
contrôle de français 
niveau 4 
 

 
Bonne chance!!! (sg) 
 

 



på hotellet: säg att din madrass 

är för mjuk  

 

på hotellet: fråga var Stefan är 

 

på snabbköpet: fråga om det 

finns färdiga mackor 

 

på snabbköpet: fråga om de har 

plastmuggar 

 

diverse: du fick tillbaka växel 

på 10 euro inte på 50 som du 

gav till expediten  

på hotellet: säg att du inte vill 

ha någon apelsinjuice 

 

i klädbutiken: säg att du hellre 

betalar mer för bättre kvalitet 

 

på hotellet: säg att din madrass 

är för hård  

 

diverse: berätta lite om dig 

själv 

 

säg att du inte är hungrig 

 

i klädbutiken: fråga om det är 

rea idag 

 



på snabbköpet: fråga hur dags 

de öppnar i morgon bitti 

 

diverse: du har tappat bort din 

resväska på flygplatsen, gå till 

informationsdisken och 

beskriv den 

 

diverse: berätta lite om 

Västerås 

 

på hotellet: säg att du bara vill 

ha en croissant till frukost 

 

diverse: be någon tala 

långsammare 

 

säg att du är väldigt törstig 

 

på hotellet: säg att du bara tar 

en kopp te till frukost 

 

diverse: du har tappat din 

mobil, fråga efter den i butiken 

 

i klädbutiken: säg att kepsen är 

snygg men för dyr 

 

säg att du är väldigt hungrig 

 

på hotellet: fråga vad det finns 

att dricka till frukosten 

 



på snabbköpet: fråga om det 

finns mindre flaskor 

mineralvatten  

i klädbutiken: fråga om du kan 

få rabatt på de vita skorna 

 

i klädbutiken: säg att du inte 

tycker om den här skjortan 

 

på hotellet: säg att det är kallt 

på rummet 

 

i klädbutiken: be att få hjälp i 

en butik 

 

på hotellet: be att få lite mer 

socker 

 

i klädbutiken: säg att den 

rutiga kjolen passar perfekt 

 

på snabbköpet: fråga om du får 

äta din nyss inköpta glass i 

butiken  

i klädbutiken: fråga om du kan 

få rabatt på den gröna tröjan 

 

på hotellet: du kommer inte 

ihåg till rumsnummer 

 

be att få en servett till glassen 

du nyss köpt 

 



i klädbutiken: fråga om det 

finns prickiga strumpor 

 

i klädbutiken: säg att du letar 

efter en häftig tröja i många 

färger  

i klädbutiken: fråga om det 

inte finns billigare skor 

 

på snabbköpet: säg att du bara 

har stora sedlar 

 

på hotellet: du behöver en 

större handduk  

 

på hotellet: säg att du har sovit 

bra 

 

på hotellet: säg att du vill ha 

en stor kopp varm choklad till 

frukost  

på snabbköpet: be att få en 

extra påse 

 

på hotellet: be att få lite varm 

mjölk 

 

diverse: mannen framför dig 

tappar sin plånbok 

 

i klädbutiken: säg att du letar 

efter något ovanligt och 

mycket elegant  



i klädbutiken: säg att du inte 

tycker om tröjor med knappar 

 

i klädbutiken: fråga om det är 

bra kvalitet på klänningen 

 

diverse: du har hittat en mobil 

på golvet i en butik; lämna in 

den i kassan  

diverse: du skall betala en 

dricka som kostar 2,55 och du 

upptäcker att du bara har 1,50 

euro; förklara dig 

 

 

 

 

 

 

 
i klädbutiken: fråga om 

byxorna krymper i tvätten 

 

i klädbutiken: säg att du letar 

efter ungefär samma byxor 

som du har på dig  

på hotellet: du vill fråga på 

vilket rum din kompis Pierre 

Magne bor  

diverse: säg att du förstår men 

att det är svårt att prata 

 

i klädbutiken: säg att den där 

blusen ser häftig ut 

 

på hotellet: du förstår inte hur 

teven fungerar 

 



på hotellet: det finns inga 

handdukar på rummet 

 

på hotellet: säg att det var 

mycket oväsen på gatan i 

morse  

på snabbköpet: fråga hur länge 

de har öppet i kväll/natt 

 

säg att du är väldigt trött 

 

