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中文好学2 第1 –  3课复习 elever version                                  

1. Vilka radikaler finner du i tecknen: 

 

1.房________ 2.  张______3.支_______ 4.猫______ 

5.元_______  6.美______  7. 银______ 8.语_______                      

 

2. Verb du har lärt dig minns du betydelser: 

 

1. 教 (                )  2.   请 (                )    3.进(                ) 4.来(                )        

 

5. 出(                )    6.高兴(                ) 7. 欢迎 (                )          

 

8. 认识 (                    )    9. 说 (                )     

  

3． Nya måttsord: 

 

 

1.    一  (      ) 桌子           2.    一  (         )  床       3. 一（       ）椅子       4. 一（         ）笔 

 

 

5.    一 （      ）书         6.  两（            ）猫     7. 三（        ） 车       8.一   (          )  公司 

 

9.  一 （              ）鱼   10.    一 （                 ）牛 

          

  

4．Nya ord om yrke: 

 

Ur bok 1 

 

1. _________   2 __________ 3 ___________  

 

Ur bok 2  

 

1. _________   2 __________ 3 ___________  4 ______________  

 

 

5 ___________ 6 ___________ 7 __________  8 ______________ 
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Orden som betyder ”Kinesiska språ ket” 

 

1. _________   2 __________ 3 ___________  

 

 

5. Nya kunskap i grammatiken 

 

Skillnad mellan ”一点儿” och  ”有一点儿” 

 

我想喝一点儿茶。Jag vill dricka lite vatten. 

 

今天有一点儿冷。Det ä r lite kallt idag. 

 

Så  skillnaden ä r :______________________________________________ 

 

 

A. Anvä ndande av ”得” 

  

1. Verb + 得,  (Subjekt + Objekt + Verb + 得 de + adjektiv ord)   

alternativ: 

2.  Subjekt + verb + objekt + samma verb + 得 de + adjektivord) 

 

 Skriv egen mening med 得: 

 

    ________________________________________________ 

 

         Om du inte kommer på någon mening själv översätt följande: 

 

 

     ___________________________________________ 

(Eva pratar bra svenska) 

 

 

____________________________________________ 

(Han dricker mycket vatten) 

 

 

______________________________________________ 

(Chefen kö r bilen riktigt snabbt) 
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b.  A 还是 B?   (att vä lja ett av två  saker)  

      

 

Skriv egen mening:   ________________________________________ 

 

 

 

 

C. två sett att beskriva något eller någon person finns på ett ställe: 

     Tex: 

             床上有一只猫。 

             一只猫在床上。 

 

Båda meningarna betyder samma sak på svenska :” Det finns en katt i sängen”. 

 

Skriv egen mening med在 och 有    

1. I mitt rum finns det en säng och ett skrivbord. 

____________________________________________________________ 

2. Det finns fem rum och ett stort kök i vårt hus. 

__________________________________________________________ 

3. Det finns en katt under sängen. 

_________________________________________________________ 

4. Det finns 500 elever i den här skolan 

_________________________________________________________ 

5. Det finns en stol framför TV apparat. 

                _________________________________________________________ 

 

 

 

D. Repetition av ord  前 *(framfö r eller innan ),  

   后*(bakom eller efter en viss tid),  
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在。。。前(面)，som betyder framför en plats 

 

    Tex:  en katt är framför huset: 一只猫在房子前面。 

      

  Skriv egen mening:_____________________________________________ 

                       (En TV är framför ett vit bord) 

 

   。。。。。。前，som betyder innan (tidsuttryck) 

    

     Tex: Innan jag går till engelska lektion äter jag lunch. 
                    去上英文课前,我吃中午饭。 

 

   Skriv egen mening:___________________________________ 

                  (Innan jag går till mammas företag, pluggar jag engelska) 

    

 E.  在。。。后面  som betyder bakom en plats 

      

  skriv egen mening: ____________________ 

              (Dörren （门）är bakom mig.) 

 

 F:。。。。。。后，som betyder efter (tidsuttryck)                     

 

      Skriv egen mening:__________________ 

                   (Jag går till skolan efter frukosten)  

                        OBS! om du har glömt hur man säger slå upp kap 22 i bok 1 där det står en mening:   

                        Jag går hem efter skolan har slutat. 

 

 

e. 在 A 和 B 中间,          

 Tex: ”C är mellan A och B ” säger man ” C 在 A 和 B 的中间” på kinesiska. 

   

Gör en egen mening:  

 

__________________________________________ 

（ TV:n är mellan skrivbordet och stolen） 

 

 

_______________________________________________________ 

Var sitter jag?  

 

 

________________________________________________________ 

Sitt mellan Peter och Anton, tack. 
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f． Verb + 过  som motsvarar uttrycket i svenska ” har varit…. har gjort något”  i en tid 

tidigare:  Så 过 kallas för erfarenhets partikel 

 

 Negativt form : 没有 + Verb+过  har inte gjort något förut! 

 

t.ex:   我去过中国.  (Jag har varit i Kina) 

         我没有去过美国. (Jag har inte varit i USA)  

Vad har du lärt dig att berätta om dina erfarenheter i studie?  

Skriv dina meningar med ”过”  

 

_____________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 

Här är en laoshis mening: 

我昨天说过想去老城喝咖啡, 可是我今天不想去.(Jag sa igå r att jag skulle vilja 

fika i gamla stan, men jag vill inte dit idag)    

 

Skriv en egen mening: 

 

____________________________________________________ 

 

 

En egen negativ mening : 没有 + Verb+过  har inte gjort något förut! 

 

______________________________________________________________ 

（t.ex jag har inte sett honom） 

 

OBS!   ” Verb  是 + 过”   finns INTE !  

 

         ” Han har varit lärare i svenska ”  kan bara säga i kinesiska:  

 

         他以前是教师.  *(   Du kan inte säga ” 他是过教师”.   ) 
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g.    是。。。的   betoning av ett påstående, tex:  

 

我是星期一到瑞典的.  

Det är i måndags jag anlände i Sverige. 

 
Din egen mening: 

 

_________________________________________________________________ 

(Det var den femte september då jag kom till USA) 

 

h． 以前。。。现在。。。以后*（i framtid）。。。 

 

Din mening:__________________________________________________________ 

    

以前。。。现在。。。以后*（i framtid）。。。 

 

Din mening:__________________________________________________________ 

 

 

6. Nya ord och uttryck  

 

1. 欢迎: _______________________________________- 

 

3. 从。。。来 ________________________________________________ 

 

 4.。。。在楼上，。。。在楼下            

                

             ________________________________________________________- 

 

5．上楼(gå uppför trappan)，下楼(gå ned för trappan) 

 

            _____________________________________________________ 

 

6.   和(någon person) 一起（göra något） 

 

__________________________________________________________ 

 

 

7．名字  _______________________________________________ 
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7. När du bjuder hem vänner: 

Vad har du lärt dig för (artighets)fraser när en gäst kommer på besök för första gången? 

Egna meningar: 

1. ______________________________ 

 

2. _____________________________ 

 

3. ______________________________ 

 

8. Vad har du lärt dig att berätta hur du bor: 

   Egna meningar: 

1__________________________________ 

 

2. _______________________________ 

 

 

3. __________________________________ 

9. Vad har du lärt dig att berätta om olika yrke? (avsluta meningar: ) 

你父母__________________________________________ 

我爸爸是 _________________________________________ 

我妈妈以前______________________ ，现在_______________________ 

  
10. Samma tecken men olika uttal: Vilka är de? 

 

1__________________             2_______________         3__________________ 

 

4___________________   5___________________  6 _____________________ 

 


