
DIALOGUE ADJECTIFS 

 

 en gul hund 

 en ung grön katt (un chat) 

 en stor skjorta 

 en ful skjorta 

 en gammal skjorta 

 en vacker skjorta 

 en dyr skjorta (cher, chère=dyr) 

 du har en snygg röd skjorta 

 tack, din lilla blåa keps är också fin 

 det är en gammal fransk keps 

 jag gillar inte amerikanska kepsar (américain) 

 du är en ung flicka 

 ja, en ung svensk flicka 

 jag har en dålig dag idag 

 varför? 

 jo, det stora franskprovet var (était) svårt 

 ja, det var ett svårt prov 

 och min lilla krulliga hund är sjuk 

 det är en konstig dag idag (bizarre=konstig) 

 Bond är en bra film 

 ja, det är en rolig film (amusant/drôle=rolig) 

 min bror tycker att det var en värdelös film (nul=värdelös) 

 amerikanska filmer är alltid roliga 

 titta en vacker svensk julgran (sapin=julgran) 

 ja, en stor grön gran 

 Charles är en trevlig liten pojke (sympa=trevlig) 

 vilken god italiensk glass (italien) 

 det är en dyr glass (cher=dyr) 

 ge mig det stora gråa pappret är du snäll (un papier) 

 vilken hemsk historia 

 Röda Kvarn (moulin=kvarn) 

 det gråa kortet (une carte) 

 de små blåa männen (un homme=en man) 

 ett enkelt prov (facile=enkel) 

 en vacker svart sjal 

 en liten gul sjal 

 en ful sjal 

 två stora röda sjalar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIALOGUE niveau 1c les verbes REVOLUTION 
 

 vad tittar du på ? 

 jag tittar på teve och du ? 

 jag letar efter min mobiltelefon 

 letar du efter mobiltelefonen? 

 ja, jag hittar inte mobilen (trouver=hitta) 

 min hund gömmer mina kläder (cacher=gömma) 

 jaså och mina katter gömmer mina böcker 

 min hund äter skor (manger=äta) 

 vad äter ni? 

 ingenting 

 var är Jean? 

 han är i mitt rum 

 varför det? 

 han surfar på internet (surfer) 

 spelar han fotboll? (jouer au foot) 

 ja, vi spelar fotboll, min bror och jag 

 jag spelar badminton 

 mina föräldrar spelar också badminton 

 talar du engelska? (parler=tala) 

 ja, jag talar engelska och svenska 

 vi talar franska, engelska och svenska 

 talar ni franska? 

 ja, jag talar franska 

 var arbetar du? (travailler=arbeta) 

 jag arbetar på banken 

 och ni, var arbetar ni? 

 vi arbetar på skolan 

 och era föräldrar, arbetar de idag? 

 ja, de arbetar idag 

 vinner du? (gagner=vinna) 

 ja, jag vinner ofta 

 min syster vinner aldrig 

 men vi vinner alltid 

 spelar ni på lotto? (jouer au loto) 

 ja, vi spelar på lotto 

 mina bröder spelar också på lotto 

 jag ritar en häst (dessiner=rita) 

 vad ritar ni? 

 vi ritar en ko 

 varför gråter du? (pleurer=gråta) 

 jag gråter inte men min syster gråter 

 var bor ni? 

 vi bor i skogen (dans les bois) 

 jag jagar älg (chasser des élans=jaga älg) 

 vi jagar också älg 

 nu slutar vi (arrêter=sluta) 
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