Nivå D - Hörförståelse

Hör och ordförståelse
Instruktion
Lyssna på ljudfilen och svara på frågorna som hör till uppgiften.
Börja med att titta igenom ordlistan, så att du förstår de ord och uttryck som finns
med i hörövningen.
Uppgift:

CARLOS HISTORIA - ORDLISTA
Invånare = boende, medborgare, befolkning
Regionen = område
Pluggade = studerade (att studera)
Bestämde = fastställd
Mark = landområde
Fint ställe = fin plats/hus
Påverka = inverka, inspirera
Lantgård = bondgård
Grönskande = grön. lummig
Bekymmersfrihet = inga bekymmer
Rugby = en bollsport
Flottan = krigsmakt till sjöss
Segla = färdas med segelbåt
Ansökningsprocess = tid för ansökan
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Gränser = åtskillnad
Beslut = avgörande, fastställande
Sjöman = seglare, person som arbetar på båt
Glänste ( att glänsa) = stråla, skimra
Seriös = allvarlig, ta på allvar
Analytisk = undersökande, förklarande
Inkludera = inräkna
Blick = ögonkast, sätt att se
Orättvist = motsats till rättvis
Jordklotet = vår planet
Uppehållstillstånd = tillstånd för att få vistas i ett land
Relationskris = problem i relationen
Reparera = laga, fixa
Stämning = känsloläge, atmosfär
Sorgset = ledset
En flaska pisko = en flaska alkohol
Hjärtekrossad = krossat hjärta, kärlekssorg
Byggt upp (att bygga upp)= att stärka, växa
Ryckas upp = dras upp ( flyttas från ett sammanhang till ett annat)
Skaka = vibrera
Trapphuset = trappa, trappuppgång
Betongbitar = bitar av betong/cement
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Barfota = utan skor
Kolsvart = helt mörkt, svart som kol
Elektricitet slagits ut = elektriciteten har slutat fungera
Oskadad = inga skador
Andfådd = flämtande, att andas snabbt
Stirrade = att titta frånvarande på något
Omfamnade = kramade
Jordbävningen = jordskalv, jorden skakar
Nystart = starta på nytt, en gång till
Ödet = slump, händelse i livet
Bergsbestigare = en person som klättrar (bestiger) berg
Kollade = tittade
Beslutar = bestämmer sig
Besparingar = pengar man sparat
Handtvätta = tvätta (kläder) för hand
Friterad mat = mat kokad/tillagad i olja
Avigsidor = negativa sidor, nackdel
Kontraster =skillnader, olikhet, motsats
Äventyr = spännande händelse, upplevelse
Prov = test
Nyinflyttad = ny på en plats (hus, lägenhet, stad eller land…)
Motivation = drivkraft, intresse
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Oro = ängslan, rädsla, nervositet
Krog = restaurang, bar
Tur och otur = en biljett till och från resmålet
Berusning = effekt av alkohol
Fästmö = förlovad kvinna, flickvän

CARLOS LIVSHISTORIA - FRÅGOR
1. Varifrån kommer Carlo?

2. Vilken är Carlos favoritsport?

3. Vad studerade Carlo på universitetet?

4. Vad hände den 27 februari 2010?

5. Vad var Carlos första intryck av Sverige?

6. Var arbetade Carlo samtidigt som han studerade sfi? Hur såg hans dagar ut?

7. Carlo berättar i slutet av sin historia om en dag då han fick två stycken samtal.
Vad hände den dagen?
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