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Jag

Ley la får ett vykort. Hon läser vykortet.

Uppgift
Svara på frågorna. Markera rätt svar med ett kryss.

1 Var bor Ley la?

a)  i Bag dad

b)  i Dubai

c)  i Kiruna

2 Var job bar Nora?

a)  i en affär

b)  på ett kafé

c)  på en sko la

3 Vem hälsar Nora ifrån?

a)  Sara

b)  Said

c)  Ley la

  Jag förstår vykort.

Hej Leyla!

Hur har du det? Trivs du i 
Sverige?

Jag har det bra här i Dubai .  
Jag saknar inte Bagdad.  
Jag jobbar på ett kafé .

Jag ska hälsa från Said!

Kram från Nora

Ley la Ah med

Stor ga tan 4

SE-981 01 Kiruna 

Sverige

 Test 1a: Läsa
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På sfi- kurs

Nan cy ska gå på sfi-kurs. Hon går till Komvux. 
Hon ser ett anslag i receptionen.

Vi star tar nya sfi-kurser i au gusti!

Nivå Da gar Tid Plats

Nivå B: Kurs 1 mån dag/ons dag 18.00–20.30 Sal 12

Kurs 2 tis dag/tors dag 18.00–20.30 Sal 15

Kurs 3 mån dag/tis dag/tors dag 08.30–12.00 Sal 10

Nivå C: Kurs 4 tis dag/ons dag 18.00–20.30 Sal 8

Kurs 5 mån dag–fre dag 08.30–12.00 Sal 4

Nivå D: Kurs 6 mån dag/tors dag 18.00–20.30 Sal 10

Uppgift
Svara på frågorna. Markera rätt svar med ett kryss.

1 Nan cy ska gå B-kursen på dag tid.  
Vilken kurs kan hon ta?

a)  Kurs 1

b)  Kurs 2

c)  Kurs 3

2 När går C-kursen på kvälls tid?

a)  mån da gar och ons da gar

b)  tis da gar och ons da gar

c)  alla da gar

3 Var går D-kur sen?

a)  i sal 8

b)  i sal 9

c)  i sal 10

  Jag förstår anslag.

 Test 1a: Läsa
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En van lig dag

Amir går en promenad. Han ser många skyltar.

Uppgift
Svara på frågorna.  
Markera rätt svar med ett kryss.

1 Var bor familjen Jo han sson?

a)  på Strandgatan 9 A

b)  på Park vägen 9 A

c)  på Tallvägen 9 A

2 Var lig ger förskolan?

a)  på Parkvägen

b)  på Strandgatan

c)  på Blomberget

3 Vad he ter sko lan?

a)  Tallbac ken skola

b)  Park vägens skola

d)  Strandskolan

4 Vem är Patrik?

a)  Annelis granne

b)  Annelis man

c)  Annelis hund

  Jag förstår skyltar.

 Test 1a: Läsa



Mot målet   Kopieringsunderlag ©

I affären

Kon stan tin hittar en tidning i brevlådan.  
Det är en kundtidning från en mataffär.

   Jag för står   
   in for ma tionstexter.

 Test 1a: Läsa

Uppgift
Svara på frågorna. 
Markera rätt svar med ett kryss.

1 Hur mycket kostar ett bröd?

a)  13,90

b)  10,90

c)  16,90

2 Vad kos tar 400 gram blandfärs?

a)  22,50

b)  27,50

c)  32,50

3 Hur mycket potatis för 19,90?

a)  3 kilo

b)  3 påsar

c)  19,90 kilo

4 När öppnar affären på ons da gar?

a)  klockan 9

b)  klockan 10

c)  klockan 19

5 Var kan du läsa mer om mataffären  
på Östergatan?

a)  i affären

b)  i tidning

c)  på in ter net

GOD MAT
PÅ ÖSTERGATAN

Franskbröd  
kr 13,90 

Grillad kyckling 
kr 49,90 

Päron 
kr 24,90
per kilo 

Öppettider: Måndag − fredag 10–22
   Lördag − söndag  09–19
Läs mer på www.godmatpaostergatan.nu

Potatis 
en påse med 3 kilo 
kr 19,90   

Lök 
nät med 4 lökar 
kr 8,90 

Blandfärs (400 gram)  
kr 27,50 
 


