Grammatikrepetition Tigao 5-7
可V的
Vad finns det för utställning som är värd att titta på på detta konstmuseum?
Det finns några saker som är värda att köpa i den där elektronikaffären.
På dagis finns det mycket som går att leka med.
Vad finns det som går att lyssna på när det gäller rockmusik?
.., 好…
Ställ den här så att man kan använda den imorgon.
Köp biljetter på nätet så att vi kan åka iväg imorgon på morgonen.
Jag frågar dig vad du vill ha för att jag ska köpa en passande present.
Hon vilar nu för att hon senare ska tävla.
V遍
Jag har letat igenom alla byrålådor. Var i all världen har du lagt min nyckel?
Jag har läst igenom dessa ekonomiböcker. Nu förstår jag vad marknad betyder.
Hon har räknat igenom studentkorridorens nycklar. Det verkar som om en saknas.
Jag har frågat ”igenom” alla servitriser i matsalen, men ingen har sett tjuven.
除非…
Det är bara om du betalar, först då går jag tillsammans med er.
Undantagsfallet är om de har rea, annars köper jag inget.
Undantagsfallet är om det är en användbar möbel, först då håller jag med. Annars håller jag
inte med.
Vanligtvis använder jag inte mikron. Undentagsfallet är när jag har väldigt lite tid.

V中
Det var mycket folk på festen, mycket bullrigt, men jag lyssnade mig fram till lilla Wus röst.
Det kom en man fram till oss och började skälla på oss, men gamle Wang träffade honom
med ett slag precis på hakan.
Hon har fokuserat någon med blicken. Vem är det?
Du har precis lyckats välja ut den snyggaste bordslampan.

说得过去 / 过得去
Den här slipsen är redan ute (ur mode), men den är helt acceptabel.
Den här riskokaren är en billighetsprodukt, men helt acceptabel.
Dessa redskap användes av förra årets utbytesstudenter, men de är helt acceptabla.
Dessa revbensspjäll är för söta, men de går an.

十有八九
Med stor sannolikhet klarade jag inte att tentera in på universitetet.
Med stor sannolikhet kommer han inte att besvara dina frågor.
De säker att det inte är något kärleksförhållande, men de kommer med stor sannolikhet att
gifta sig.
De smutsiga kläderna är det med stor sannolikhet upp till mig att tvätta rena.
时 Adj 时 Adj
Det är häftiga förändringar i vädret här. Det är ömsom kallt ömsom varmt.
Den här bakbromsen är ömsom välfungerande ömsom dåligt fungerande.
Jag tycker att den här tavlan är ömsom snygg ömsom ful.
Det här landets utveckling är ömsom snabb ömsom långsam.

哪儿啊
Du är jätteduktig på matte!

Äsch då!

Är du personal på ett företag? Vadå då? Jag är professor!
Mår barnen bra?

Vadå då? Vi har inga barn.

Vad kostar det? Vadå då? Det är gratis.

…不说, 还/也…
Det är inte bara det att han diskar och tömmer soporna, han torkar även golven.
Det är inte bara det att hon lagar datorer på företaget, hon gör det också hemma.
Det är inte bara det att gamle Mao skällde ut oss, han kritiserade även chefen.
Det är inte bara det att lilla Tang dricker kaffe, hon äter också rostat bröd.

V 得过来 / V 不过来
Jag klarar inte att ensam göra allt färdigt.
Fem flaskor öl? Klarar du att dricka upp dem?
Omständigheterna är så dåliga. Hur klarar du av att genomföra studierna?
Han lämnade fem katter och lät mig ta ansvaret. Jag klarar inte att helt ta hand om dem.
慢慢来
Tusan också! Jag har tappat min mobil.

Ta det lugnt. Jag hjälper dig att leta.

Det är trafikstockning. Jag hinner inte.

Ta det lugnt! Använd min cykel!

Ta’t lugnt! Om du gör det för snabbt blir det ordnat.
只不过…罢了
Du är inget mer än en liten servitör, punkt slut!
Det var inget mer än att jag ställde en fråga, det var allt. Men hon blev arg på mig.
Det är inget mer än att jag har fått feber, det är allt.
Det är inget mer än att vi spelar kort, det är allt. Vi gör inget dåligt.

(不)过来
Jag är så trött efter tentan. Jag kan inte vila mig pigg igen på två dagar.
Hon somnade nyss. När kommer hon att vakna igen?
Jag vaknade mitt i natten. Sedan kunde jag inte somna om.
Min vän fick lunginflammation för en vecka sedan. Jag hoppas att han snabbt blir återställd.

为安全起见, 为保险起见
För säkerhets skull säger jag det en gång till.
För säkerhetens skull så måste ni sitta ner i bussen.
För säkerhetens skull måste alla använda handskar.
För säkerhets skull ska vi växla pengar på flygplatsen.

省得 S
Jag ska äta pillren vid anvisade tidpunkter och bespara mig från att läkaren skäller på mig.
Jag springer till jobbet varje dag och besparar mig från att äta bantningspiller.
Han lägger alltid nycklarna på samma plats och besparar sig från att leta varje gång.
Innan hon går och lägger sig äter hon ingefära och besparar sig från att bli sjuk.

…, 接着…
Jag vilade en stund och direkt därefter fortsatte jag att träna.
Vi ska först köpa snabbnudlar och direkt därefter återvända till kontoret.
Lilla Su bråkade med sin kollega och direkt därefter bad hon om ursäkt.
Professorn reste sig upp, slog på datorn och direkt därefter började hon att föreläsa.

S 吧…, S 吧…
Ska jag laga stekta nudlar med fläsk – då blir inte frun nöjd, ska jag laga tofu med chili – då
blir jag själv inte nöjd.
Ska vi ta nattfika – då hinner vi inte med bussen, ska vi gå till busstationen – då dör vi av
hunger.
Ska man eftersträva det som är på modet – då räcker pengarna inte till, ska man köpa billiga
kläder – då har folk inte respekt och uppskattning för dig.
Ska man gå med i sångklubben – då måste man träna nästan varje dag, ska man gå med i
tennisklubben – då är det tävling varje helg.

