
dialogien3a 

1. hur mår ni? 

2. vi mår bra, tack 

3. skall vi gå på bio ikväll?  

4. ledsen, jag kan inte 

5. ok, vad gör ni i kväll? 

6. våra bästa vänner från Schweiz kommer  

7. ”säger det er” att gå ut på lördag kväll? 

8. utmärkt idé! 

9. inte jag, jag åker till Grekland på måndag, jag måste packa (göra min resväska) 

10. ok, vi går ut utan dig då 

11. det här är min resväska 

12. åh, den är snygg 

13. titta på min bror! hans resväska är ännu finare 

14. då har du inte sett mina föräldrars resväska; deras resväska är jättedyr 

singulier - man äger 1 sak pluriel - man äger flera saker 

masculin féminin ägaren/ägarna masculin+féminin ägare 

  min, mitt  mina 

  din, ditt  dina 

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

 vår, vårt  våra 

 er, ert  era 

 deras, sin  deras, sina 

 
15. var är min mobil?  
16. här är din mobil 
17. har du sett mina nycklar? 
18. nej, våra nycklar är på bordet 
19. han tappar alltid bort sina nycklar 
20. var är era böcker? 
21. vad har hänt i världen i helgen? 
22. det är många strejker i Frankrike 
23. i fredags hittade man en resväska i ett kvarter i Paris 
24. vet du vad det var i den? 
25. ja, det fanns en död flicka i den 
26. någon hade dödat Lola, 12 år 
27. hur mycket är klockan? 
28. den är 17.25 
29. den är 19.38 
30. den är 14.47 

31. den är 15.15 
32. den är 19.45 
33. den är 14.20 
34. den är 17.30 
35. såg du matchen igår? 
36. vilken match? 
37. PSG spelade mot Marseille 
38. vem vann? 
39. PSG vann med 1-0 
40. säg siffrorna: 

44 67 89 54 98 56 85 83 97 27 95 

36 64 77 45 82 73 35 99 88 74 65 

 


