Grammatikrepetition Tigao 3 – 4
V惯
Jag kan inte vänja mig vid att läsa böcker med kinesiska tecken.
Har du vant dig vid att bära den där sortens kläder?
Majoriteten av kineser kan inte vänja sig vid att dricka kaffe.

看来, …
Som det ser ut så är han i köket och lagar stekta dumplingar.
Som det ser ut så är hon för lat för att göra det.
Som det ser ut så jobbar hon övertid idag igen.

要么…要么…
Antingen spelar barnen dataspel eller så tittar de på tv.
Antingen ber du om ursäkt eller så går jag iväg.
Antingen äter vi hemma innan vi åker iväg eller så tar vi med oss mackor.

…好说 = lätt att ordna
Om det gäller att skaffa biljetter är det enkelt att ordna. Jag känner sångstjärnan.
Gällande tid är det lätt att ordna. Jag talar med din chef.
Om det gäller enkel mat är det enkelt att fixa. Runt knuten finns en billig restaurang.

V砸
Jag har misslyckats med den här rätten. Jag lade i för mycket peppar.
Jag misslyckades med att skriva det. Ge mig ett till papper.
Misslyckades du med tentan? Vad är orsaken?

大饱口福
Du har låtit mig avnjuta en festmåltid. Nästa gång bjuder jag.
Titta, jag har lagat dessa rätter. Nu ska du få smaka på en festmåltid.

SUBJ …有两下子
Du är verkligen jätteduktig på att spela poker!
Lilla Zhou är jätteduktig på att laga datorer.
Min pojk-/flickvän är jätteduktig på att sjunga.

不对劲儿
Vad är det som är onormalt? Din ansiktsfärg är dålig.
Det är lite onormalt. Hon har ännu inte ringt oss.

FÄRG 地 FÄRG 点 / FÄRG 低 FÄRG 点
Rosa med blå prickar. Den där kjolen är lite konstig.

不是…就是…1) är inte…, utan… 2) om det inte är … så måste det vara…
Han är inte ett geni, han är en idiot.
Om hon inte strosar runt i affärer är hon på caféer och småpratar med vänner.

看得上 / 看不上
Har du verkligen respekt för och gillar den där sortens personal?
Det verkar som om hon inte respekterar och gillar mig. Vad är det som är onormalt med mig?
Jag varken respekterar eller gillar folk som inte skyddar miljön.

一番
Jag har letat en omgång. Passet verkar inte finnas någonstans.
Fundera en omgång till! Du kommer säkert på det.
Vi debatterade en omgång. Till sist kom vi överens om att fortsätta debattera imorgon.

