KAPITEL 3
LÄSFÖRSTÅELSE
Skriv frågor till svaren
1. ____________________________________________________________________________?
Sofia.
2. ____________________________________________________________________________?
Han dukar matbordet.
3. ____________________________________________________________________________?
De äter lasagne.
4. ____________________________________________________________________________?
Ja, han tycker mycket om sin frus mat.
5. ____________________________________________________________________________?
Därför att Tomas inte har kommit tillbaka.
6. ____________________________________________________________________________?
Vid åttatiden.
7. ____________________________________________________________________________?
Det är lördag.
8. ____________________________________________________________________________?
Han är 16 år.
9. ____________________________________________________________________________?
Därför att de har en kris i Monas arbetsgrupp.
10. ____________________________________________________________________________?
De ska leta efter Tomas.
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Välj rätt alternativ och skriv det i luckan
Malin och Babak ska äta (1) ______________ tillsammans med Ali och Eva. De diskuterar
(2) _____________ namn. Sedan (3) ______________ Babak till Ali att Eva ska bestämma. Nu har
Alis och Evas bebis samma (4) ______________ som Bulgariens huvudstad.
Samma kväll äter Fatemeh, Feroz och Tomas lasagne hemma i (5) ______________. Feroz säger
att Fatemehs (6) ______________ är jättebra. Tomas äter bara lite och (7) ___________________
ut. Klockan halv elva (8) _____________________ kommit tillbaka. Fatemeh och Feroz börjar
(9) ______ oroliga och Fatemeh ringer till Mona. Mona blir irriterad (10) _____ sin halvsyster.
Hon tycker att de borde ha förbjudit Tomas att (11) ______ ut. Fatemeh säger att det inte var lätt att
stoppa (12) ____. Sedan säger Mona något om att Tomas har (13) ______________, (14)_________
hon vill inte berätta vilka problem.
Feroz och Fatemeh bestämmer sig (15) _______ att de måste gå ut och leta efter Tomas.
1
a. en middag
b. middag
c. middagen

2
a. bebis
b. bebisen
c. bebisens

3
a. säga
b. säger
c. sa

4
a. namn
b. namnet
c. namnen

5
a. vardagsrum
b. ett vardagsrum
c. vardagsrummet

6
a. mat
b. en mat
c. maten

7
a. går han sedan
b. sedan han går
c. sedan går han

8
a. Tomas har inte
b. har Tomas inte
c. Tomas inte har

9
a. bli
b. blir
c. blev

10
a. med
b. på
c. för

11
a. går
b. gå
c. gick

12
a. han
b. hans
c. honom

13
a. problem
b. problemet
c. problemen

14
a. men
b. för
c. så

15
a. i
b. för
c. på
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