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prénom............................................................résultat.........................sur 100 % 
6074lesverbes1 
faire=att göra i presens  aller=att gå, må, åka, skall i presens 

jag gör   jag går, skall, åker  

du gör   du går, skall, åker  

han/hon gör   han/hon går, skall, åker  

vi/man gör   vi/man går, skall, åker  

vi gör   vi går, skall, åker  

ni gör   ni går, skall, åker  

de gör   de går, skall, åker  

 

vad gör ni? 
 

hur mår ni? 
 

de städar hos mig 
 

vad gör du i kväll? 
 

de går på bio utan mig/de skall på bio utan mig 
 

min syster lagar mat 
 

gör du dina läxor? 
 

skall vi göra något i kväll? 
 

 



dire=att säga i presens  prendre=att ta i presens  

jag säger 
 

 jag tar  

du säger 
 

 du tar  

han/hon säger 
 

 han/hon tar  

vi/man säger 
 

 vi/man tar  

vi säger 
 

 vi tar  

ni säger 
 

 ni tar  

de säger 
 

 de tar  

 

vad säger du? 
 

tar ni en kaffe? 
 

vi tar tåget 
 

jag säger ingenting 
 

de tar två efterrätter var 
 

jag tar en pannkaka med honung tack 
 

savoir=att veta i presens  venir=att komma i presens 

jag vet 
 

 jag kommer  

du vet 
 

 du kommer  

han/hon vet 
 

 han/hon kommer  

vi/man vet 
 

 vi/man kommer  

vi vet 
 

 vi kommer  

ni vet 
 

 ni kommer  

de vet 
 

 de kommer  

 

kommer du på torsdag? 
 

mina kompisar kommer 
 

jag vet inte 
 

ni vet ingenting 
 

man vet aldrig 
 

varifrån kommer ni? 
 

de vet att ni kommer 
 

 
 



voir=att se i presens  vouloir=att vilja (ha) i presens 

jag ser   jag vill (ha)  

du ser   du vill (ha)  

han/hon ser   han/hon vill (ha)  

vi/man ser   vi/man vill (ha)  

vi ser   vi vill (ha)  

ni ser   ni vill (ha)  

de ser   de vill (ha)  

 

mina föräldrar ser allt 
 

vill du att jag hjälper dig? 
 

vill ni betala? 
 

jag ser ofta din pappa 
 

vi ser ingenting 
 

vad ser hon? 
 

jag vill ingenting veta 
 

croire=att tro i presens  pouvoir=att kunna i presens 

jag tror 
 

 jag kan  

du tror 
 

 du kan  

han/hon tror 
 

 han/hon kan  

vi/man tror 
 

 vi/man kan  

vi tror 
 

 vi kan  

ni tror 
 

 ni kan  

de tror 
 

 de kan  

 

jag tror att du kan vinna 
 

de kan komma på söndag 
 

kan jag (få) prova? 
 

kan ni stänga fönstret tack? 
 

de tror att ni sjunger bra 
 

jag tror dig 
 

 
 
 
 
 



connaître=att känna till i presens  dormir=att sova i presens 

jag känner till 
 

 jag sover  

du känner till 
 

 du sover  

han/hon känner till 
 

 han/hon sover  

vi/man känner till 
 

 vi/man sover  

vi känner till 
 

 vi sover  

ni känner till 
 

 ni sover  

de känner till 
 

 de sover  

 

känner ni till denna gata? 
 

jag känner inte alls till London 
 

min flickvän sover mycket 
 

sover ni bra? 
 

jag sover alltid dåligt 
 

känner du till min favoritfärg? 
 

vi sover på vinden 
 

 

courir=att springa i presens  sortir=att gå ut i presens 

jag springer   jag går ut  
du springer   du går ut  
han/hon springer   han/hon går ut  
vi/man springer   vi/man går ut  
vi springer   vi går ut  
ni springer   ni går ut  
de springer   de går ut  
 

går ni ut varje fredag? 
 

vi går ut tillsammans (=vi är ihop) 
 

du springer fort 
 

sniglar springer aldrig fort 
 

jag går ut i eftermiddag 
 

hon springer som en galning 
 

går ni ut även om det spöregnar? 
 



boire=att dricka i presens  partir=att åka iväg i presens 

jag dricker 
 

 jag åker iväg  

du dricker 
 

 du åker iväg  

han/hon dricker 
 

 han/hon åker iväg  

vi/man dricker 
 

 vi/man åker iväg  

vi dricker 
 

 vi åker iväg  

ni dricker 
 

 ni åker iväg  

de dricker 
 

 de åker iväg  

 

dricker ni te? 
 

de åker tidigt nu på morgonen 
 

jag åker om fem minuter 
 

vi åker på semester idag 
 

du dricker lite läsk 
 

hon dricker havsvatten 
 

åker du alldeles själv? 
 

när åker ni? 
 

 
lire=att läsa i presens  mettre=att sätta, ställa, lägga i presens 

jag läser   jag sätter, ställer 
 

du läser   du sätter, ställer 
 

han/hon läser   han/hon sätter, ställer 
 

vi/man läser   vi/man sätter, ställer 
 

vi läser   vi sätter, ställer 
 

ni läser   ni sätter, ställer 
 

de läser   de sätter, ställer 
 

 

vad läser ni? 
 

ställ ditt bagage här 
 

skall vi sätta på lite musik? 
 

jag läser tidningen 
 



tar ni på er era svarta skor? 
 

mina bröder läser dåligt 
 

läser du bara deckare? 
 

hon tar på sig sin rosa kjol 
 

 

devoir=måste, vara tvungen att i presens  rire=att skratta i presens 

jag måste, bör 
 

 jag skrattar  

du måste, bör 
 

 du skrattar  

han/hon måste, bör 
 

 han/hon skrattar  

vi/man måste, bör 
 

 vi/man skrattar  

vi måste, bör 
 

 vi skrattar  

ni måste, bör 
 

 ni skrattar  

de måste, bör 
 

 de skrattar  

 

de skrattar när du pratar 
 

hon måste lyssna på läraren 
 

skrattar ni när han berättar skämt? 
 

du måste skratta när jag berättar ett skämt 
 

ni borde/måste sluta att röka 
 

hon skrattar sällan 
 

 

sentir=att känna  i presens  craindre=att frukta  i presens 

jag känner 
 

 jag fruktar  

du känner 
 

 du fruktar  

han/hon känner 
 

 han/hon fruktar  

vi/man känner 
 

 vi/man fruktar  

vi känner 
 

 vi fruktar  

ni känner 
 

 ni fruktar  

de känner 
 

 de fruktar  

 

jag känner mig sjuk 
 

de fruktar lärarens reaktion 
 

känner ni er bättre idag? 
 

 


