
JJee  mm’’eennttrraaîînnee  ppoouurr  llaa  cceeiinnttuurree  rroossee  66ee  aannnnééee  11aa  CCoorrrreeccttiioonn  cceeiinnttuurree  rroossee  66ee  aannnnééee  11aa  

CCoonnjjuugguuee  lleess  vveerrbbeess  ssuuiivvaannttss  aauu  ssuubbjjoonnccttiiff  pprréésseenntt::  

  

mmeettttrree  ––  ffaaiirree  --  ssaavvooiirr  

  

qquuee  jjee  mmeettttee  

qquuee  ttuu  mmeetttteess  

qquu’’iill  mmeettttee  

qquuee  nnoouuss  mmeettttiioonnss  

qquuee  vvoouuss  mmeettttiieezz  

qquu’’iillss  mmeetttteenntt  

  

qquuee  jjee  ffaassssee  

qquuee  ttuu  ffaasssseess  

qquu’’iill  ffaassssee  

qquuee  nnoouuss  ffaassssiioonnss  

qquuee  vvoouuss  ffaassssiieezz  

qquu’’iillss  ffaasssseenntt  

  

qquuee  jjee  ssaacchhee  

qquuee  ttuu  ssaacchheess  

qquu’’iill  ssaacchhee  

qquuee  nnoouuss  ssaacchhiioonnss  

qquuee  vvoouuss  ssaacchhiieezz  

qquu’’iillss  ssaacchheenntt  

JJee  mm’’eennttrraaîînnee  ppoouurr  llaa  cceeiinnttuurree  rroossee  66ee  aannnnééee  11bb  CCoorrrreeccttiioonn  cceeiinnttuurree  rroossee  66ee  aannnnééee  11bb  

TTrraannssffoorrmmee  lleess  pphhrraasseess  eenn  lleess  mmeettttaanntt  aauu  ssuubbjjoonnccttiiff  pprréésseenntt::  

  

11))  NNoouuss  ffiinniissssoonnss  nnooss  ddeevvooiirrss..  

22))  VVoouuss  ddiitteess  llaa  vvéérriittéé  aauu  jjuuggee..  

33))  JJ’’éétteeiinnss  llaa  llaammppee  ddee  cchheevveett..  

44))  EEllllee  vviieenntt  ddee  bboonnnnee  hheeuurree..  

55))  TTuu  ppaarrlleess  àà  tteess  vvooiissiinnss..  

  

  

11))  IIll  ffaauutt  qquuee  nnoouuss  ffiinniissssiioonnss  nnooss  ddeevvooiirrss..  

22))  IIll  ffaauutt  qquuee  vvoouuss  ddiissiieezz  llaa  vvéérriittéé  aauu  jjuuggee..  

33))  IIll  ffaauutt  qquuee  jj’’éétteeiiggnnee  llaa  llaammppee  ddee  cchheevveett..  

44))  IIll  ffaauutt  qquu’’eellllee  vviieennnnee  ddee  bboonnnnee  hheeuurree..  

55))  IIll  ffaauutt  qquuee  ttuu  ppaarrlleess  àà  tteess  vvooiissiinnss..  

JJee  mm’’eennttrraaîînnee  ppoouurr  llaa  cceeiinnttuurree  rroossee  66ee  aannnnééee  11cc  CCoorrrreeccttiioonn  cceeiinnttuurree  rroossee  66ee  aannnnééee  11cc  

TTrraannssffoorrmmee  lleess  pphhrraasseess  eenn  cchhaannggeeaanntt  llee  ssuujjeett  ::  

  

11))  IIll  ffaauutt  qquuee  PPiieerrrree  aaiillllee  eenn  pprriissoonn..    iillss  

22))  IIll  ffaauutt  qquu’’iillss  ssooiieenntt  pprruuddeennttss  ssuurr  llaa    rroouuttee..    nnoouuss  

33))  PPoouurrvvuu  qquuee  ttuu  vviieennnneess  aavveecc  tteess  ccooppaaiinnss..    vvoouuss  

44))  PPoouurrvvuu  qquu’’eelllleess  nnee  ddiisseenntt  ppaass  ddee  ssoottttiisseess..      jjee  

55))  PPoouurrvvuu  qquuee  jjee  ppuuiissssee  pprreennddrree  llee  ttrraaiinn..    eelllleess  

  

  

11))  IIll  ffaauutt  qquu’’iillss  aaiilllleenntt  eenn  pprriissoonn..    

