
fiche de révision 4a 

 

en hund en katt en häst en ko en gris 

     

en bil ett hus en bok en stol ett bord 

     

 
 être=vara i presens (=är)  avoir=ha,få i presens (=har)  parler=prata i presens (=pratar) 
      

je      

tu      

il/elle      

nous      

vous      

ils      

 

ursäkta mig förlåt 

  

var ligger...? varsågod 

  

tack ung. var så snäll och 

  

hej då ja – nej 

  

jag vet inte jag förstår inte 

  

jag letar efter finns det.....? 

  

jag skulle vilja (ha) bra 

  

ha en bra dag har ni.........? 

  

hur mår du? jag mår bra 

  

 

 



fiche de révision 4c 

 

1. säg att du är svensk 

2. fråga om kompisen är fransk 

3. säg att du har en hund 

4. säg att du är fransk 

5. fråga om kompisen har en hund 

6. säg „ursäkta mig“ 

7. säg att du är en hund 

8. fråga om kompisen är en katt 

9. peka på Stefan och säg att han är lärare 

10. fråga om kompisen är trött 

11. fråga hur kompisen mår 

12. säg att du inte förstår 

13. säg att du inte vet 

14. fråga om de har en hund 

15. säg att de har en gris 

16. fråga om de har ett hus 

17. säg att du är en gris 

18. fråga: “är ni fransk?” 

19. svara: “ja, vi är franska” 

20. säg att du har franska idag 

21. fråga om kompisen har svenska idag 

22. säg att ni har engelska idag 

23. fråga: “har ni idrott idag?” (idrott=sport) 

24. säg att hon har idrott nu 

25. säg att du har engelska på onsdag (säg bara “onsdag” inte “på”) 

26. fråga: “har ni en stol ? » 

27. svara : « ja, vi har en stol » 

28. säg att din häst är en katt 

29. säg att du talar svenska 

30. fråga om kompisen talar franska 

31. säg att din bror talar tyska 

32. säg att din syster talar danska 

33. säg att ni talar franska 

34. fråga: „talar ni engelska?“ 
 

 

 


