Repetitionsdrill Intermediate Japanese 4-8 och Extra grammatik 5-8
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Basketspelaren är ganska lång
Jag har inget särskilt ärende imorgon.
Idag är det kallt. Pga det tog jag med vantar.
Filmen om mangans historia var jäätte-intressant.
Att läsa sociologiböcker utan att slå i lexikon är ganska svårt.
Jag undrar var jag månntro lade mobiltelefonen.
Templen som utlänningar besöker ligger uppe i bergen.
Hur vore det om du kontaktade en resebyrå?
Jag tänker baka en sockerkaka. Känner du till sättet att göra den på?
Tanaka springer som en friidrottare.
Kenji är listig som en räv.
Ursäkta att jag inte hört av mig, men där borta är det väl höstfärger nu.
Utan att vi visste ordet av blev det vinter och mycket snö samlades.
Trots att jag har kommit att vänja mig finns det fortfarande saker som jag inte förstår.
Jag har kämpat, men fallet är inte att jag har blivit duktig.
Jag fick det avklarat utan att behöva reparera motorn.
Blev du förvånad över att jag bad någon annan?
Det verkar som om matte är det största problemet.
Vi köpte fem rosor var och gav till rektorn.
Det japanska fotbollslandslaget är mycket snabbare än det kinesiska.
Det sägs att avdelningschefen har slutat att dricka alkohol.
Jag klarar inte mer än det här.
Material till projektarbetet? Under 1000 sidor går inte för sig.
Denna tradition fanns inte innan Tokugawa-perioden.
Förutom närstående vänner tänker jag inte bjuda någon.
Jag märkte inte cykeln och påkördes. Jag skadades lätt.
Laga en dator till innan lunch!
Du är duktig på sport, men när det gäller simning kan du ta ett steg till.
Att ringa så här sent på kvällen går ju heller inte för sig.
Hur är formen/flytet för tjejernas bordtennisspelare?
Även om man kan säga så så tycker jag att sådana åsikter är farliga.
Vila idag och kolla läget imorgon!
Ska jag månntro ringa till Rie?
I syfte att fördjupa kunskaperna ansökte jag till Tsukuba-universitetet.
Jag sa olika dumma saker igår. Det är för att jag var full.
Utan att tänka ordentligt lämnade jag jobbet och åkte iväg på en resa.
I de fall när man vinner är det bra, men i de fall när man förlorar är det deppigt.
Många turister tycker att seden med dricks är besvärlig.
Om det hädanefter ökar eller minskar vet inte ens experter.
De historieböcker vi tvingades köpa tänker jag sälja till de yngre studenterna.
På den här punkten är det lite svårt att förstå.
Attityden ”lekande är första prioritet” är lite farlig för studenter.
Enligt gårdagens nyheter ska Abe träffa Kim på Okinawa.
Visserligen har jag glömt det, men jag kommer nog på det imorgon.
Visserligen är det läskigt, men jag har ormar.
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När det var jordbävning var det inte bara vaser utan även husgeråd som gick sönder.
Att åka skidor på Hokkaido det är japanskt nyår!
Eftersom det är gott så trots att jag är mätt vill jag äta lite till.
Snacket går att kvinnliga chaufförer uppmärksammar säkerheten mer än manliga.
Ursäkta att du fått vänta. Nåväl, låt oss diskutera detaljerna.
Rockmusiken föddes på 50-talet och 60-talet.
Det räcker med ett glas. Jag dricker inte särskilt mycket.
Vad åt Ni herr professor till frukost?
Hädanefter är det träning som gäller. Det går inte att lata sig.
När Mayumi var på väg att gå ut ringde telefonen.
Jag försöker bestämma mig, men det är inte lätt.
Låt mig också försöka!
Jag är törstig. Låt mig dricka kall mjölk!
Inta era platser och lägg pennorna på höger sida.
Det är inte begränsat till att nördar bara är i sitt eget rum.
Ett av dessa fem problem går inte att lösa. Vilket är det?
Jag har köpt hur många statistikböcker som helst, men jag har inte läst en enda.
90% av företagsanställda pendlar till jobbet med pendeltåg.
Pappa och mamma är duktiga på musik. På samma sätt är barnen också duktiga på musik.
På samma sätt som japaner gillar jag fisk och skaldjur.
Jag oroade mig för om jag månne skulle välja japanska eller kinesiska.
Kan det inte vara så brevet blivit försenat är något som jag oroar mig över.
Lönen var oväntat låg. Jag slutade på extraknäcket.