på hotellet: fråga om du kan få 

byta din jordgubbssylt mot 

hallonsylt  

i klädbutiken: fråga om det är 

ett känt märke på byxorna 

 

i klädbutiken: säg att det inte 

är i din smak 

 

diverse: köp en 

tunnelbanebiljett; för en dag, 2 

zoner  

på hotellet: det är slut på 

toalettpapper på rummet 

 

på hotellet: fråga om det finns 

grädde 

 

i klädbutiken: säg att du älskar 

randiga kläder 

 



i klädbutiken: fråga om det 

finns andra modeller 

 

på hotellet: hissen är trasig 

 

diverse: du hittar inte din 

mobil, be någon ringa den 

genom att säga ditt 

telefonnummer 

 

be att få en plastmugg till din 

inköpta dricka 

 

på hotellet: be att få ett glas  

 

på hotellet: fråga var man äter 

frukosten 

 

i klädbutiken: fråga om du får 

prova de svarta byxorna 

 

på hotellet: be att få en liten 

sked till 

 

på snabbköpet: fråga om det 

inte finns kalla drickor 

 

på hotellet: du har låst in 

nyckeln på hotellrummet 

 

på hotellet: det finns inget 

varmvatten i duschen 

 



diverse: säg att detta var en dyr 

butik 

 

i klädbutiken: säg att du skulle 

behöva lite hjälp med att hitta 

kläder åt dig  

i klädbutiken: säg att den rosa 

blusen är lite för stor 

 

på hotellet: be att få ett nytt 

glas, ditt är smutsigt 

 

på hotellet: du ber att få köpa 

en dricka i hotellbaren 

 

diverse: ställ 6 frågor till en 

kändis du träffat i en butik 

 

på hotellet: be att få 

rumsnyckel 274 

 

på hotellet: be att få koden till 

internet på hotellet 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Exprimez son opinion: 
det är bra  

det är underbart/anmärkningsvärt  

det gillar jag mycket  

det är inte så illa  

det är ganska bra  

det är « skitbra » !  

det är en bra idé  

Grattis !  

han är schysst och snäll  

det är dåligt/illa  

det är tråkigt  

det är falskt  

det är avskyvärt  

det är otrevligt/förskräckligt  

jag står inte ut med det/honom  

det är jättedåligt  

det är motbjudande/äckligt  

det är inte sant  

det är fult  

han är otrevlig  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LES FILMS 
 

1 Vilka olika filmgenrer finns det ? 
 
 
 
 
 
 
 

2 Vilken är din favoritfilm? 
 
 
 
 

3 Vilken filmgenre föredrar du? Varför ? 
 
 
 
 
 
 

4 Finns det någon filmtyp som du verkligen inte tycker om ? Motivera ditt svar ! 
 
 
 
 
 
 
 

 
Qu'est-ce que vous pensez............ 

1.de la cuisine suédoise? 

2.de la cantine à l’école? 

3.des livres numériques ...? 

 
 
BERÄTTA UTFÖRLIGT OM EN FILM ; Välj 1 av följande alternativ och gör en utförlig redogörelse för ämnet : 
 

a) berätta om din favoritfilm, berätta om vilka skådespelare som spelar i den, vem som är regissör, 
vilket år den utkom, vilken typ av film det är, vad den handlar om m.m. och självklart din egen åsikt 
utförligt motiverad 

b) välj en av medföljande filmrecensioner/filmsynopser och berätta om den utförligt på franska, det är 
inte meningen att du skall översätta ord för ord utan det är samma sak som uppgift a men om du har 
svårt att berätta om en favoritfilm så tar du denna uppgift 

 
 
 
 
 
 

 
 