22))  IIll  ffaauutt  qquuee  nnoouuss  ssooyyoonnss  pprruuddeennttss  ssuurr  llaa  rroouuttee..    

33))  PPoouurrvvuu  qquuee  vvoouuss  vveenniieezz  aavveecc  vvooss  ccooppaaiinnss..  

44))  PPoouurrvvuu  qquuee  jjee  nnee  ddiissee  ppaass  ddee  ssoottttiisseess..  

55))  PPoouurrvvuu  qquu’’eelllleess  ppuuiisssseenntt  pprreennddrree  llee  ttrraaiinn..  

  



JJee  mm’’eennttrraaîînnee  ppoouurr  llaa  cceeiinnttuurree  rroossee  66ee  aannnnééee  22aa  CCoorrrreeccttiioonn  cceeiinnttuurree  rroossee  66ee  aannnnééee  22aa  

CCoonnjjuugguuee  lleess  vveerrbbeess  ssuuiivvaannttss  aauu  ssuubbjjoonnccttiiff  pprréésseenntt::  

  

ddoorrmmiirr  ––  ddeevvooiirr  --  ppoouuvvooiirr  

  

qquuee  jjee  ddoorrmmee  

qquuee  ttuu  ddoorrmmeess  

qquu’’iill  ddoorrmmee  

qquuee  nnoouuss  ddoorrmmiioonnss  

qquuee  vvoouuss  ddoorrmmiieezz  

qquu’’iillss  ddoorrmmeenntt  

  

qquuee  jjee  ddooiivvee  

qquuee  ttuu  ddooiivveess  

qquu’’iill  ddooiivvee  

qquuee  nnoouuss  ddeevviioonnss  

qquuee  vvoouuss  ddeevviieezz  

qquu’’iillss  ddooiivveenntt  

  

qquuee  jjee  ppuuiissssee  

qquuee  ttuu  ppuuiisssseess  

qquu’’iill  ppuuiissssee  

qquuee  nnoouuss  ppuuiissssiioonnss  

qquuee  vvoouuss  ppuuiissssiieezz  

qquu’’iillss  ppuuiisssseenntt  

JJee  mm’’eennttrraaîînnee  ppoouurr  llaa  cceeiinnttuurree  rroossee  66ee  aannnnééee  22bb  CCoorrrreeccttiioonn  cceeiinnttuurree  rroossee  66ee  aannnnééee  22bb  

TTrraannssffoorrmmee  lleess  pphhrraasseess  eenn  lleess  mmeettttaanntt  aauu  ssuubbjjoonnccttiiff  pprréésseenntt::  

  

11))  EEllllee  ppeeuutt  ttrroouuvveerr  uunnee  rroobbee  bblleeuuee..  

22))  NNoouuss  ssaauurroonnss  nnooss  lleeççoonnss  ppoouurr  lluunnddii..  

33))  IIll  aauurraa  ttoouutteess  sseess  vvaalliisseess..  

44))  JJee  mmaannggee  ssaaiinneemmeenntt..  

55))  VVoouuss  ééccrriivveezz  mmiieeuuxx..  

  

  

11))  IIll  ffaauutt  qquu’’eellllee  ppuuiissssee  ttrroouuvveerr  uunnee  rroobbee  bblleeuuee..  

