
FACIT TILL SAGOR – TUSEN OCH EN NATT 

De avundsjuka systrarna Del 1 s. 2 
1. Sultanen klädde ut sig för att kunna se hur vanligt folk levde utan att själv bli 

igenkänd. 

2. För att den yngsta systern hade sagt att sultanen var en ståtlig man. 

3. De var avundsjuka för att yngsta systern fick det bättre än dem. 

Para ihop orden med rätt förklaring. s. 3 
utklädd – maskerad 

undersåtar – medborgare 

ståtlig – storslagen 

delikat – god 

svartsjuka – avund 

make – man 

kvarter – stadsdel 

laga – koka 

hjälpreda – medhjälpare 

nöjda – belåtna 

kakor – kex 

Skriv motsatser till följande ord. s. 3 
yngsta – äldsta 

oäkta – äkta 

kärlek – hat 

otäcka – goda 

morgon – kväll 

lämna – hämta 

rikaste – fattigaste 

sämre – bättre 

Ringa in rätt svar. s. 3 
1. gott 

2. glad 

3. blir sann 

4. i morgon 

5. lagar mat 



6. bröllop 

7. arga 

8. lyssnar i smyg 

9. ofta 

10. låtsas var någon annan 

11. belåten 

12. bakar bröd 

De avundsjuka systrarna Del 2 s. 4 
1. Systrarna hoppades att sultanen skulle skilja sig från sultaninnan. 

2. Sultanen spärrade in sin hustru i ett torn. 

3. Barnen togs om hand av trädgårdsmästaren och hans fru. 

Svara på frågorna.  s. 5 
1. arg, ilsken, rasande 

2. ett kar, en bunke 

3. kan inte hjälpa 

4. väldigt arg 

5. låser in någon 

6. rutten 

7. tänker sig för, ångrar sig 

8. igen, en gång till 

9. säger, uttrycker 

Skriv rätt ord i luckan. Välj bland orden i rutan. s. 5 
1. till 

2. i 

3. ut 

4. av 

5. till 

6. bort 

7. för 

8. in  

9. med 

10. från 



De avundsjuka systrarna Del 3 s. 6 
1. Gumman berättade om den talande fågeln, det spelande trädet, det guldgula vattnet. 

2. Den gamle mannen bad Bahman att vända om. 

3. De som red vidare hade blivit förvandlade till sten. 

Para ihop orden med rätt förklaring. s. 7 
ynkrygg –  fegis 

frisk – sund 

dumbom – träskalle 

upprepa – ta om  

män – karlar 

prydnad – dekoration 

nyfiken – intresserad 

avslöja – berätta om 

erbjuda – föreslå 

skrika – ropa 

Ringa in de ord som betyder samma som SAK. s. 7 
ting, pryl, grej, föremål, grunka 

Ringa in de ord som betyder detsamma som LETA. s. 7 
söka, spana, rota, nosa, efterforska, efterlysa 

Skriv det ord som saknas. Välj bland orden i rutan. s. 7 
1. lydnad 

2. besök 

3. förvandling 

4. råd 

5. offer 

6. förstånd 

7. skrik 

8. glömska 

9. hörsel 

10. erbjudande 

De avundsjuka systrarna Del 4 s. 8 
1. Parisade gav sig iväg för att ta reda på vad som hänt hennes bröder. 



2. Hon stoppade ull i öronen. 

3. Hon fann den gyllene fågelburen först. 

Svara på frågorna.  s. 9 
1. medan du fortfarande lever 

2. smart 

3. guldgult och skinande 

4. misstänker, gissar 

5. misslyckats 

6. trivs, känner välbehag 

7. bägare, kopp, mugg, skål 

8. lyckas komma upp 

9. beundrande, överväldigad 

10. arg 

Skriv rätt ord i luckan. Välj bland orden i rutan. s. 9 
1. till 

2. ut 

3. om/efter 

4. av 

5. efter 

6. från 

7. av 

8. i 

9. med 

10. på 

De avundsjuka systrarna  Del 5 s. 10 
1. Hon hällde vatten över stenarna. 

2. Systrarna kanske fick ett hårt straff. 

3. Trädgårdsmästaren och hans fru fick säkert beröm och kanske en belöning. 

Svara på frågorna.  s. 11 
1. bråttom 

2. i lugn och ro/i glädje och lycka 

3. många 

4. väldigt glad 



5. släpper någon lös 

6. den har inbillats att något är sant 

7. väldigt länge 

Till vilken mening passar orden? Välj bland orden i rutan. s. 11 
1. gråta 

2. härskare 

3. fjäderfä 

4. storverk 

5. fängelse 

6. välkommen 

7. hjältemod 

8. avslöjade 

9. återfann 

10. överväldigad 



Kung Mamud och pastejbagaren Del 1 s. 12 
1. För att sonen skulle bli vis och klok. 