OLIKA AKTIVITETER 
 

 leka kurragömma  prova nya matrecept 

 hoppa bungyjump  ordna familjeträffar 

 leka med dockor  hålla på med handarbete 

 leka med sina leksaker  göra armband 

 sy  lata hemma 

 sticka  leka med sin hund 

 shoppa/fönstershoppa  läsa 

 gå och strosa  läsa tidningar 

 åka skateboarde  lösa korsord 

 cykla i parken  åka skridskor 

 ta en tur på stan  bada bastu 



 ha snöbollskrig  trädgårdsarbeta 

 åka pulka  åka rullskridskor 

 göra en snögubbe  landsvägscykla 

 gå på kärleksmiddag  gå och promenera längs floden 

 tillbringa tid med sin fru/man  fotvandra 

 ragga tjejer/killar  åka skridskor 

 gå ut med sin flickvän/pojkvän  sura på nätet 

 leka med barnen  skriva post/brev 

 vara tillsammans med sina barn  snickra och pyssla hemma 

 faire un puzzle  gå ut och dansa 

 besöka muséer  festa 

 spela teater  gå ut och roa sig 



 spela schack  ta ett glas 

 spela kort  prata om tjej/killhistorier 

 spela Monopol  prata skvaller 

 spela tärning  ta emot kompisar 

 spela sällskapsspel  spela dart 

 spela med datorn  jouer au baby-foot 

 gå ut på restaurang för att äta gott  lyssna på musik 

  titta på teve (följetonger, serier, filmer, tecknade serier, lekprogram)

 förbereda små maträtter för att imponera på sin familj

 ta med sig barnen på zoo/på cirkus/på dockteater

 gå och fika för att träffa kompisar

  

 
 

 
 



 det är bra för hälsan  det är långsamt 

 det underhåller formen  det är bullrigt 

 det förorenar inte  det är tröttande 

 det är snabbt  det kostar mycket 

 det är praktiskt  det är farligt (=det är inte säkert) 

 det är roligt  det finns ficktjuvar 

 det är ekonomiskt  man är styrd av tider 

 det undviker trafikstockningar  man förlorar tid 



 man är lugnare/man undviker folkmassor  folk är otåliga 

 man är mer självständig   folk är otrevliga

 man kan ta sin freestyle för att lyssna på musik 
under resan 

 i rusningstid är det trafikstockningar 

 man  har mer tid att titta på vad som händer  man måste organisera sig 

 det är bekvämt  det är svårt att hitta en parkeringsplats 

 det ser « inne » ut  det är säkrare 

 det är ingen väntetid   man får luft 

 

 







 Terrorisme  1 

jag är för återinrättandet av dödsstraffet i Europa 

Man skulle behöva avslöja och förinta terroristnätverken 

terroristerna är fanatiska 

De måste lida som sina offers familjemedlemmar  

de begår attentat/terroristhandlingar mot maktens symboler 

enligt min åsikt är inte dödsstraffet en lösning 

det är inte lösningen 

vi är alla berörda av terrorismen/terrorismen rör alla 

man måste göra en undersökning för att hitta initiativtagarna och sätta dem i fängelse för att hindra terrorismens maskineri 

 

 

 

 

 

 

 
deras mål är att döda, att förstöra även genom att förstöra sig själva 



vi är alla möjliga offer, det skulle kunna ha hänt vem som helst, mig, dig 

jag anser att man kan förebygga terrorismen tack vare ett internationellt samarbete 

terrorismen hotar det mänskliga livet/sätter det mänskliga livet i fara 

för att förebygga terrorismen måste man förbättra livskvaliteten i de fattiga länderna 

man skulle behöva förhindra att organisationer utbildar barn till terrorism 

de är fanatiska för ett fall eller för en religion 

jag ger rådet att ta det onda i sin rot (källa), alltså att hitta de första orsakerna till terrorismen 

man har inte rätt att döma andra, det är därför jag är emot dödsstraffet i alla världens länder 

man skulle kunna förfindra terroristiska handlingar med hjälp av ett hemligt nätverk 

det har ingen mening, deras enda mål är att förstöra och att visa deras styrka utan att respektera andras liv och frihet 

det är oacceptabelt att de inte respekterar andras liv 



jag tycker att de industrialiserade länderna borde använda sin moraliska makt och dra nytta av sina ekonomiska medel 
för att hitta en lösning och undvika krig 

 

 

 

 

 

 

 

 
det skulle vara nödvändigt att stoppa « pappan »/ »papporna » till terroristhandlingar och döma dem till döden 

terrorismen har inga gränser, det finns alltid offer som inte har någotr med saken att göra 

jag tycker att det inte finns någonting att göra, terroristerna tror att de är överlägsna andra och att deras idéer är de bästa 

det är nödvändigt att stoppa de som är upphov till dessa handlingar 

enligt min mening borde terroristerna bli dömda till livstid för att de skall få utstå sitt fel 

det finns ofta oskyldiga offer/offer som befann sig där av en slump 

man måste respektera det mänskliga livet, ingen har rätt att döma och döda en person för att hämnas 

man skulle kunna hitta sätt att förhindra initiativtagarna att få tillgång till sina bankkonton 

man måste återinföra dödsstraffet, terroristerna förtjänar samma öde som sina offer 



