
05. Saya sedang mencari sebuah rumah yang cocok.
Instructions
These people are looking for a place to live. Match each family with the most suitable house or apartment. Write in Indonesian the reasons for
your matches.

Languages Online: Indonesian, Section 35

Apartemen luas. 71 m2, di tingkat 4 dgn lift. 2 kamar tidur
dgn karpet,1 kamar mandi, ruang keluarga, dapur, kamar
cuci, gudang. Kipas, alat pemanas. Ada tempat parkir mobil.
Mudah masuk ke pusat kota. 2 menit ke mal dan pusat
hiburan.

Disewakan:
Rp.6.000.000 setahun.Semarang

Saya mahasiswa di Universitas Indonesia
yg berumur 21 tahun.  Saya cukup sibuk belajar
juga bekerja sambilan jadi perlu tinggal dekat
kampus. Saya juga suka bergaul dengan
teman-teman.

Saya tidak punya banyak uang jadi saya perlu
yang sederhana saja, saya suka
mendengarkan musik dan semua yang
berhubungi dengan komputer.

Saya sudah menikah dengan empat
anak. Suami saya bekerja di rumah sakit. Kami
ingin tinggal di sebuah rumah yang cukup
besar karena ibu mertua tinggal bersama-sama
kami juga.

Sering kami ada tamu keluarga dan teman-
teman.  Anak-anak kami aktif sekali dan suka
sekali bermain di luar rumah.  Saya senang

berkebun dan menanam sayur-sayuran.

1
Rumah bertingkat 3 yg modern, dgn kebun kecil di belakang.
Dekat pusat kota (CBD) dan banyak fasilitas. 3 kamar tidur, 2
kamar mandi, ruang keluarga, dapur komplit, ruang makan, garasi
dengan gudang.

Dijual: Rp.550.000.000Jakarta2

Kamar berperabot dgn kamar mandi sendiri. Dapur
dan kamar cuci bersama. Kipas angin, telpon. Dekat
Universitas, pasar, setasiun bus.

Disewakan:
Rp.300.000 sebulan.Depok3

Rumah bertingkat 2 sdh direnovasi. A/c, kebun, garasi mobil 2. Di
bawah ada ruang keluarga, dapur modern dgn ruang makan luas,
1 kamar tidur,1 kamar mandi,kamar cuci, dan gudang. Di atas 3
kamar tidur,1 kamar mandi, 1 ruang keluarga dgn balkon.

Dijual: Rp:680.000.000Bandung4

Saya dan suami saya  bekerja sebagai
akuntan di kantor di pusat kota.  Saya suka
berenang dan pergi ke bioskop.

Belum ada anak tetapi sering ada tamu jadi
saya ingin sebuah rumah tidak terlalu kecil.
Kami memiliki sebuah mobil tetapi kami lebih
suka naik kendaraan umum.

Saya seorang ahli sains di Institut
Teknologi.Saya sudah menikah dan kami
mempunyai 2 anak remaja.  Kami menyewa rumah
kami tetapi saya ingin membeli sebuah rumah
modern yang tidak begitu besar.

Kami memiliki sebuah mobil tetapi saya  tidak
senang harus parkir mobilnya di jalan.  Setiap
orang di keluarga saya mempunyai hobi sendiri
jadi kami suka tinggal dekat fasilitas.

Sebenarnya, kami perlu sebuah ruangan yang
cukup besar karena ada banyak alat-alat olahraga.