22))  IIll  ffaauutt  qquuee  nnoouuss  ssaacchhiioonnss  nnooss  lleeççoonnss  ppoouurr  lluunnddii..  

33))  IIll  ffaauutt  qquu’’iill  aaiitt  ttoouutteess  sseess  vvaalliisseess..  

44))  IIll  ffaauutt  qquuee  jjee  mmaannggee  ssaaiinneemmeenntt..  

55))  IIll  ffaauutt  qquuee  vvoouuss  ééccrriivviieezz  mmiieeuuxx..  

JJee  mm’’eennttrraaîînnee  ppoouurr  llaa  cceeiinnttuurree  rroossee  66ee  aannnnééee  22cc  CCoorrrreeccttiioonn  cceeiinnttuurree  rroossee  66ee  aannnnééee  22cc  

TTrraannssffoorrmmee  lleess  pphhrraasseess  eenn  cchhaannggeeaanntt  llee  ssuujjeett  ::  

  

11))  IIll  ffaauutt  qquuee  nnoouuss  ttéélléépphhoonniioonnss  aauu  ddoocctteeuurr..    ttuu  

22))  PPoouurrvvuu  qquuee  jjee  ssooiiss  aatttteennttiivvee..    iill  

33))  IIll  ffaauutt  qquuee  ttuu  ttrroouuvveess  llaa  ssoolluuttiioonn..  nnoouuss  

44))  IIll  ffaauutt  qquu’’eelllleess  ddééppeennsseenntt  mmooiinnss..      eellllee  

55))  IIll  ffaauutt  qquuee  ttuu  jjeetttteess  tteess  ddéécchheettss  àà  llaa  ppoouubbeellllee..  vvoouuss  

  

  

11))  IIll  ffaauutt  qquuee  ttuu  ttéélléépphhoonneess  aauu  ddoocctteeuurr..  

22))  PPoouurrvvuu  qquu’’iill  ssooiitt  aatttteennttiiff..  

33))  IIll  ffaauutt  qquuee  nnoouuss  ttrroouuvviioonnss  llaa  ssoolluuttiioonn..  

44))  IIll  ffaauutt  qquu’’eellllee  ddééppeennssee  mmooiinnss..  

55))  IIll  ffaauutt  qquuee  vvoouuss  jjeettiieezz  vvooss  ddéécchheettss  àà  llaa  ppoouubbeellllee..  

  



JJee  mm’’eennttrraaîînnee  ppoouurr  llaa  cceeiinnttuurree  rroossee  66ee  aannnnééee  33aa  CCoorrrreeccttiioonn  cceeiinnttuurree  rroossee  66ee  aannnnééee  33aa  

CCoonnjjuugguuee  lleess  vveerrbbeess  ssuuiivvaannttss  aauu  ssuubbjjoonnccttiiff  pprréésseenntt::  

  

vveenniirr  ––  aalllleerr  --  êêttrree    

  

qquuee  jjee  vviieennnnee  

qquuee  ttuu  vviieennnneess  

qquu’’iill  vviieennnnee  

qquuee  nnoouuss  vveenniioonnss  

qquuee  vvoouuss  vveenniieezz  

qquu’’iillss  vviieennnneenntt  

  

qquuee  jj’’aaiillllee  

qquuee  ttuu  aaiilllleess  

qquu’’iill  aaiillllee  

qquuee  nnoouuss  aalllliioonnss  

qquuee  vvoouuss  aalllliieezz  

qquu’’iillss  aaiilllleenntt  

  

qquuee  jjee  ssooiiss  

qquuee  ttuu  ssooiiss  

qquu’’iill  ssooiitt  

qquuee  nnoouuss  ssooyyoonnss  

qquuee  vvoouuss  ssooyyeezz  

qquu’’iillss  ssooiieenntt  

JJee  mm’’eennttrraaîînnee  ppoouurr  llaa  cceeiinnttuurree  rroossee  66ee  aannnnééee  33bb  CCoorrrreeccttiioonn  cceeiinnttuurree  rroossee  66ee  aannnnééee  33bb  

TTrraannssffoorrmmee  lleess  pphhrraasseess  eenn  lleess  mmeettttaanntt  aauu  ssuubbjjoonnccttiiff  pprréésseenntt::  

  

11))  PPaarrllee  pplluuss  ffoorrtt..  