2. Prinsen såg och fick vara med om mycket. Han blev förälskad i kalifens dotter. 

3. Han måste lära sig ett yrke. 

Vilket ord ur texten betyder samma sak som följande ord? s. 13 
1. blott 

2. yrke 

3. fullbordad 

4. märkvärdigheter 

5. ljuvlig 

6. rike 

7. stämma träff 

8. regent 

9. förnuft 

Ringa in rätt alternativ. s. 13 
1. snäll 

2. irriterad 

3. få vara med och bestämma 

4. ja 

5. blir den som bestämmer 

6. bestämmer 

7. kär 

8. speciellt 

9. var kvar 

10. klok 

11. otillräckligt 

Kung Mamud och pastejbagaren  Del 2 s. 14 
1. Kungen hade dött. 

2. För att han ville gifta sig med Naima och då måste han kunna ett yrke.  

3. De fick gifta sig med varandra. 

Svara på frågorna.  s. 15 
1. självsäker, morsk, uppstudsig, kavat 



2. arg 

3. ger sin tillåtelse 

4. mindre 

5. gör, producerar 

6. lärare, handledare, instruktör 

Till vilken mening passar orden?  s. 15 
1. plikt 

2. saknad 

3. sorg 

4. hustru 

5. ståtlig 

6. mönster 

7. hantverk 

8. glömska 

9. samtycke 

10. gäster 

Kung Mamud och pastejbagaren  Del 3 s. 16 
1. Kungen var väldigt hungrig och pastejbagaren sa att han hade ännu läckrare pastejer 

inne i huset. 

2. Kungen försvann ner genom golvet. 

3. Han såg armar, ben och huvuden på golvet i källaren. 

Vilka meningar är sanna? Vilka är falska? s. 17 
1. falskt 

2. sant 

3. falskt 

4. sant 

5. falskt 

Rätta de meningar som är falska.  s. 17 
Mening nummer 1: När magen skriker av hunger har man ätit för lite. 

Mening nummer 3: Nävarna sitter på handlederna/armarna. 

Mening nummer 5: Den som klarar sig ur en knipa har klarat sig undan något som är 
besvärligt. 



Vilket ord passar i luckan? Välj bland orden i rutan. s. 17 
1. bakom 

2. med 

3. i 

4. på 

5. av 

6. ur 

7. i 

Kung Mamud och pastejbagaren Del 4 s. 18 
1. Kungen berättade att han kunde knyta mattor som skulle göra pastejbagaren rik. 

2. Kanske ett meddelande med bokstäver. 

3. Kungen ville inte att pastejbagaren skulle förstå att han var en rik kung för då kunde 
han bli rånad eller användas som gisslan. 

Vilka ord hör ihop? Dra streck. s. 19 
garn – tråd 

knyta – binda ihop 

skåda – se 

flink – snabb 

sätta igång – börja 

tillverka – göra 

skona – låta vara 

enkel – lätt 

rik – förmögen 

pastej – pudding 

arbeta – jobba 

extra – mer än vanligt 

pengar – slantar 

fånge – intern 

Skriv frågor till svaren. s. 19 
1. Vad tillverkade kungen? 

2. Hurdan var mattan?  

3. Vad måste kungen göra för att få leva?  

4. Vem var misstänksam?  

5. Vad gjorde kungen kring mattkanten?  



6. Vad använde kungen för tråd till mattan?  

Ringa in rätt alternativ. s. 19 
1. fint 

2. kläder 

3. inne 

4. litar inte på någon 

5. känner sig säker 

Kung Mamud och pastejbagaren  Del 5 s. 20 
1. Pastejbagaren förstod inte grekiska/kunde inte läsa. 

2. Han blev ihjälslagen av en folkhop. 

3. Kungen hade fått lära sig ett yrke och det hade hjälpt honom ur en stor knipa. 

Fyll i tabellen. s. 21 
1. kungar 

2. palats 

3. meddelanden 

4. mönster 

5. vänner 

6. familjer 

7. yrken 

8. folk 

9. tecken 

10. gator 

11. mattor 

12. knipor 

13. bokstäver 

14. älsklingar 

15. pengar 

16. bagare 

17. visirer 

Ringa in rätt svar. s. 21 
1. 1) Misstänker att allt inte är som det ska 

2. 2) Att få problem 

3. 1) Mer och mer 



4. 1) Otäck 

5. X) Träffas igen 

6. 2) Jobbar tillsammans med någon 



Prins Ahmed och fen Paribanu Del 1 s. 22 
1. Sultanen visste inte vem som skulle få ärva riket då alla tre söner var lika begåvade.  

