
fiche de révision 2b 
 

Bonjour! Tu t’appelles comment? Moi, je m’appelle 

Laure Manaudou. Tu as quel âge ? Moi, j’ai sept ans. Tu 

habites où ? Moi, j’habite à Marseille, en France. Tu as 

des animaux ? Moi, j’ai deux chiens et deux poissons 

rouges. Tu as des frères et sœurs ? Moi, j’ai deux frères et 

une sœur. Ma sœur s’appelle Corinne et mes frères Alain 

et Amaury. Corinne n’a pas de lunettes. Qu’est-ce que 

tu aimes ? J’aime la musique et les livres. J’adore le rock 

mais je déteste le pop. Tu es Suédois ? Moi, je ne suis pas 

Suédoise. Je suis Française. Quel temps fait-il en Suède ? 

En France, il pleut. Qu’est-ce que c’est ? C’est un 

animal ? Qui est-ce ? C’est ton chien ? C’est quelle 

couleur ? C’est vert ? C’est quel jour aujourd’hui ? C’est 

vendredi ? Non, c’est samedi. Ce n’est pas dimanche. Il y 

a des tigres en Suède ? En France, il n’y a pas de 

crocodiles ! Je comprends le français mais je ne 

comprends pas le suédois. Et toi ? Tu comprends le 

français ? J’ai dix poissons rouges. Tu as vingt poissons 

bleus. Il a trente poissons blancs. Elle a quarante 

poissons roses. J’ai cinquante éléphants noirs. Tu as 

soixante éléphants gris. Il a soixante-dix éléphants 

jaunes. Elle a quatre-vingts éléphants marron. Elle n’a 

pas quatre-vingt-dix crocodiles mais elle a cent 

alligators. 
 

 

 

 

 



fiche de révision 2c ; säg orden muntligt på franska för varandra 

 

torsdag 90 90 30 onsdag tisdag 20 70 60 lördag 

tisdag 20 60 90 80 måndag 60 lördag 60 onsdag 
hon har inte Hur mycket är klockan ? Var bor du? jag är inte Har du djur? 

80 10 60 30 onsdag torsdag lördag 10 10 söndag 
jag är det är hon har Var bor du? Vad är det ? 

det är inte Hur mycket är klockan ? Hur gammal är du ? Hur mycket är klockan ? det är inte 

fredag onsdag söndag 40 100 torsdag måndag 50 10 50 

40 söndag 100 40 30 onsdag tisdag 70 onsdag 70 

80 20 50 80 söndag 100 70 fredag torsdag 90 
Var bor du? Är du fransk ? hon har inte jag förstår jag förstår inte 

det är Vad heter du ? hon har inte det är Vad kostar det ? 

det finns Vad är det för väder ? det finns inte Vad kostar det ? Vem är det? 

måndag 40 40 50 30 20 fredag 90 50 30 
Har du syskon? Vad tycker du om ? jag är inte Vad heter du ? hon har inte 

Var bor du? Vem är det? det finns inte Är du fransk ? Vad tycker du om ? 

60 torsdag fredag 10 lördag tisdag lördag 30 80 80 

tisdag söndag 70 10 måndag 90 20 måndag måndag 80 
Hur mycket är klockan ? jag är inte hon har Har du syskon? det är inte 

hon har inte Vad heter du ? Vad är det för väder ? Hur gammal är du ? Var bor du? 

Vad heter du ? det är inte Var bor du? Vad är det ? jag förstår inte 

tisdag 90 torsdag lördag 50 tisdag söndag 30 fredag 20 

fredag 100 måndag lördag 100 10 fredag 50 40 40 

70 20 torsdag söndag 60 100 onsdag 70 100 50 
hon har inte jag är inte Hur gammal är du ? jag är Vad tycker du om ? 

Vad tycker du om ? Hur gammal är du ? Vad är det för väder ? jag är det finns 

Vem är det? jag förstår inte det finns det finns inte jag förstår inte 

Vad kostar det ? jag förstår hon har Vad är det för väder ? Vad kostar det ? 

Vad tycker du om ? det finns inte Har du syskon? Vem är det? jag är inte 

Hur mycket är klockan ? Hur gammal är du ? det är inte hon har inte Vem är det? 

Har du djur? det finns Hur gammal är du ? jag förstår jag förstår inte 

jag förstår inte Vad är det ? Vad är det ? Är du fransk ? det är 

det finns inte det finns inte Har du djur? hon har det är 

det finns inte Hur mycket är klockan ? Är du fransk ? det är Har du syskon? 

hon har Har du syskon? jag är Vad är det för väder ? det finns 

jag är Vad är det ? jag är Vad kostar det ? Vad tycker du om ? 

Vad tycker du om ? Hur mycket är klockan ? Vad heter du ? Hur gammal är du ? Vad är det ? 

Vad heter du ? Har du djur? jag förstår Är du fransk ? Vad heter du ? 

hon har det finns Vad är det för väder ? det finns Har du syskon? 

Är du fransk ? jag är inte jag är Vem är det? Har du djur? 

Vad kostar det ? Har du djur? jag förstår inte det är Har du syskon? 

jag är inte jag förstår jag förstår det är inte Vad är det ? 

jag förstår Vad är det för väder ? Vad kostar det ? hon har Vem är det? 

det är inte Var bor du? Har du djur? Är du fransk ? det är 

 

Posez des questions à vos camarades ! Ställ nu så många frågor ni kan till varandra på franska ! 

Cirkulera gärna i klassrummet ! 

 

Tävling! Räkna upp dagarna så fort ni kan på franska. Bäst tid vinner ! 

 

Tävling ! Kompisen säger siffror (10-talen + 100). Den som klarar flest rätt på 2 minuter vinner ! 

 

Skriv nu upp siffrorna (10-talen) + dagarna på franska  

 

 


