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8. Hvað kann ég?ÍSLENSKA FYRIR ALLA 3 – Hvað kann ég?

5. Hvað gerir þú á hverjum degi?      Ég …

6. Hvað finnst þér gaman að gera?      Mér finnst gaman að …

7.  Brosir þú á hverjum degi?      Já, ég …/Nei, ég …

8.  Þværð þú þvott á hverjum degi?      Já …/Nei …

9.  Hvað gerir þú á bensínstöð?      Ég tek bensín/Ég …

10. Hefur þú farið til tannlæknis á Íslandi?      Já, ég hef farið…/Nei, ég hef ekki …

11. Hvað er hægt að gera á bókasafni?      Það er hægt að fá lánaðar …

12.  Hvað er hægt að gera í banka?      Það er hægt að fá lán og …

13.  Hefur þú keypt bíl á Íslandi?      Já, ég hef keypt …/Nei, ég hef ekki …

1. Komdu sæl/l. Hvað heitir þú?      Komdu sæl/l. Ég heiti …

2. Hvaðan ertu?      Ég er frá …

3. Hvað ertu búin/n að vera lengi á Íslandi?      Ég er búin/n að vera ... á Íslandi.

4.  Áttu börn? (Ef já: Hvað eru þau gömul?)      Já, ég á barn/börn /Nei, ég á ekki ...

14.  Ætlar þú til London í sumar?      Já, ég ætla til …/Nei, ég ætla til …

15.  Í hvernig húsnæði býrðu?      Ég bý í…

16.  Hvað er íbúðin þín stór?      Íbúðin mín er … herbergja/… fermetra.
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17. Með hverjum býrðu?      Ég bý með…

18. Ertu að kaupa íbúð eða leigir þú?      Ég er að …

19.  Hvað gerðir þú um síðustu áramót?      Ég fór í partý/Ég var heima/Ég …

20. Hvenær átt þú næst stórafmæli?      Ég á næst stórafmæli eftir … ár.

21.  Hvað langar þig í afmælisgjöf?      Mig langar í …

22. Hvernig persónuleiki ert þú?      Ég er …

23.  Í hvernig fötum ert þú í dag?      Ég er í ... peysu/... buxum/... skóm.

24.  Ertu með úr eða einhverja skartgripi?      Já, ég er með …/Nei, ég er ekki með …

25. Hvernig lítur þú út?      Ég er …/Ég er með … hár og … augu.

26.  Hefur þú lent í árekstri?      Já, ég hef lent í …/Nei, ég hef aldrei …

27.  Hvað gerir þú á haustin?      Ég fer …/Ég …

28. Hvað finnst þér skemmtilegt að gera á veturna á Íslandi?      Mér finnst skemmtilegt að …
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29.  Hvað gerðir þú síðasta sumar?      Ég …/Ég fór …

30. Getur þú prjónað peysu?      Já, ég get prjónað …/Nei, ég get ekki …

31.  Hefur þú reykt?      Já, ég hef reykt./Nei, ég hef aldrei …

32. Hvað hefur þú unnið lengi á Íslandi?      Ég hef unnið í … mánuði/ár.

33. Hver eru áhugamál þín?      Ég hef áhuga á…

34. Ertu pirruð/pirraður í dag?      Já, ég er …/Nei, ég er ekki ...

35. Hefurðu talað við náms- og starfsráðgjafa?      Já, ég hef gert það./Nei, ég hef ekki…

36.  Hefur þú gert ferilskrá á íslensku?      Já, ég hef gert…/Nei, ég hef ekki…

37. Finnst þér erfitt að tala íslensku í síma?      Já, mér finnst…/Nei, mér finnst ekki…

38.  Hvað gerðir þú í fyrradag?      Ég …

39.  Hvernig svafst þú í nótt?      Ég svaf vel/sæmilega/illa.

40.  Hvað drakkst þú í morgun?      Ég drakk …

41. Hefur þú ferðast um Ísland?      Já, ég hef ferðast …/Nei, ég hef ekki …

42. Hefur þú misst af flugvél?      Já, ég hef …/Nei, ég hef aldrei …

43. Í hvaða löndum hefur þú búið?      Ég hef búið í …


