
Bisa memperkenalkan tempat
asal kepada teman dan
orang lain dengan mudah.

Bisa menceritakan kejadian
dan rencana pada hari
libur bersama teman atau
orang lain dengan mudah.
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Bisa memperkenalkan
diri(misalnya menyebutkan
nama,negara asal,hobi
dll.) atau menanyakan hal
yang sama dengan
percakapan mudah.

Bisa berbelanja dan
memesan menu masakan
kepada pelayan atau teman
dengan percakapan mudah.

Bisa menanyakan rencana
atau menupan ceritakan
tentang kehidupan pribadi
dalam sehari-hari untuk
membuat hubungan yang
baik.
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Bisa mengajak teman
merundingkan ke mana akan
pergi bersama dan
menentukan perjanjian.
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Bisa menyampaikan situasi
sekitar diri sendiri
kepada teman dengan mudah.
Bisa bertindak bersama
denagan teman sambil
meminta atau mengusulkan
sesuatu.

Bisa memperkenakan
keluarga dan teman-teman
kepada orang lain.

７課

Pada saat pesta, bisa menawarkan bantuan tenaga dan
menawarukan makanan.

Bisa menceritakan jumlah keluarga dan teman-teman atau
di mana mereka tinggal.

Bisa menceritakan bagaimana tentang keluarga dan
teman-teman.

Bisa merundingkan kado yang akan diberikan kepada
teman.
Bisa menyebutkan kado apa yang sudah diterima.
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Bisa menyebutkan hobi atau menanyankan tentang hobi.

Bisa menanyankan di mana bisa membeli sesuatu yang
diinginkan.

Bisa menanyakan haraga barang yang mau dibeli.

Bisa memesan di restoran.
Bisa menanyakan siapa pemilik barang yang ketinggalan.

Bisa menanyakan jam buka dan hari libur tempat-tempat
umum.

Bisa menanyakan rencana tahunan sekolah atau
menyebutkan rencana diri sendiri.

Pada saat mengadakan pesta, bisa meminta bantuan
sesuatu.

Bisa menceritakan apa yang akan dilakukan atau
menanyakan hal yang sama kepada lawan bicara.

Bisa mengajak teman. Bisa menerima atau menolak
ajakan.

Bisa menceritakan tentang kehidupan sehari-hari.

Bisa menyebutkan letak negara asal dan kota asal atau
berapa jam yang ditempuh untuk sampai di Jepang dari
negara asal. Bisa menanyakan hal yang sama kepada
lawan bicara.

Bisa menceritakan tentang dan bagaimana negara dan
kota asal.  Bisa menanyakan hal yang sama kepada lawan
bicara.

Bisa menceritakan tentang iklim atau masakan negara
dan kota asal. Bisa menanyakan hal yang sama kepada
lawan bicara.

Bisa menceritakan apa yang sudah dilakukan pada hari
libur dan menanyakan hal yang sama kepada lawan
bicara.

Bisa menceritakan dan menanyakan kesan hari libur.
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Bisa menyebutkan nama,negara asal dan pekerjaan atau
menanyankan hal yang sama kepada lawan bicara.

Bisa menyebutkan usia dan hari ulang tahun atau
menanyankan hal yang sama kepada lawan bicara.
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Bisa merundingkan ide teman dan membandingkan
informasi yang ada.

Bisa menetukan tempat dan jam perjanjian dll. untuk
bertemu.

Pada saat tersesat, bisa menanyakan tempat tujuan dan
menerangkan di mana saat ini berada.
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Untuk bertindak bersama
banyak orang lain, bisa
menanyakan secara
proporsional.  Dengan
membaca keadaan bisa
menanyakan sesuatu dan
mengerti tentang petunjuk
yang diberikan.
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Waktu hadir di perkumpulan
atau acara pergaulan, bisa
menceritkan tentang selera
atau hobi dan bisa juga
menanyakan hal yang sama
kepada lawan bicara.

Bisa menceritakan tentang
kehidupan diri sendiri dan
topik berita terbaru
kepada teman dan orang
sekeliling.

Bisa menceritakan tentang
kondisi badan kepada teman
dan orang sekeliling atau
bisa berkonsultasi dengan
mudah di rumah sakit.
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Bisa memberitahukan berita
dan informasi terbaru
kepada teman dan orang
sekeliling. Bisa
bekerjasama dengan teman
atau orang sekeliling
berdasarkan informasi
tersebut.

１３課

Bisa mengetahui
kebiasaan,kebudayaan,atura
n, dan bisa juga
menyatakan ide pikiran
sendiri untuk hidup
menyenangkan di dalam
lintas budaya.
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Bisa tukar-menukar berita
yang berguna, berita yang
dianjurkan, untuk
menjadikan kehidupan
sehari-hari lebih mudah
dan menyenangkan.
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Dengan melihat keadaan sekeliling, bisa mengusulkan
dan menentukan tindakan.  Bisa menanyakan pelayanan
apa yang ada dalam sebuah fasilitas.
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Bisa menceritakan tentang hobi dan bisa juga bertanya
tentang hal yang sama kepada lawan bicara.

Bisa menceritakan tentang apa yang bisa dilakukan atau
tidak berdasarkan informasi.
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Bisa menceritakan tentang hal yang dilakukan pada hari
libur dengan berurutan.

Waktu tersesat untuk pergi ke tempat berkumpul bisa
menanyakan jalan kepada teman lewat telepon. Bisa
bertukar informasi persiapan dengan mudah sebelum
keberangkatan.
Di tempat umum, bisa mendengarkan pengumuman dan bisa
juga minta sesuatu izin.

Bisa bertindak bersama teman sambil memikirkan syarat
berdasarkan informasi majalah dan sebagainya.

Bisa menceritakan keadaan disekitar diri sendeiri saat
berada di tempat yang sedang dikunjungi.

Bisa menjelaskan cara memakai alat kepada orang yang
tidak tahu caranya.

Bisa mengatakan aturan dan tata cara kepada teman
supaya terhindar dari permasalahan.

Bisa menyatakan ide sendiri tentang hal yang ada
disekitarnya dan bisa juga mendengarkan ide dari lawan
bicara.
Bisa menyampaikan informasi TV,majalah dan sebagainya,
atau mengajak teman untuk pergi bersama dan
menceritakan perasaan mengenai informasi itu.

Bisa menjelaskan keadaan penyakit dan bisa juga
mendengar arahan doktor.

Bisa mendapat berita yang dicari dari pengalaman teman
dan bisa juga menceritakan pengalaman sendiri kepada
teman.

Bisa menceritakan dan menanyakan tentang kehidupan
sehari-hari sekarang.

Bisa menganjurkan barang yang bagus dan menceritakan
tentang seseorang.

Bisa menanyakan untuk mendapat berita yang ingin kita
ketahui.

Bisa menceritakan bagaimana diri sendiri selama ini
dan juga bisa menanyakan kepada lawan bicara.

Bisa bercakap dalam bahasa akrab dengan teman.

Bisa menjelaskan waktu kondsi badan terasa kurang
sehat agar bisa meminta izin untuk pulan cepat atau
bisa mengatakan alasan tidak hadir.

Bisa memberikan nasehat kepada teman yang badannya
kurang sehat.


