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Utan artikel: Med artikel:
1 Substantiv i allmän betydelse 8 Vid same, wrong, right, left, following, opposite, (next).
2 Namn på måltider 9 Väderstreck. (Utan art om prep saknas före el vid motsats.)
3 Vid school, church,prison, hospital (Verksamheten) 10 Musikinstrument efter verbet play.
4 Delar av dagen, at night, at day, at noon, at dawn, at dusk11 School, church, prison, hospital  (Byggnaden)
5 Namn på högtider och veckodagar 12 Truth, phone, radio
6 Parlamentet; parliament 13 Egennamn i plural. ex. The Rocky Mountains.
7 Veckotidningar 14 Floder

15 Dagstidningar
16 Nöjeslokaler (hotell, pubar, biografer, båtar, teatrar mm.)
17 Substantiv i bestämd betydelse

Regel Översättning
1 Hundarna är kloka.
2 Kyrkan byggdes 1890.
3 Familjen Johnson
4 Fängelset är mycket dåligt.
5 Västindien
6 Vi träffas på julen.
7 Spelar du gitarr eller piano?
8 Livet de lever (lead) verkar tråkigt.
9 Han sändes till fängelset.

10 Han lovade komma följande dag.
11 Var köpte du hundarna?
12 Han talar alltid sanning.
13 De går i kyrkan varje söndag.
14 Peter är i skolan.
15 Jag tycker musiken är för hög.
16 Jag hörde ljudet.
17 Han gick på vänster sida.
18 De reste  på samma gång.
19 Jag gav dig fel nyckel.
20 Vi kommer att vara tillbaka till middagen.



21 Påsken är tidig i år.
22 Jag mötte honom utanför skolan.
23 Vad får vi till kvällsmat?
24 Har du köpt Time och Newsweek?
25 Var är maten du köpte?
26 Såg du ljuset i skogen?
27 Mamma talar i telefon.
28 Vi är alltid hemma på söndagarna.
29 Vad är det på radion?
30 Musiken är deras stora intresse.
31 Alperna
32 Maten har blivit dyr.
33 Läser du Times eller Daily Mirror?
34 Priserna har gått upp.
35 Ljuset går snabbare än ljuset.
36 Vi lyssnar ofta på radio.
37 Är det här rätt bok?
38 Han blev förd till sjukhuset.
39 Sjukhuset ligger mitt i staden.
40 Livet är kort.
41 De träffade vetenskapsmännen i London.
42 Vetenskapsmännen kan inte förklara det.
43 Temsen
44 Efter frukosten går jag till skolan.
45 Har du frågat efter priserna?
46 Klippiga bergen


