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Bisa menanyakan tentang kerja paroh waktu, dan bisa
menerima wawancara kerja dengan mudah.

Bisa bertukar cerita pada orang yang baru kenal di
tempat kerja atau di suatu perkumpulan.
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Bisa menanyakan hal-hal tentang barang yang dibeli
kepada teman atau pegawai toko dan memutuskan
tindakan.

Pada saat makan di restoran bersama teman, bisa
menanyakan sesuatu mengenai menu restoran pada pegawai
restoran atau teman.

Bisa menceritakan tujuan datang ke Jepang dan rencana
selanjutnya.

Bisa menceritakan dan menanyakan tentang masa depan
dan hobi diri sendiri.

Pasa saat mengalami kesulitan di jalan atau di
stasiun, bisa menjelaskan keadaan atau bisa meminta
maaf telah menggangu.

Bisa menjelaskan cara membuat masakan yang paling
disukai.

Bisa menceritakan kemana ingin pergi dan alasan kenapa
pergi ke sana.

Bisa menceritakan pengalaman karena telah mendapat
perlakukan baik dan bisa meminta pertolongan.

Bisa menceritakan kebaikan seseorang yang telah banyak
membantu kita dan bisa mengucapkan rasa terimakasih
kepada yang telah membantu kita.

Bisa mendengar dengan baik dari senior tentang
peraturan kerja paruh waktu dan bisa menjelaskan
kepada pekerja baru.

Bisa saling memberitahu agar situasi kerja berjalan
lancar.

Bisa menanyakan dan memberikan informasi mengenai
toko-toko yang ada di sekitar tempat tinggal.

Bisa memberitahukan jalan dan bisa menanyakan jalan
waktu tersesat.

Bisa menjelaskan keadaan yan sulit.  Menjelaskan ciri-
ciri barang dan situasi saat kehilangan barang.

Bisa menceritakan apa yang harus dilakukan sebelum
pergi bertamasya.

Bisa bicara dengan bahasa yang sopan dengan orang yang
baru dikenal.
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Bisa menjelaskan keadaan dan menyelesaikan keadaan
bila ada hal yang tidak diinginkan terjadi di tempat
wisata.

Bisa menjelaskan keadaan sendiri atau menjelaskan
keadaan yang terjadi di denpan mata.

19

20

11

８課

13

14

16

Bisa mengumpulkan
informasi, berkonsultasi
dan menyiapkan sesuatunya
sebelum bertamasnya.

６課

12

Saat pertama kali
berkunjung ke rumah orang
Jepang, bisa berkomunikasi
yang menyenangkan dengan
tuan rumah.

Bisa mengungkapkan rasa
terimakasih, rasa suka
cita atas segala
pengalaman yang telah
didapat.

Bisa bekerja dengan baik
dalam kelompok.  Bisa
berkomunikasi sambil
membaca perasaan orang
yang ada di sekeliling.
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Bisa memperkenalkan diri
dengan sopan pada orang
yang baru dikenal dan
menanyakan sesuatu dengan
baik.

Bisa bercakap-cakap dengan
teman atau pegawai toko
dan restoran mengenai menu
restoran atau barang-
barang sambil makan atau
belanja.

Bisa menceritakan pada
orang-orang terdekat
mengenai cita-cita, dan
menanyakan informasi untuk
bisa membuat rencana
dengan mudah.
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Bisa menceritakan
kesulitan yang dialami
saat bertamasya dan
menceritakan juga
pemandangan dan lain-lain
yang dilihat di tempat
wisata.
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Bisa saling bertukar
informasi yang berguna
untuk bisa menjalankan
kehidupan sehari-hari di
Jepang dengan
menyenangkan.

8

５課

9

10

4

6

7

5

Waktu terjadi hal yang tak
terduga,bisa menjelaskan
alasan penyebab dan
menanganinya.
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Waktu rapat, Anda bisa mendengar pendapat orang lain
dan bisa mengutarakan pendapat Anda.

Bisa menjelaskan sambil menceritakan pengalaman anda
waktu kecil.

Bisa menceritakan perubahan kebiasaan.

Bisa menjelaskan pendidikan yang Anda terima waktu
kecil dan pengalaman sekarang.

Bisa menyampaikan apa yang di dengar dari orang lain.
Atau bisa memberi dukungan di pertandingan olar raga.

Pada waktu anda sakit, bisa menjelaskan gejala dan
penyebabnya dan juga apa yang harus dilakukan.

Bisa menjelaskan bagaimana caranya menjaga kondisi
kesehatan yang biasa Anda lakukan dengan menggunakan
barang yang ada di sekitar Anda.

Bisa mengutarakan pendapat sesuai tema atau informasi
yang telah Anda selidiki.

Bisa bertanya dan menjawab pertanyaan tentang negara
Anda.

Bisa memberi pendapat dan saran dalam hal memberi
hadiah.
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Bisa menyelidiki dengan
cara sendiri tentang suatu
berita yang ingin lebih
diketahui dan bisa
bertukar pendapat dengan
orang di sekeliling
tentang itu dalam
kehidupan sehari-hari.
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Bisa menjelaskan tentang
kebisaan di negara Anda
kepada orang Jepan supaya
mereka lebih mengenal
negara Anda.
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Bisa memberikan pendapat
atau menjelaskan tentang
apa yang ingin Anda
ketahui saat melihat
sesuatu di jalan atau TV.
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Bisa menjelaskan tentang
kehidupan sehari-hari
belakangan ini kepada
orang di sekitar tempat
tinggal dan bisa ikut
bergabung dalam kegiatan
rukun warga.

Bisa bertukar informasi
tentang cara menjaga
kesehatan dan yang harus
dilakukan.
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