 Terrorisme  2 
1. Je suis pour le rétablissement de la peine de mort 
en Europe. 

jag är för återinrättandet av dödsstraffet i Europa 

2. Il faudrait démanteler / anéantir / détruire / 
neutraliser le réseau des terroristes. 

Man skulle behöva avslöja och förinta 
terroristnätverken 

3. Il est indispensable de supprimer les organisateurs / 
les têtes pensantes / les cerveaux / les dirigeants des 
groupes terroristes. 

det är  

4. Les terroristes sont fanatiques / des fanatiques. terroristerna är fanatiska 

5. Il faut qu’ils souffrent comme les membres de la 
famille de leurs victimes. 

De måste lida som sina offers familjemedlemmar  

6. Ils commettent des attentats / des actes terroristes 
contre les symboles du pouvoir. 

de begår attentat/terroristhandlingar mot maktens 
symboler 

7. Si le pouvoir, les territoires et les biens étaient 
partagés d’une manière égalitaire entre les différents 
pays du monde il n’y aurait pas de jalousie et de haine 
par conséquent il n’y aurait pas de terrorisme. 

 

8. Selon mon opinion, la peine de mort n’est pas une 
solution / la peine de mort, ce n’est pas la solution. 

enligt min åsikt är inte dödsstraffet en lösning 
 

 det är inte lösningen 

9. On est tous concernés par le terrorisme / Le 
terrorisme touche tout le monde. 

vi är alla berörda av terrorismen/terrorismen rör 
alla 

10. Il faut faire une enquête pour trouver les initiateurs 
et les mettre en prison pour empêcher le 
fonctionnement du terrorisme. 

man måste göra en undersökning för att hitta 
initiativtagarna och sätta dem i fängelse för att 
hindra terrorismens funktion 

11. Leur objectif est de tuer, de détruire même en se 
détruisant. 

deras mål är att döda, att förstöra även genom att 
förstöra sig själva 

12. On est tous des victimes potentielles, ça aurait pu 
arriver à n’importe qui, à toi, à moi. 

vi är alla möjliga offer, det skulle kunna ha hänt 
vem som helst, mig, dig 

13. Je pense qu’on pourrait prévenir le terrorisme 
grâce à une coopération internationale. 

jag anser att man kan förebygga terrorismen tack 
vare ett internationellt samarbete 

14. Le terrorisme menace la vie humaine / met en 
danger la vie humaine. 

terrorismen hotar det mänskliga livet/sätter det 
mänskliga livet i fara 

15. Pour prévenir le terrorisme, il faut améliorer la 
qualité de vie dans les pays pauvres. 

för att förebygga terrorismen måste man förbättra 
livskvaliteten i de fattiga länderna 

16. Il faudrait empêcher que des organisations forment 
/ conditionnent des enfants au terrorisme. 

man skulle behöva förhindra att organisationer 
utbildar barn till terrorism 

17. Ils sont fanatiques d’une cause ou d’une religion. de är fanatiska för ett fall eller för en religion 

18. Je conseille de prendre le mal à sa racine (source), 
donc trouver les causes premières du terrorisme. 

jag ger rådet att ta det onda i sin rot (källa), alltså 
att hitta de första orsakerna till terrorismen 

19. La peine de mort n’est pas une bonne solution. On 
n’a pas le droit de juger l’autre / autrui c'est pourquoi je 
suis pour l’abolition de la peine de mort dans tous les 
pays du monde. 

man har inte rätt att döma andra, det är därför jag 
är emot dödsstraffet i alla världens länder 

20. On pourrait empêcher les actes terroristes à l’aide 
d’un réseau secret / des services secrets. 

man skulle kunna förfindra terroristiska handlingar 
med hjälp av ett hemligt nätverk 

21. Ça n’a pas de sens, leur seul objectif est de 
détruire et de montrer leur force sans respecter la vie 
et la liberté d'autrui. 

