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KAPITEL 2

LÄSFÖRSTÅELSE 

Rätt eller fel? rätt fel
 1. Babak vaknar tidigt på söndagen. ¨ ¨
 2. Ali och Eva var ute och dansade hela lördagsnatten. ¨ ¨
 3. Babaks föräldrar ska äta söndagsmiddag hemma hos Eva och Ali. ¨ ¨
 4. Babak har två år kvar på sin utbildning. ¨ ¨
 5. Babak läser kursböcker på söndagen. ¨ ¨
 6. Babak har sprungit drygt en mil när han träffar Nina. ¨ ¨
 7. Nina har kommit för att besöka Babak. ¨ ¨
 8. Nina har en arbetskamrat som ska renovera sitt vardagsrum. ¨ ¨
 9. Ninas man står bredvid Nina när hon pratar med Babak. ¨ ¨
10. Babak har köpt en kasse med grönsaker till Ali och Eva. ¨ ¨
11. När Babak kommer står Ali i köket och lagar mat. ¨ ¨
12. Babak vill hjälpa Eva och Ali med maten. ¨ ¨
13. Ali tycker att det är bra att Babak hjälpte Nina. ¨ ¨
14. Fatemeh och Feroz är föräldrar till Ali och Babak. ¨ ¨
15. I går firade Anneli sin 50-årsdag. ¨ ¨
16. Nina ringer till Babak och säger att hennes man har kommit tillbaka. ¨ ¨
17. Ali säger att Babak inte kan hjälpa alla människor som behöver hjälp. ¨ ¨
18. Ninas man har ringt polisen. ¨ ¨

Kombinera
Skriv en siffra framför frasen i högerspalten.

1. Vad gjorde du i söndags? ____ Det var så lite.

2. Hur är det med dig då? ____ Jovisst! Följer du med?

3. Vill du äta middag hos oss i kväll? ____ Åh, tusen tack!

4. Min mamma säger att hon känner din mamma. ____ Nej, det är ingen fara. 

5. Tack så hemskt mycket för hjälpen! ____ Inget speciellt. Jag tog det lugnt.

6. Var så god, här är en liten present till dig. ____ Ja, jag kommer gärna.

7. Jag stör väl inte? ____ Vilket sammanträffande! 

8. Du tänker väl inte gå ut nu när det regnar? ____ Det är bra.
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GRAMMATIK

Substantiv: bestämd och obestämd form singular
obestämd form  bestämd form
en flicka +n flickan
en båt +en båten
ett äpple +t äpplet
ett bord +et bordet

Skriv en eller ett och bestämd form

obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form

   en     telefon      telefonen      ________ päron ____________________

________ vindruva __________________ ________ ost ____________________

________ frukost __________________ ________ tidning ____________________

________ skrivbord __________________  ________ bok ____________________

________ ingenjör __________________ ________ skola ____________________

________ utbildning __________________ ________ år ____________________

________ termin __________________ ________ flygplan ____________________

________ klocka __________________  ________ fönster ____________________

________ sol __________________ ________ kvinna ____________________

________ buss __________________ ________ dörr ____________________ 

________ hall __________________  ________ besök ____________________ 
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TACK
Tusen tack! Tack så hemskt mycket! Tackar, tackar! Tack, tack! Tack så jättemycket!
I Sverige säger vi ofta tack. 
Vi tackar för maten: – Tack för maten!
Vi tackar för sällskapet: – Tack för sällskapet!
Vi tackar för uppmärksamheten: – Tack för uppmärksamheten!

Skriv ett svar och tacka

Du får en present → Tack för presenten!

1. Du får en bok. → __________________________________________ 

2. Du får hjälp med något. → ___________________________________

3. Du får blommor. → ________________________________________

4. Du får kaffe. → ____________________________________________

5. Du får ett äpple. → _________________________________________


