
RUMAH CERDAS BAHASA INGGRIS 
Belajar Bahasa Inggris dari Nol 4 Minggu Langsung Bisa 

  

DO IT YOURSELF, DON’T CHEAT YOUR FRIENDS 

FINAL TEST FOR BOOK 1 

1. Berapa harga sepatumu? Harga sepatuku adalah Rp. 450.000,-. 

2. Berapa uang tabunganmu? Berapa kamu mendapat dari orangtuamu? Uang tabunganku adalah 

Rp. 155.000,- dan saya mendapat uang dari ibuku Rp 190.000,- jadi uangku masih Rp. 345.000,-. 

3. Kapan kamu akan merayakan ulang tahun yang ke-17? Saya  akan merayakan ulang tahunku ke-

17 pada tanggal 17 Desember 2012. 

4. Berapa kilogram ibumu biasanya membeli beras untuk satu bulan? Ibuku biasanya membeli 

beras empat puluh kilogram dua pertiga ons. 

5. Apakah Reni biasanya mendengarkan radio setiap sore? Ya, Dia mendengarkan radio setiap sore 

pukul 17.20. 

6. Apakah Indah biasanya menulis surat sebelum dia berangkat ke kampus pukul 9.50 pagi? Tidak 

sebelum dia berangkat ke kampus dia biasanya mengajar matematika dari jam 6.20 pagi sampai 

9.30 pagi. 

7. Kapan kamu akan melaksanakan Ujian Akhir Nasional(UAN)? Saya akan melaksanakan UAN 

pada hari Selasa tanggal 18 April 2012 di sekolah pukul 07.00 pagi. 

8. Apakah kamu sedang mengecat dinding sekarang ini? Tidak, saya sedang merebus mie di dapur. 

9. Apakah kamu baru saja mengirim surat ke kantor post? Ya, saya baru saja mengirim surat. 

10. Apakah kamu baru saja mempersiapkan seragam sekolahmumu saat ibumu mengetuk pintu? Ya, 

saya baru saja mempersiapkan seragam sekolahku saat ibu mengetuk pintu. 

11. Apakah kamu telah berdiri selama tiga seperempat jam di depan kelas? Tidak, saya telah berdiri 

selama tiga setengah jam di depan kelas 

12. Saya biasanya menulis surat di ruang tamu setiap pagi 

a. Siapa yang biasanya menulis surat di ruang tamu setiap pagi? 

b. Apa yang biasanya kamu kerjakan di ruang tamu setiap pagi? 

c. Apa yang kamu tulis di ruang tamu setiap pagi? 

d. Dimana kamu biasanya menulis surat setiap pagi? 

e. Kapan kamu biasanya menulis surat di ruang tamu? 

13. Ketika Bagus sedang mengerjakan PR kemarin, ayahnya sedang menonton TV. 

14. Bel berdering saat kami sedang mengerjakan ujian kemarin. 

15. Apakah kamu telah mendapatkan uang dari ayahmu saat temanmu ingin meminjam uangmu 

kemarin? 

16. Mereka telah belajar bahasa Inggris selama 1 bulan saat saya mengunjunginya minggu kemarin. 

17. Saya akan pergi jika uangnya sudah sampai. 

18. Ibuku akan sedang memasak sayur saat kamu menonton TV. 

19. Pada saat tamuku tiba, saya akan telah mengajar Matimatika. 

20. Akankan kamu telah mengirim undangan ketika saya mengembalikan seragammu? 


