
DIALOGUE AVEC LES VERBES 5 

 

vouloir=vilja (ha) i presens prendre=ta i presens venir=komma i presens 

   

je  je je 

tu  tu tu 

il/elle/on  il/elle/on il/elle/on 

nous  nous nous 

vous  vous vous 

ils  ils ils 

 

voir=se i presens connaître=känna till i presens savoir=veta i presens 

   

je  je je 

tu  tu tu 

il/elle/on  il/elle/on il/elle/on 

nous  nous nous 

vous  vous vous 

ils  ils ils 

 

 

1. känner du till Charles Aznavour? 

2. nej, jag vet inte vem det är 

3. och ni, känner ni till Aznavour? 

4. nej, vi vet inte vem det är 

5. det är en legend i fransk musik 

6. jag förstår, lever han fortfarande? 

7. nej, han dog för några år sedan 

8. känner ni till hans sånger? 

9. nej, kan du säga en sång av Aznavour? 

10. han har gjort mängder av sånger, bl.a. ”La Bohème”, ”For 

me....formidable” 

11. var han gift? 

12. ja, hans fru, Ulla, är svensk 

13. ser ni den här bilden? 

14. ja, vi ser bilden; är det Charles och hans fru? 

15. det stämmer; vill ni lyssna på en av hans sånger? 



16. ja, gärna, vi vill lyssna på ”La Bohème”! 

17. ni kan komma till mig i kväll; alla mina kompisar 

kommer 

18. vad skall ni göra? 

19. vi skall lyssna på Aznavour hela kvällen 

20. nej, jag vill inte komma, jag skall plugga 

21. skall du plugga? 

22. ja, du förstår, vi skall lära oss (apprendre) allt om 

franska bakverk till på onsdag 

23. så ni kommer inte? 

24. nej, men jag vet att min bror kommer; han tar bussen klockan 17.40 

25. perfekt, min syster och hennes kompis tar också bussen klockan 17.40 

26. när tar du och Céline bussen? 

27. vi tar bussen klockan 18.10 

28. ok, jag skall gå hem nu 

29. vi ses i kväll! 

30. nej, jag kommer inte 

31. ja just det, vi ses i morgon då! 

32. hej då 

 

aller=gå, må, åka, skall i presens faire=göra i presens pouvoir=kunna i presens 

   

je  je je 

tu  tu tu 

il/elle/on  il/elle/on il/elle/on 

nous  nous nous 

vous  vous vous 

ils  ils ils 

 

 
 

 