22))  IIll  ccrrooiitt  àà  nnoottrree  hhiissttooiirree..  

33))  NNoouuss  pprreennddrroonnss  llee  bbuuss..  

44))  TTuu  ddiiss  llaa  vvéérriittéé..  

55))  VVoouuss  éétteeiiggnneezz  llee  ffeeuu..  

  

  

11))  IIll  ffaauutt  qquuee  ttuu  ppaarrlleess  pplluuss  ffoorrtt..  

22))  IIll  ffaauutt  qquu’’iill  ccrrooiiee  àà  nnoottrree  hhiissttooiirree..  

33))  IIll  ffaauutt  qquuee  nnoouuss  pprreenniioonnss  llee  bbuuss..  

44))  IIll  ffaauutt  qquuee  ttuu  ddiisseess  llaa  vvéérriittéé..  

55))  IIll  ffaauutt  qquuee  vvoouuss  éétteeiiggnniieezz  llee  ffeeuu..  

JJee  mm’’eennttrraaîînnee  ppoouurr  llaa  cceeiinnttuurree  rroossee  66ee  aannnnééee  33cc  CCoorrrreeccttiioonn  cceeiinnttuurree  rroossee  66ee  aannnnééee  33cc  

TTrraannssffoorrmmee  lleess  pphhrraasseess  eenn  cchhaannggeeaanntt  llee  ssuujjeett  ::  

  

11))  IIll  ffaauutt  qquuee  ttuu  ffiinniisssseess  tteess  ttrraavvaauuxx..    nnoouuss  

22))  IIll  ffaauutt  qquuee  vvoouuss  ppuuiissssiieezz  vveenniirr..    jjee  

33))  IIll  ffaauutt  qquu’’eelllleess  llee  ppuunniisssseenntt..    ttuu  

44))  IIll  ffaauutt  qquuee  jjee  rreeggaarrddee  uunn  ppeeuu  mmiieeuuxx..      iillss  

55))  PPoouurrvvuu  qquuee  nnoouuss  ggaaggnniioonnss  llee  mmaattcchh..    eellllee  

  

  

11))  IIll  ffaauutt  qquuee  nnoouuss  ffiinniissssiioonnss  nnooss  ttrraavvaauuxx..  

22))  IIll  ffaauutt  qquuee  jjee  ppuuiissssee  vveenniirr..  

33))  IIll  ffaauutt  qquuee  ttuu  llee  ppuunniisssseess..  

44))  IIll  ffaauutt  qquu’’iillss  rreeggaarrddeenntt  uunn  ppeeuu  mmiieeuuxx..  

55))  PPoouurrvvuu  qquu’’eellllee  ggaaggnnee  llee  mmaattcchh..  

  



JJee  mm’’eennttrraaîînnee  ppoouurr  llaa  cceeiinnttuurree  rroossee  66ee  aannnnééee  44aa  CCoorrrreeccttiioonn  cceeiinnttuurree  rroossee  66ee  aannnnééee  44aa  

CCoonnjjuugguuee  lleess  vveerrbbeess  ssuuiivvaannttss  aauu  ssuubbjjoonnccttiiff  pprréésseenntt::  

