
mots-jeu34b; vad tror du de franska orden betyder? ringa in rätt svar; du och kompisen har olika ord; här är dina ord: 

ce sera det var det har varit det kommer att bli det skulle bli 

c’était det skulle bli det var det har varit det blir 

s’amuser ha tråkigt vakna ha kul träna sig 

gagner förlora försvinna vinna, tjäna ha lust att 

faire la cuisine laga mat städa tvätta spela kula 

faire le ménage diska städa tvätta stå i kö 

une pièce ett hörn en kniv ett mynt en tallrik 

une cuiller en sked en kniv ett rum ett hörn 

j’ai peur jag är glad jag har tid jag har tappat bort jag är rädd 

j’ai sommeil jag är sömnig jag har sovit jag är pigg jag har växel 

immangeable oerhörd oätbar utsökt otrolig 

friandise förrätt sötsak, läckerbit tablett fråga 

boule kula bägare strössel badbyxa 

cornet hörn horn strössel strut 

rayon randig avdelning, stråle stark väldigt liten 

vitrine skåp litet bord skyltfönster draperi 

les soldes pris rabatt rea mindre provrum 

réduction ökning stekning rabatt försäljning 

baisser springa höja sänka kasta 

laisser lämna, låta kasta gömma ta hand om 

tranquille lugn förbannad elak orolig 

inquiet elak fundersam upprörd orolig 

fâché elak snäll arg upprörd 

énervé deprimerad irriterad utmattad jättepigg 

passer l’aspirateur diska dammsuga tvätta bädda 

viande sälja kött komma gryta 

farine slags socker mjölkprodukter kryddor mjöl 

boîte burk, låda påse rör, tub present 

seulement allihopa detsamma bara, endast visst 

sauf förutom törstig hungrig särskilt 

 
här är kompisens ord med rätt svar understuket: 

souvent aldrig ofta alltid då och då 

parfois alltid ibland kanske åka iväg 

peut-être kanske möjlig varje trolig 

incroyable omöjlig(t) hemsk(t) förfärlig(t) otrolig(t) 

certainement säkert alltid obehaglig(t) enkel(t) 

espérer andas hoppas tro önska 

ne...jamais alltid ingen inte alls aldrig 

chaque säker ingenting då och då varje 

drôle otäck(t) värdelös(t) sen(t) lustig, rolig 

pire värre, sämre bäst rolig gammal 

mieux osäkert bättre troligt annorlunda 

oublier komma ihåg träffa, möta glömma missa, sakna 

trouver leta efter gömma hitta, finna byta bort 

essayer gömma köpa sälja prova 

cuit stekt, gräddad blandad förberedd flytande 

cru kokt rå förenad blandad 

crudités grymheter råa grönsaker kokta grönsaker rått kött 

crustacés råkost kall förrätt skaldjur grönsallad 

cassé trasig urdålig betald obetald 

cruel övertygad envis förbannad grym, rå 

gentil snäll elak speciell artig 

ça suffit det räcker det är för mycket det är för lite det spelar ingen roll 

épicé saltad kryddad inlagd med sås 

mou, molle ljummen mjuk flytande hård 

je me sens jag är arg jag är ledsen jag känner mig jag hoppas 

souhaiter resa iväg ofta göra något känna sig önska 

perdre hitta slänga bort fråga förlora, tappa 
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