SVARA PÅ FRÅGORNA !!

Flervalsfrågor 2

Grammatik & övningar / Frågor

1. Var ligger matsalen?
a. Rakt fram och sedan till höger
b. Matsalen är stor.
c. En katt säger ”mjau”!

8. Vad säger din morfar?
a. Han säger ”god morgon!”
b. Mormor säger ”hej!”
c. Farfar är 102 år.

15. Hur åker du till Sverige?
a. Det är kallt ute.
b. Jag ska åka till Norge.
c. Med båt.

2. Varför är du så ledsen?
a. Att bada bastu är roligt.
b. Därför att jag har tappat mina pengar.
c. Min adress är Storgatan 12.

9. Hur åker ni till Oravais?
a. Vi äter glass.
b. Vår telefon är sönder.
c. Vi åker med buss.

16. Vad sjunger ni för sång?
a. Har du sett min cykelnyckel.
b. Vi dansar.
c. Jag vill ha en penna.

3. Vem åker till Vasa på sportlovet?
a. Hon mår bra.
b. Det är riktigt roligt.
c. Den långa pojken.

10. Varför skrattar flickan?
a. Hunden leker.
b. Därför att hon ser en rolig film.
c. Jag vill ha en stor glass.

17. När får vi sportlov?
a. Varsågod!
b. Efter en vecka.
c. Fem fina fåglar satt på en gren

4. Hur mår du?
a. Därför att jag vill läsa en bok.
b. Tack, jag mår bra!
c. Jag ringer dig imorgon.

11. Vad har du för adress?
a. Jag dansar.
b. Jag hoppar.
c. Min adress är Rådhusgatan 23.

18. Vem går hem?
a. En liten flicka.
b. På måndag.
c. Därför att jag är sjuk.

5. Vad talar du för språk?
a. Jag bor i Jakobstad.
b. Jag talar ryska och franska.
c. Jag vill äta en stor glass.

12. Varför pratar Frans tyska?
a. Därför att han kommer från Tyskland.
b. En stor fågel flyger.
c. Solen skiner.

19. Vad heter den stora hunden?
a. Stor båt, liten båt
b. Buster.
c. Familjen Strand bor i Vasa.

6. När vaknar mamma?
a. Klockan 06.30
b. Det är en bra film.
c. Jag har fått en ny cdskiva.

13. Vem bor i Jakobstad?
a. Camilla
b. Citymarket
c. Prisma

20. Var står pojken?
a. Han står i köket.
b. Det är vackert väder, solen skiner.
c. Vi kommer hem på morgonen.

7. Vem går till skolan?
a. Flickan går till skolan.
b. En pojke hoppar hopprep.
c. Mamma kommer med buss.

14. Vad har du under stolen?
a. Jag är sjuk.
b. Jag är frisk.
c. En ordbok.

21. När börjar skolan?
a. På morgonen klockan 08.30.
b. Så roligt!
c. Därför att jag är ledsen.

