PEMBAHASAN SOAL-SOAL UJIAN BAHASA KOREA I
( BASIC TEST )

안영하새요……! 만나서 반갑습니다..
친구야…. Kapan mau ujian bahasa korea..?
ikutan sekali

udah siap

belum ..?

ok, aku juga baru

ujian bahasa korea, maka ingin juga ngikut lagi biar tambah bisa bahasa

korea. Tapi klo harus bayar $ 30 kok rasanya sayang ya…., masak udah di test, harus
bayar lagi, tidak ada jaminan lulus juga. Gimana klo kita bareng-bareng belajar, jadi biar
siap beneran, paling tidak PD lah.
Klo setuju, aku kasih materinya, kita bahas, klo ada yang salah, kurang lengkap, kurang
jelas, kurang ….. faham kita diskusikan. Bahan yang kita sajikan bisa kita ambil masingmasing dari :
가) Basic Korean Language Proficiency Test ( KLPT ).
나) Test Proficiency
다)

in Korean

( TOPIK ).

Bahan-bahan lainnya yang bisa membantu, tentunya bukan…?

그래..안그래?

Sekali lagi.. yang gampang-gampang dulu ya.. 나도몰라………………

Contoh soal

1 [1～2] <보기>와 같이 그림을 보고 물음에 알맞은 것을 고르십시오.
(각 3점)
<보 기) 가: 이것이 무엇입니까?
나 : (………….. )입니다.
① 모자
❷ 안경
③ 양말
④ 사과
soal bergambar di atas sebagai contoh
artinya sama dengan

gambar . ( nilainya 3 untuk satu soal ini ) .

Pertanyaan :

Apakah ini

Jawab

1. Topi

:

kunjung pacar lho ).

dan tugas kita memilih kata-kata yang

( lihat gambar )

2. Kacamata

3. Kaos kaki

4.

Apel ( buah, bukan jam

So pasti semua benar, jawaban yang benar adalah kacamata

untuk mata bahasa koreanya : 안경 .

1.

가 : 저것은 뭐예요?
Apakah itu…?
나 : (………. )예요. Ini adalah………..
① 침대
( tempat tidur )
② 의자
( kursi )
③ 구두
( sepatu )
④ 전화
( telepon )
Yang mana jawaban anda…….? Klo aku milih ( 2. 의자)

2.
가 : 이 사람은 지금 뭐 해요?
Orang ini sekarang sedang mengapa?
나 : 편지를 (……….. ). ………. Surat
① 가요
( pergi )
② 자요
( Tidur )
③ 먹어요
( makan )
④읽어요
( membaca)
Jawaban anda tentu yang nomor 4( empat) yaitu : 읽어요 membaca.
Karena dari gambar itu kita bisa melihat dia sedang membaca surat

Benar- benar mudah bukan

ujian bahasa korea itu. Paling tidak untuk dua

soal ini lho. Baik…. Kalau kita udah benar 2 (dua) kan udah
bukan..?

dapat nilai 6 ( enam)

