
dialogue13possetcomplement 

anniversaire (m) ordinateur portable (m) 

clé (f) stylo gomme 

casquette vélo trottinette 

avion cadeau carte 

quelqu’un voler perdre - perdu 

 

1. aujourd’hui c’est___________(min) anniversaire ! 

2. ah, c’est_____________(din) anniversaire aujourd’hui ! Joyeux Anniversaire ! 

3. merci ! où sont____________(mina) cadeaux ? 

4. voilà_____________(våra) cadeaux et voici le cadeau de___________(din) soeur 

5. ____________(Min) frère ne viendra pas parce que_____________(hans) chiens sont malades 

6. on appelle__________(era) amis, quel est_____________(deras) numéro de téléphone ? 

7. _____________(våra) professeurs sont méchants 

8. quel est______________(ert) nom Monsieur ? 

9. ____________(Vår) chat est très drôle 

10. ils sont tristes parce que______________(deras) chats ont disparu 

var är min mobil ?  

du har inte sett mina nycklar?  

hon har förlorat sin dator  

någon har stulit min cykel  

det är hans födelsedag  

det är hennes födelsedag  

det är vårt flyg  

vi letar efter våra pennor  

jag tar deras sudd  



ge mig ditt sudd  

den är snygg din keps  

är det din sparkcykel ?  

jag hittar inte min nyckel  

här är vår matsedel  

det är hans sudd  

här är våra cyklar  

 

singulier  pluriel 

masculin féminin   masculin+féminin  

  min, mitt   mina 

  din, ditt   dina 

  hans, hennes, sin, sitt   hans, hennes, sina 

 vår(t)   våra 

 er(t)   era 

 deras   deras 

 

 voiture f din bil   bicyclettes fpl deras cyklar 

 train m vårt tåg   bateau m min båt 

 moto f hans motorcykel   navette f er rymdfärja 

 trains mpl era tåg   scooter m deras skoter 

 

LE COMPLÉMENT DU NOM1 

1. c’est l’anniversaire de Stefan 

2. j’ai les clés de la voiture 

3. voilà le plat du jour 

4. il corrige les contrôles des élèves 

5. la chambre de l’hôtel est chère 

6. c’est l’anniversaire de mon ami Charles 

7. Västerås c’est la ville de notre professeur de français 

 



nom prix contrôle (m) 

compétition (f) cadeau adresse 

date jour semaine 

page livre (m) animal 

cantine mariage (m) maison (f) 

couleur (f) école numéro 

 

LE COMPLÉMENT DU NOM2 

stadens namn  

veckans dagar  

lärarens ålder  

mobilens pris  

restaurangens matsedel  

tävlingens resultat  

skolans address  

elevernas prov  

Jultomtens presenter  

husets färg  

bokens sidor  

rumsnumret  

skolmatsalens meny  

djurets namn  

bröllopsdatumet  

Fransmännens favoritsport  

Gisèlles favoritsport  



LE COMPLEMENT DU NOM 3 
 

dagen staden kjolen färgen storleken 

butiken (m) affären (f) gatan namnet boken 

böckerna läraren lärarna klänningarna dagarna 

huset flickan pojken priset byxan 

 
 stadskartan (kartan över staden) 

 Maries present (presenten till Marie) 

 flickans present (presenten till flickan) 

 pojkens present (presenten till pojken) 

 flickornas present (presenten till flickorna) 

 lärarens namn (namnet på läraren) 

 gatans namn (namnet på gatan) 

 lärarnas present (presenten till lärarna) 

 kjolens färg (färgen på kjolen) 

 bokens pris (priset på kjolen) 

 byxans färg (färgen på byxan) 

 lärarnas böcker (böckerna till lärarna) 

 gatans affärer (affärerna på gatan) 

 butikens namn (namnet på butiken) 

 husets färg (färgen på huset) 

 klänningarnas pris (priset på klänningarna) 



 dagarnas namn (namnet på dagarna) 

 kjolens storlek (storleken på kjolen) 

 pojkens böcker (böckerna till pojken) 

 flickans klänningar (klänningarna till flickan) 

 pojkarnas böcker (böckerna till pojkarna) 

 *hotellets rum (rummen på hotellet) 

 

 
 


