KAPITEL 5
LÄSFÖRSTÅELSE
Svara på frågorna
1. Vad är ”Godmorgon världen!” för någonting?
________________________________________________________________________________
2. Vad äter Tomas till frukost?
________________________________________________________________________________
3. Ska Eva och Ali bjuda Feroz och Fatemeh på lunch i dag?
________________________________________________________________________________
4. Vad studerar Malin?
________________________________________________________________________________
5. Varför skämdes Malin när hon inte kunde komma till föreläsningarna de första veckorna?
________________________________________________________________________________
6. Vem ringer på dörren när Malin sitter och studerar?
________________________________________________________________________________
7. Varför vill Fatemeh att Tomas ska vara hos Babak och Malin på söndagen?
________________________________________________________________________________
8. Vad berättar Feroz för Fatemeh när de sitter i bilen?
________________________________________________________________________________
9. Vad heter Sofias farmor?
________________________________________________________________________________
10. Varför är Tomas vegetarian?
________________________________________________________________________________
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Välj rätt alternativ och skriv det i luckan
(1) ______________________________ på radion. Han dukar (2) ___________ och kokar gröt.
Lite senare kommer Tomas (3) ____________ köket. Han vill inte äta så mycket (4) ____________.
Feroz säger att han (5) ____________ äta mer, men Tomas svarar inte. Feroz pratar med Tomas
(6) ____________ Tomas berättar att (7) ____________ mamma inte tycker om honom. Tomas
säger att Mona (8) _____________________ till Västerås, (9) ________________ hon vill slippa
träffa honom. Feroz blir förvånad (10) ____________ säger att han hörde att Tomas gillar bandy.
(11) _____________________ om Tomas vill följa med hem till Eva och Ali.
Malin sitter och pluggar när det ringer på (12) ____________. Det är Fatemeh som frågar om
Tomas kan få vara (13) ____________ hos Babak och Malin. Fatemeh vill inte att Tomas ska
(14) ____________ ensam. Tomas spelar dataspel (15) ____________ Malin och Babak studerar.
Vid tvåtiden går de ut på en promenad.
1
a. På söndagsmorgonen Feroz lyssnar
b. På söndagsmorgonen lyssnar Feroz
c. Feroz på söndagsmorgonen lyssnar
5
a. behöver
b. vill
c. börjar
10
a. och
b. men
c. för

6
a. men
b. och
c. för

2
a. bord
b. ett bord
c. bordet

7
a. honom
b. hans
c. deras

11
a. Sedan han frågar
b. Han sedan frågar
c. Sedan frågar han

12
a. en dörr
b. dörren
c. dörr

3
a. in i
b. inne i
c. in på

8
a. honom har skickat
b. har honom skickat
c. har skickat honom
13
a. hem
b. hemma
c. hemifrån

4
a. frukost
b. en frukost
c. frukosten
9
a. därför att
b. trots att
c. när
14
a. komma
b. vara
c. kunna

15
a. medan
b. eftersom
c. innan
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