
exercicespubversion33 

pub54gamm2 
1 det där det är Léas jordgubbar  

2 flickans hallon  

3 pojkens blåbär  

4 lärarnas paprikor  

5 hennes galnaste dröm  

6 sade vi  

7 frukt och grönsaker  

8 hon hade aldrig gjort det  

9 i sin trädgård  

10 hon gick till GammVert  

11 jag skall förklara allt för er  

12 hon har blivit jätteduktig  

13 jag är jättenöjd  

14 egenordling  

 
pub52intermarchesurlaroute 

1  2 3  

4  5  



1 qu’est-ce qu’elle fait?  

2 c’est quel animal ?  

3 quelle question pose-t-il aux animaux ?  

4 que fait la voiture ? que font les voitures ?  

5 verbet venir au présent  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 han är galen, hon är galen  

7 det är inte sant  

 

pub48confi 
le____________  ___________________ est un véritable_________________  __________________________ 

les_____________________________________________de la charmante Anna.  Quoi ? _____________numéro 1, ses 

-emails, ceux qu’elle a ouverts et lu, ses achats 10ème corporel, ses dernières transactions.  

J’entends......................./....................../.........................../...................../...................... 

1 personliga uppgifter  

2 en skatt  



3 öppnat och läst  

4 respekt för privatlivet  

5 skydda, ett skydd  

 
pub52intermarchepetitpois 

1 gröna ärtor  

2 jag gillar persika lika mycket som aprikos  

3 en sked  

4 en gaffel  

5 en kniv  

6 jag föreslår er  

7 en burk  

8 nittiofyra  

 

pub54ikea1 

1  2  

3  4  5  

1 comment est le papa?  

2 que fait sa fille?  

3 que fait encore le père ?  

4 qu’est-ce qui se passe ?  

5 ombonad, qu’est-ce que c’est ?  



6 kryddor, stark krydda  

7 han smakar hennes mat  

8 tung, dryg  

 
pub52afflelou 

1 que fait Marilou?  

2 et Arthur ?  

3 que fait Laurène ?  

4 et Albert ?  

5 Mireille, qu’est-ce qu’elle aime ?  

   

  

sätta sig i presens; s’asseoir variant 1 glömma i presens 

  

  

  

  

  

  

 



sätta sig i presens; s’asseoir; variant2 

 

 

 

 

 

 

 

les pronoms possessifs1 

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 
  

LES PRONOMS POSSESSIFS 3 

 lunettes fpl hans glasögon   lentille f er lins 

 verre de contact m min kontaktlins   yeux mpl mina ögon 

 lentilles fpl era linser   œil m ditt öga 

 opticien m hennes optiker   paire f hennes par 

 opticiens mpl deras optiker   montures fpl våra bågar 

självständiga possessiva pronomen 

singulier   pluriel  

masculin féminin  masculin féminin 

     

     

     

     

     

     



Observera att självständiga possessiva pronomen aldrig får följas av det ägda men i stället måste föregås av den  
bestämda artikeln. 
 

Min bror är snällare än din bror.  

Min bror är elakare än din.  

Min är gulligare än din.  

  

Ert hus är vackrare än deras.  

  

Var är mina nycklar? Dina är här.  

  

Deras barn är fulare än era.  

Men våra är smutsigare än deras.  

  

Vår skola är mindre än deras.  

Din är större än min.  

  

Mina föräldrar är generösa. Och dina?  

Mina också.  

Har ni gjort era läxor?  

Våra var enklare än era.  

  
c’est ton appartement ? non, ce n’est pas le mien. c’est l’appartement de Stefan 
ah, d’accord, c’est le sien 
 



självständiga possessiva pronomen 

singulier   pluriel  

masculin féminin  masculin féminin 

le mien la mienne  les miens les miennes 

le tien la tienne  les tiens les tiennes 

le sien la sienne  les siens les siennes 

le nôtre la nôtre  les nôtres les nôtres 

le vôtre la vôtre  les vôtres les vôtres 

le leur la leur  les leurs les leurs 

 
Observera att självständiga possessiva pronomen aldrig får följas av det ägda men i stället måste föregås av den  
bestämda artikeln. 
 

Min bror är snällare än din bror. Mon frère est plus gentil que ton frère. 

Min bror är elakare än din. Mon frère est plus méchant que le tien. 

Min är gulligare än din. Le mien est plus mignon que le tien. 

  

Ert hus är vackrare än deras. Votre maison est plus belle que la leur. 

  

Var är mina nycklar? Dina är här. Où sont mes clés? Les tiennes sont ici. 

  

Deras barn är fulare än era. Leurs enfants sont plus laids que les vôtres. 

Men våra är smutsigare än deras. Mais les nôtres sont plus sales que les leurs. 

  

Vår skola är mindre än deras. Notre école est plus petite que la leur. 

Din är större än min. La tienne est plus grande que la mienne. 

  

Mina föräldrar är generösa. Och dina? Mes parents sont généreux. Et les tiens? 

Mina också. Les miens aussi. 

  

Har ni gjort era läxor? Vous avez fait vos devoirs? 

Våra var enklare än era. Les nôtres étaient plus faciles que les vôtres. 

 
pub54vanish1 

1 de kan ha ett andra liv  

2 felfri, perfekt  

3 växa upp, bli större  

4 och hur då ?  

5 en fläck  

6 effektiv  

 

 

 



kunna i presens grandir i presens 

  

  

  

  

  

  

 
pub54boncoin2 

1 det verkar som om (man skulle säga att)  

2 vilken tempusform står verbet i fråga 1 i? böj det!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
pub54leclerc1 ; skriv ut kroppsdelarna 

 



1  2  

3  4  

5  6  

7  8  

9  10  

1 kämpa med tandkrämstuben  

2 kamma ut håret, ta bort  

3 ha, få schampo i ögonen  



4 superdrygt !  

5 glömma att ha på sig deodorant  

6 lägga på kräm på ryggen  

7 raka skägget  

8 armhålorna  

9 benen  

10 drygt, jobbigt  

raka sig i presens  

 
 

 Merde !  c’est bon ! 



 