det har ingen mening, deras enda mål är att 
förstöra och att visa deras styrka utan att 
respektera andras liv och frihet 

22. Il est inadmissible qu’ils ne respectent pas la vie 
des autres. 

det är oacceptabelt att de inte respekterar andras 
liv 

23. Je pense que les pays industrialisés devraient 
utiliser leur pouvoir moral et profiter de leurs moyens 
financiers pour trouver une solution et éviter la guerre. 

jag tycker att de industrialiserade länderna borde 
använda sin moraliska makt och dra nytta av sina 
ekonomiska medel för att hitta en lösning och 
undvika krig 

24. Il faudrait arrêter “le père” / “les pères” des actes 
terroristes et les condamner à mort. 

det skulle vara nödvändigt att stoppa 
« pappan »/ »papporna » till terroristhandlingar 
och döma dem till döden 

25. Le terrorisme n’a pas de frontières, il y a toujours 
des victimes non concernées par l’affaire. 

terrorismen har inga gränser, det finns alltid offer 
som inte har någotr med saken att göra 

26. Pour arrêter le terrorisme on a besoin d’une 
coopération internationale. Je propose d’établir un 
réseau international contre le terrorisme à l’aide des 
services secrets. 

 

27. Je trouve qu’il n’y à rien à faire, les terroristes sont 
fanatiques d’une cause; ils croient qu'ils sont 
supérieurs aux autres et que leurs idées sont les 

jag tycker att det inte finns någonting att göra, 
terroristerna tror att de är överlägsna andra och att 
deras idéer är de bästa 



meilleures. 

28. Il est nécessaire d’arrêter ceux qui sont à l’origine 
de ces actes. 

det är nödvändigt att stoppa de som är upphov till 
dessa handlingar 

29. À mon avis, les terroristes doivent être condamnés 
à perpétuité pour qu’ils expient leur faute. 

enligt min mening borde terroristerna bli dömda till 
livstid för att de skall få utstå sitt fel 

30. On devrait priver les chefs de leurs ressources 
financières en gelant / bloquant leur compte en 
banque. 

 

31. Il y a souvent des victimes innocentes / des 
victimes qui se trouvaient là par hasard. 

det finns ofta oskyldiga offer/offer som befann sig 
där av en slump 

32. Il faut respecter la vie humaine, personne n’a le 
droit de juger et de tuer une autre personne pour se 
venger. 

man måste respektera det mänskliga livet, ingen 
har rätt att döma och döda en person för att 
hämnas 

33. On pourrait trouver des moyens pour empêcher les 
initiateurs d’accéder à leur compte bancaire. 

man skulle kunna hitta sätt att förhindra 
initiativtagarna att få tillgång till sina bankkonton 

34. Il faut réintroduire la peine de mort, les terroristes 
méritent le même sort que leurs victimes. 

man måste återinföra dödsstraffet, terroristerna 
förtjänar samma öde som sina offer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA VOIX PASSIVE 
 

Erik ritar en efterrätt  

en efterrätt är ritad av Erik   

Marie berättar en historia  

en historia är berättad av Marie  

läraren visar ett exempel  

ett exempel är visat av läraren  

en president styr landet  

landet styrs (är styrt) av en president  

pojken har sett en stöld  

en stöld har setts av pojken  

parlamentet har röstat en ny lag  

en ny lag har röstats av parlamentet  

Céline har gjort ett misstag  

ett misstag har gjorts av Céline  

Dior skapar kläder  

kläder skapas av Dior (är skapade)  

Dior har skapat kläder  

kläder har skapats av Dior (har blivit skapade)  



 infinitif participe présent   

 jouer =  spela jouant   
 futur imparfait   

je 
    

tu     
il     
nous     
vous     
ils     
 conditionnel subjonctif   

je     
tu     
il     
nous     
vous     
ils     
 

 infinitif participe présent participe passé présent 

 être =  vara, bliva    
 futur imparfait passé composé présent 

je     
tu     
il     
nous     
vous     
ils     
 conditionnel subjonctif plusqueparfait impératif 

je     
tu     
il     
nous     
vous     
ils     



LE TERRORISME; med eller utan hjälp av medföljande artiklar, lägg fram lite olika åsikter om terrorism och hur 

denna skall bekämpas; observera att det skall vara olika åsikter, inte enbart vad du tycker 
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