Är det inte månntro så att det inte längre är en hemlighet?!
Låt mig till varje pris följa med er. Jag gillar verkligen den här regissörens filmer.
Den här gången är tillgängligheten lite dålig, men någon annan gång om jag får be.
En vacker dag, på ett visst företag, dödade en viss divisionschef VDn.
Det låter vackert. Vem sjunger?
Jag vet inte vad det är, men det doftar fantastiskt.
Det smakar bra, jag tar detta.
Fantastiskt! Du spelade som ett proffs! Nej då, det var ingen stor sak.
Snarare än att klaga är det bättre att testa att göra själv.
För oss är bilindustrin ganska intressant men för litteraturstudenter är det självfallet tråkigt.
Vad man än må säga så är den relationen historiskt komplicerad.
Vad var det nu igen jag kom hit för att göra?!
Jag ser fram emot att ta examen och påbörja ett jobb i Yokohama.
Det har inte alls något med mig att göra, men vad sa Yoshiko till dig?
Ja men fysik alltså, det är ju ganska kul.
Har du börjat skriva rekommendationsbrevet till den där tredjeårsstudenten?
Hur många personer du än frågar så bör det vara så att alla svarar på samma sätt.
Med rektorn i spetsen vill jag tacka alla i personalen på Takayama-skolan.
Vilka är de politiska orsakerna? Är de desamma som de ekonomiska?
Jag skulle vilja fråga lite angående saker som har med terminsslutsprovet att göra.
Jag har inte gjort några särskilda förberedelser. Det är väl ungefär det att jag köpt en sovsäck.
När jag underdånigt träffade Er förstod jag att ni var en fantastisk författare.
Om du bara lyssnar på det jag säker blir ditt liv bekvämare.
Hur gör man för att vinna? Vi bara förlorar hela tiden.
Den här som heter Makiko, är det en person som gillar dig eller en person som du gillar?

94. Jag har en känsla av att det verkligen finns saker som inte går att förklara.
95. Reiko åkte till Sydostasien som turist, men nu jobbar hon på en skola i Indonesien som
volontär.
96. Jämfört med för ett år sedan är varupriserna 10% lägre.
97. Om man jämför fysik och kemi, vilken är intressantast?
98. Jämfört med när det är molnigt är utsikten nu mycket vackrare.
99. Japanskans grammatik är mycket svårare jämfört med kinesiskans.
100.
Oavsett det faktum att jag har mycket pengar har jag inga vänner.
101.
Oavsett det faktum att hon är duktig vill hon inte fortsätta med basket.
102.
Oavsett det faktum att han är advokat gillar han dataspel.
103.
Oavsett det faktum att jag inte kämpade gick det ganska bra.
104.
Oavsett det faktum att jag bad varje dag avböjde hon.
105.
Kudoo har en tendens att skolka från lektionerna.
106.
Varför har du en tendens att tänka på plågsamma saker?
107.
Haruki har en tendens att skratta vid pinsamma tillfällen.
108.
Vännen som hade en tentens att bli sjuk åkte till bergen och blev frisk.
109.
Trots att jag trodde att jag skulle bli utskälld så blev jag tvärtom berömd.
110.
Jag tänkte att jag nog missar tentan, men tvärtom blev det full pott.
111.
Om man säger det tvärtom så är det kanske bäst att vila när man är förkyld.
112.
Om man tvärtom kör för långsamt utsätts man för andras ilska.
113.
Som väntat av Nomura! Otroligt!
114.
Som väntat av en japansk bil!
115.
Att hon inte förlorade en enda gång var som förväntat.
116.
Som väntat av en vetenskapsman! Han sover i forskarrummet!
117.
De två köpte respektive Honda och Yamaha och jämförde motorcyklarna.
118.
Filmerna som jag såg i Cannes var var och en intressant.
119.
Dessa fem städer har var och en intressanta ställen.
120.
Jag och lillasyster har var och en olika intressen.
121.
Sawako och Sachiko dejtade Kenji respektive Kooji.
122.
De ansökande intog sina respektive platser.
123.
Med TVn i påslaget läge råkade jag gå ut.
124.
Låt lyset vara i påslaget läge.
125.
Utbytesstudenter råkade somna med slipsen i påtaget läge.
126.
Låt den vara i det läget den är nu.
127.
Var snäll och drick denna medicin var fjärde timme.
128.
För varje hus så har man dekorerat trädgården vackert.
129.
Låt oss träna bordtennis var tredje dag.
130.
För varje termin väljer jag nya ämnen. Nästa termin väljer jag kanske biologi.