2. Han sa till sina söner att ge sig ut i världen. Den som sedan kom hem med den 
dyrbaraste gåvan skulle få riket. 

3. Mattan hade magiska egenskaper. Den kunde förflytta passageraren vart som helst. 

Ringa in de ord som betyder nästan samma sak.  s. 23 
1. godhjärtad, snäll, älskvärd, vänlig, omtänksam 

2. klok, smart, vis, intelligent, klipsk 

3. begåvad, duktig, skicklig, förståndig 

4. älska, vara kär i, tycka om, hålla av 

5. vara övertygad om, vara säker på, vara förvissad om, tro starkt på 

6. magisk, övernaturlig, mystisk, ovanlig, förtrollande 

Skriv rätt ord i luckorna. Välj bland orden i rutan.  s. 23 
1. begåvade 

2. viskade 

3. översållad 

4. magisk 

5. älskade 

6. ärva 

7. skänka 

8. egenskaper 

Svara på frågorna.  s. 23 
1. Mycket 

2. Man är på en plats 

3. Present 

4. Den är inte så vacker/märkvärdig/speciell 

Prins Ahmed och fen Paribanu  Del 2  s. 24 
1. Man kunde se hur långt bort som helst med elfenbensröret. 

2. Äpplet kunde bota sjuka. 

3. Bröderna upptäckte att Narunnihar var döende. 

Vad betyder uttrycken? Dra streck till rätt svar.  s. 25 
1. Att det är bråttom att hitta en lösning 



2. Rider hit och dit 

3. Piggare än på mycket länge 

4. Att hitta en klok lösning 

Vilket ord passar bäst? Ringa in rätt alternativ.  s. 25 
1. döende 

2. nöjd 

3. osäker 

4. sålde dem 

Prins Ahmed och fen Paribanu  Del 3  s. 26 
1. Den som sköt längst i en bågskyttetävling skulle bli tronföljare. 

2. Ahmed sköt så långt att man inte kunde se var pilen slog ner. 

3. Fen var så vacker att det strålade omkring henne. 

Svara på frågorna.  s. 27 
1. Man drar ut bågens sträng så långt man kan. 

2. Glad 

3. Säker 

4. Man väljer någon. 

5. Man har fest för någon. 

6. Mycket 

7. Sämre  

8. Nej 

9. Den som övertar tronen efter en kung eller en sultan. 

10. Det händer innan dagen är slut. 

11. Det är ett väsen (en kvinna) som kan trolla med sitt trollspö. 

12. Man har sett något. 

Skriv orden i rutan under rätt rubrik.  s. 27 
Tävlingen: pil, båge, spänna, skjuta 

Paribanu: vacker, berg, bröllop, fe 

Prins Ahmed och fen Paribanu  Del 4 s. 28 
1. Ahmed saknade sina släktingar och ville veta hur det var med dem. 

2. Trollkvinnan skulle ta reda på var Ahmed bodde. 



3. Hon kastade sig framför Ahmeds häst och spelade sjuk så att han tog med henne in i 
berget. 

Dra streck mellan de ord som hör ihop.  s. 29 
misslyckas  – inte klara av 

glädjestrålande – lycklig 

hasta iväg  – skynda sig 

klaga  – jämra sig 

sakna  – längta efter 

återvända  – komma tillbaka 

förvirrad  – snurrig 

nyfiken  – vetgirig 

råda  – tipsa 

avslöja  – berätta hemligheter 

skicka  – sända 

Vilket ord i texten betyder samma sak?  s. 29 
inte klara av  – misslyckas 

förtjust  – glädjestrålande 

skyndade  – hastade 

gnällde  – klagade 

längtan  – saknad 

kom tillbaka   – återvände 

snurrig  – förvirrad 

intresserad  – nyfiken 

föreslog  – rådde 

talade om  – planerade 

Vilka av orden i rutan är stora byggnader och vilka är små?  s. 29 
Stora byggnader: fästning, palats, slott, borg, lantgård, herrgård 

Små byggnader: kyffe, koja, stuga, ruckel, hydda, skjul 

Prins Ahmed och fen Paribanu  Del 5 s. 30 
1. Han ville ta reda på om Ahmeds hustru verkligen var trollkunnig. 

2. Rådgivarna retade dvärgen. 

3. Ahmed var nöjd med att bo i feriket. 



Vilket ord i texten betyder samma sak som följande ord? s. 31 
1. ilsken  – arg 

2. få plats – rymmas 

3. pinne  – käpp 

4. vattenhål – brunn 

5. vas  – kruka 

6. stark  – kraftfull 

7. tackade nej – avböjde  

8. förråd – lager 

9. riktig  – äkta 

10. vara värd – förtjäna 

11. förlåtelse – ursäkt 

Vilka av orden i rutan betyder samma sak som GÅ och SPRINGA?  
s. 31 
Gå: promenera, traska, vandra, strosa, ströva, knalla, vanka 

Springa: skena, löpa, ränna, rusa, kuta, sprinta, ila 


