
PHRASES ET DIALOGUES niveau 1 ; 7 
 

Je cherche mon portefeuille. Il est comment ? Il est petit. Il est noir. Il est en plastique. Il n’est pas grand. Il est 
rectangulaire. Il est lourd. Il est vide.  
Moi, je cherche mon sac. Il est comment ? Il est grand, vert, rond, léger. Il est cuir. Il y a des vêtements dans le sac. 
Décris ton chien ! Il est petit. Il est marron. Il est lourd. Il a des yeux bleus. Il s’appelle Napoléon. 
 

rond rectangulaire ovale petit  grand 

triangulaire dur mou gros, grosse long, longue 

court taille mince maigre marron 

gris il a un collier vert jaune noir 

blanc rose rouge bleu léger 

lourd carré en plastique en métal en cuir 

en verre en papier en tissu assez de taille moyenne 

cher pas cher faux - correct en bois en pierre 

 

1. jag letar efter min bok 
2. hur ser den ut? 
3. den är stor och den är fyrkantig 
4. vilken färg? 
5. den är brun och den är av papper 
6. är den tung? 
7. nej, den är lätt 
8. vad heter den? 
9. den heter ”Livet i rosa” 
10. min katt är liten 
11. vilken färg? 
12. den är vit och den har gröna ögon 
13. vad heter den? 
14. den heter Cheval 
15. är den lätt? 
16. nej, den är tung och den är tjock 
17. har den ett halsband? 
18. ja, den har ett litet halsband 
19. jag letar efter en sak (un truc=en grej, une chose=en sak) 
20. hur ser den ut? 
21. den är fyrkantig 
22. är den stor? 
23. nej, den är liten 
24. vilken färg är det? 
25. den är svart 
26. är den i papper? 
27. nej, den är av plast och metall 
28. är den dyr? 
29. ja, ganska 
30. är det en teve? – ja, rätt !!! 

 
 
 
 



PHRASES ET DIALOGUES niveau 1 ; 8  beskriv följande saker och personer : 
 

 
 

 

 
 
 
 

  

  

 

 
 
 
 

  

  

 

 
 
 
 

  

 
 

 
 
 
 
 

  

 
 


