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Tema
Infinitiv Imperfekt Perfekt particip Tempus
play played played Presens                   play, plays (he,she,it) 
go went gone Imperfekt                played

Perfekt                     have played, has played (he,she,it) 
Till Till Till Pluskvamperfekt    had played
presens imperfekt perfekt Futurum                  will play
futurum pluskvamperfekt
do-omskr

Fyll i uppgifterna om tidsform och person. Översätt sedan meningen.
1 Peter promenerar till skolan varje morgon
2 Vi försökte att hjälpa pojken, och till sist lyckades vi.
3 Har du lyssnat på din nya grammofonskiva?
4 Vi hade inte öppnat dörren, men han hoppade in genom fönstret.
5 Min bror kommer att arbeta varje dag nästa vecka.
6 Mary spelar ofta tennis på eftermiddagarna.
7 Lärarna ville se den nya filmen.
8 Hur länge har du känt honom?
9 Min bror sov gott, men jag har inte sovit alls.

10 Jag behöll boken, men har inte behållit pennan.
11 De körde väldigt fort. Vi hade aldrig åkt så fort tidigare.
12 Hon möter ofta barnen, men hon har aldrig mött föräldrarna.
13 De har aldrig gillat hans nya bil.
14 Lejonet kommer att döda fåret.
15 Du hade inte svarat, om han hade frågat dig.
16 Flickan tittade på TV nästan varje kväll.
17 Linda skrev till Bob, men hon har inte skrivit till Bill. 
18 Han gjorde en stol, och han hade gjort ett bord förut.
19 Herr Brown ska bygga ett stort hus. Han har byggt många hus.
20 Pappa viker alltid ihop sin tidning, när han har läst den.
21 Har du lovat honom att komma?
22 Vi har just återvänt från en resa till London.
23 Den sjuke mannen hade hostat hela natten.
24 Flickan föredrar att tala engelska.
25 Han kommer snart att glömma, om han inte redan har glömt.
26 Har ni insett hur svårt det har varit?
27 Barnen åkte till affären, när pappa hade städat huset. 
28 Familjen har bott i en lägenhet, men mamma föredrar ett hus.