  

ddiirree  ––  aavvooiirr  --  ccrrooiirree    

  

qquuee  jjee  ddiissee  

qquuee  ttuu  ddiisseess  

qquu’’iill  ddiissee  

qquuee  nnoouuss  ddiissiioonnss  

qquuee  vvoouuss  ddiissiieezz  

qquu’’iillss  ddiisseenntt  

  

qquuee  jj’’aaiiee  

qquuee  ttuu  aaiieess  

qquu’’iill  aaiitt  

qquuee  nnoouuss  aayyoonnss  

qquuee  vvoouuss  aayyeezz  

qquu’’iillss  aaiieenntt  

  

qquuee  jjee  ccrrooiiee  

qquuee  ttuu  ccrrooiieess  

qquu’’iill  ccrrooiiee  

qquuee  nnoouuss  ccrrooyyiioonnss  

qquuee  vvoouuss  ccrrooyyiieezz  

qquu’’iillss  ccrrooiieenntt  

JJee  mm’’eennttrraaîînnee  ppoouurr  llaa  cceeiinnttuurree  rroossee  66ee  aannnnééee  44bb  CCoorrrreeccttiioonn  cceeiinnttuurree  rroossee  66ee  aannnnééee  44bb  

TTrraannssffoorrmmee  lleess  pphhrraasseess  eenn  lleess  mmeettttaanntt  aauu  ssuubbjjoonnccttiiff  pprréésseenntt::  

  

11))  IIll  pplleeuutt..  

22))  EElllleess  ssoonntt  eenn  aavvaannccee..  

33))  TTuu  rraannggeerraass  ttaa  cchhaammbbrree..  

44))  JJee  ffaaiiss  llaa  vvaaiisssseellllee..  

55))  VVoouuss  pprreennddrreezz  uunn  ggiilleett..  

  

  

11))  IIll  ffaauutt  qquu’’iill  pplleeuuvvee..  

22))  IIll  ffaauutt  qquu’’eelllleess  ssooiieenntt  eenn  aavvaannccee..  

33))  IIll  ffaauutt  qquuee  ttuu  rraannggeess  ttaa  cchhaammbbrree..  

44))  IIll  ffaauutt  qquuee  jjee  ffaassssee  llaa  vvaaiisssseellllee..  

55))  IIll  ffaauutt  qquuee  vvoouuss  pprreenniieezz  uunn  ggiilleett..  

JJee  mm’’eennttrraaîînnee  ppoouurr  llaa  cceeiinnttuurree  rroossee  66ee  aannnnééee  44cc  CCoorrrreeccttiioonn  cceeiinnttuurree  rroossee  66ee  aannnnééee  44cc  

TTrraannssffoorrmmee  lleess  pphhrraasseess  eenn  cchhaannggeeaanntt  llee  ssuujjeett  ::  

  

11))  IIll  ffaauutt  qquuee  jj’’aapppprreennnnee  uunn  ppooèèmmee..    ttuu  

22))  IIll  ffaauutt  qquuee  nnoouuss  ééccrriivviioonnss  ddeess  eexxccuusseess..    iill  

33))  IIll  ffaauutt  qquuee  vvoouuss  ppaarrttaaggiieezz  vvooss  jjoouueettss..    nnoouuss  

44))  IIll  ffaauutt  qquu’’eelllleess  ppuuiisssseenntt  mmaarrcchheerr..      eellllee  

55))  IIll  ffaauutt  qquuee  ttuu  rreeggaarrddeess  vveerrss  ll’’aavveenniirr..    vvoouuss  

  

  

11))  IIll  ffaauutt  qquuee  ttuu  aapppprreennnneess  uunn  ppooèèmmee..  

22))  IIll  ffaauutt  qquu’’iill  ééccrriivvee  ddeess  eexxccuusseess..  

33))  IIll  ffaauutt  qquuee  nnoouuss  ppaarrttaaggiioonnss  nnooss  jjoouueettss..  

44))  IIll  ffaauutt  qquu’’eellllee  ppuuiissssee  mmaarrcchheerr..  

55))  IIll  ffaauutt  qquuee  vvoouuss  rreeggaarrddiieezz  vveerrss  ll’’aavveenniirr..    

  


