
dialogien3a 
1. hur mår ni? 

2. vi mår bra, tack 

3. vill du gå på bio med mig ikväll?  

4. ledsen, jag kan inte, jag har inte tid 

5. ok, vad gör du och din syster på fredag kväll? 

6. vi åker till Nice för att fira min födelsedag  

7. när kommer ni hem? (verbet rentrer) 

8. på måndag; om du vill, kan vi gå och äta på restaurang tisdag kväll 

9. kanske, men jag måste köpa en ny resväska; jag skall till Thailand i november 

10. ok, jag hoppas att du kan komma på tisdag; vad vill du ha för slags resväska? 

11. jag vill ha en väldigt stor resväska, kanske en koffert (une malle) 

12. det finns snygga resväskor i butiken bakom stationen 

13. ja vet, deras resväskor är jättefina! men den var dyr 

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 nyckel?  
16. här är din nyckel 
17. har du sett mina handskar? 
18. nej, våra handskar är på bordet 
19. han tappar alltid bort sina handskar 
20. var är era mobiler? 
21. Lola, en 12-årig flicka försvann i fredags 
22. klockan 23.30 hittar en hemlös (sdf) en 

resväska i en fastighet i Paris (un immeuble) 
23. vet du vad som finns/fanns i väskan? 
24. ja, man hittar en död flicka i väskan 
25. en kvinna är misstänkt för mordet (soupçonner) 
26. man tror att hon var arg på Lolas mamma 
27. det är en hemsk historia 
28. hur mycket är klockan? 
29. den är 17.10 
30. den är 19.40 
31. den är 14.55 
32. den är 18.15 
33. den är 22.45 
34. den är 14.25 
35. den är 19.30 
36. såg du matchen i söndags? 
37. vilken match? 
38. PSG spelade mot Marseille 
39. vem vann? 
40. PSG vann med 1-0 
41. och igår fick Benzema guldbollen 
42. säg siffrorna: 

44 67 89 54 98 56 85 83 97 27 95 

36 64 77 45 82 73 35 99 88 74 65 
 


