KAPITEL 10
LÄSFÖRSTÅELSE
Kommentera
Skriv ”Rätt”, ”Fel” eller ”Det kan man inte veta.”
1. Ali har köpt en kostym till sin pappa. ________________
2. Fatemeh har borstat sin mans skor. ________________
3. Malins klänning var mycket dyr. ________________
4. Malin ska tillbaka till fängelset på söndag kväll eller måndag morgon. ________________
5. Feroz säger att han har en överraskning till sin fru. ________________
6. Malin och Fatemeh är på bra humör. ________________
7. Feroz sätter sig på sin nya kostym. ________________
8. Evas föräldrar har köpt en båt som heter Elba. ________________
9. När han ser kostymen förstår Feroz att Ali och Eva ska gifta sig. ________________
10. Evas föräldrar är rika. ________________
11. Eva var på en damfrisering tidigt på morgonen. ________________
12. Eva tycker mycket om sin fina sidenklänning. ________________
13. Mälaren är Sveriges tredje största sjö. ________________
14. Feroz är ledsen för att Eva och Ali ska gifta sig. ________________
15. Brudparet och alla gästerna äter bröllopsmiddag på en ö. ________________
16. Gustav har förlåtit Malin. ________________
17. Tomas tycker inte om Eva. ________________
18. Evas pappa håller tal för sin dotter innan alla börjar äta. ________________
19. Vigselförrättaren stannar och äter tillsammans med alla andra. ________________
20. Snart ska Babak och Malin gifta sig. ________________
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”OCKSÅ” ELLER ”INTE HELLER”?
Feroz: − Jag tycker inte om Coca-Cola.
Eva: −(agree) Inte jag heller. (disagree) Men det gör jag.
Babak: − Jag gillar blodpudding!
Fatemeh: − (agree) Jag också. (disagree) Det gör inte jag.
Skriv meningar på samma sätt som i exemplen ovan
1. Jag älskar vintern! ______________________________________________________________
2. Jag gillar inte hårdrock! __________________________________________________________
3. Jag tycker att Lady Gaga sjunger bra! ________________________________________________
4. Jag älskar att studera! ____________________________________________________________
5. Jag går aldrig på bio. _____________________________________________________________
6. Jag har inga problem. ____________________________________________________________

GRAMMATIK
Samordnande konjunktioner

Två huvudsatser kan bindas ihop med en samordnande konjunktion.
Babak studerar och Malin sitter i fängelse.
Babak har ringt till Malin, men hon svarar inte.
Fatemeh har köpt nya kläder, för hennes son ska gifta sig.
Gustav är sjuk, så han kan inte gå till arbetet.
Eva köper inte bröd, utan hon och Ali bakar själva.
Fyll i en passande konjunktion
1. Babak jobbar extra varje söndag, _______ han är en fattig student.
2. Gustav hade feber, _______ han stannade hemma.
3. Ali läser en bra bok _______ Eva surfar på internet.
4. Babak vill gå på bio, _______ han vill inte gå ensam.
5. Ali var trött på jobbet på förskolan, _______ han började studera på universitetet.
6. 50-årskalaset var slut, _______ alla åkte hem.
7. Feroz vill inte ha Coca-Cola _______ han dricker öl.
8. Gustavs cykel var trasig, _______ den har han kastat.
9. Om två år ska Babak sluta studera, _______ då börjar han jobba.
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10. Fatemeh vill gärna resa till New York, _______ hon har inga pengar just nu.
11. Nästa vecka är jag inte ledig, _______ jag måste jobba då, säger chefen.
12. Eva betalade inte med kontanter _______ med Visa-kort.
13. Läraren pratar _______ ingen lyssnar.
14. I kväll stannar jag hemma, _______ i morgon måste jag stiga upp tidigt.
Välj rätt alternativ
___________________ (1) i november gifter sig Eva och Ali. ____________ (2) vet Feroz inte att
____________________ (3). Han får _____________________ (4) och Fatemeh har borstat hans
skor. De åker till en båt och ____________________ (5) bröllopsgästerna. Feroz är jätteglad. Han
____________________ (6). Malin har fått permission från fängelset, _____________________ (7)
vara med på bröllopet. Hennes föräldrar _________________ (8). Det är en mycket glad dag när
Eva och Ali gifter sig. Evas pappa håller tal för bruden och ___________ (9) i champagne. Alla äter
och dricker. Sedan börjar dansen. Festen fortsätter i många timmar.
1
a. Den vackra höstdag
b. Vackert höstdag
c. En vacker höstdag

2
a. På morgonen
b. På morgnarna
c. På morgon

3
a. ska gifta sig hans son
b. hans son sig gifta ska
c. hans son ska gifta sig

4
a. en ny kostym
b. ett nytt kostym
c. en nya kostymen

5
a. dit väntar alla
b. där alla väntar
c. där väntar alla

6
a. nästan börjar gråta
b. börjar nästan gråta
c. börjar gråta nästan

7
a. så hon kan också
b. så kan hon också
c. så hon också kan

8
a. har förlåtit henne
b. har förlåtit hon
c. har henne förlåtit

9
a. alla sedan skålar
b. sedan skålar alla
c. sedan alla skålar
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