KAPITEL 1
LÄSFÖRSTÅELSE
Svara på frågorna
1. Vad gör Babak när Malin ringer till honom?
________________________________________________________________________________
2. Vilken årstid är det?
________________________________________________________________________________
3. Vad är det för väder?
________________________________________________________________________________
4. Vad gör barnen på förskolan?
________________________________________________________________________________
5. Vad gjorde Feroz när Ali föddes?
________________________________________________________________________________
6. Vad heter Babaks favoritsångare?
________________________________________________________________________________
7. Har Babak och Malin varit i Malaysia?
________________________________________________________________________________
8. Blir Babak skadad när Tomas kör på honom?
________________________________________________________________________________
9. Varför rodnar Tomas när Fatemeh presenterar honom för Babak?
________________________________________________________________________________
10. Varför har Babak aldrig träffat Tomas förut?
________________________________________________________________________________
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Välj rätt alternativ och skriv det i luckan
Malin är mycket glad när (1) _______________________ och berättar att hon snart är fri.
Babak (2) _______________________. Han sitter och (3) ______________ med en kurskompis.
De pratar om flygplan och om (4) ______________. Eva och Ali är på bb. Förlossningen tar tid.
På kvällen åker Babak hem till (5) __________________. Han ska äta där. Han cyklar och
(6) ______________. Tomas kör på Babak bakifrån och Babak ramlar (7) ______ cykeln.
Tomas ber om ursäkt och (8) _______________________. Babak cyklar och tänker på Malin.
När (9) ________________________ tänker han på att hans mamma har en överraskning
(10) ________ honom. Babak hoppas att hans mamma har lagat någon extra (11) ________ mat till
honom. Men överraskningen är Babaks hemliga kusin. Kusinen heter Tomas. Det är samma kille
som cyklade på Babak (12) ____________________.
1
a. hon ringer till Babak
b. till Babak hon ringer
c. ringer hon till Babak

2
a. blir också lycklig
b. lycklig blir också
c. också blir lycklig

3
a. fika
b. fikar
c. fikade

4
a. framtid
b. framtiden
c. framtider

5
a. sin förälder
b. sina föräldrarna
c. sina föräldrar

6
a. dagdrömmar
b. dagdrömmen
c. dagdrömmer

7
a. på
b. ut
c. av

8
a. fortsätter cyklar
b. fortsätta cykla
c. fortsätter cykla

9
a. cykeln han parkerar
b. han parkerar cykeln
c. han cykeln parkerar

10
a. för
b. på
c. till

11
a. god
b. gott
c. goda

12
a. sedan några minuter
b. i några minuter
c. för några minuter sedan
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