Cappelen Damm AS. Fasit til Norsk grammatikk. Norsk som andrespråk Arbeidsbok

Kapittel 5 Verb
5.1
For eksempel:
Hver dag pleier jeg å sove middag
Liker du ikke å danse?
I dag kan jeg ikke handle mat.
Jeg orker ikke å lage salat.
Nå må jeg lese norsk.
Jeg har ikke tid til å ta ferie.
Kan du synge?
Liker du å skrive stil?
5.2
Jeg har ikke lyst til å lage mat.
Johan liker å lage mat.
Orker du å lage mat?
I dag har jeg tid til å lage mat.
Kan du lage mat?
Malik er glad i å lage mat.
Er du interessert i å lage mat?
Nå må vi lage mat!
Har du begynt å lage mat?
5.3
Han satt ved siden av henne uten å snakke.
De så hele filmen uten å skjønne noe.
De prøvde å finne en ny leilighet uten å klare det.
De sto og så på uten å hjelpe.
5.4
For å få tak i en engelsk avis.
For å finne utenlandske varer.
For å treffe venninna si.
For å invitere henne med til lunsj.
5.5
Til høsten har hun tenk å studere fysikk
Hun har alltid hatt lyst til å studere fysikk.
Læreren anbefalte henne å studere fysikk.
Han sa at hun burde studere fysikk.
For å studere fysikk bør man være flink i matematikk.
Alle sier at det er en god idé å studere fysikk
Ved å studere fysikk får man gode muligheter til jobb.
Foreldrene oppfordret henne også til å studere fysikk.
Tanken på å studere fysikk gleder henne.
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5.6
studerer – studerer – studere – å studere – å studere
gjøre – gjøre – gjør – å gjøre – gjør – gjør
Vet – vite – vet – å vite
5.7
vet – gjør – gjør – spør – er – er
5.8
a Kjenner – Vet – vet – vet – kjenner – kjenner – kjenner
b ligger – legger
c legger – setter – legger – setter
d setter – står – setter – sitter
5.9
a står – står – sette – stå
b ligger – legge – setter – står – legge – sette – står – legge – ligge – legge – ligge
c legge/sette – setter – legger – sitte – legge – setter
5.10
Jeg hentet den for en time siden.
Jeg snakket med henne for en time siden.
Jeg badet den for en time siden.
Jeg sendte den for en time siden.
Jeg ringte ham/han/henne/legen for en time siden.
Jeg bestilte dem for en time siden.
Jeg spiste for en time siden.
Jeg spurte ham for en time siden.
5.11
Hun har allerede reist.
Den har allerede begynt.
Jeg har allerede hentet den.
Han har allerede søkt.
Jeg har allerede sendt dem.
Jeg har allerede ringt.
Jeg har allerede sendt den.
Jeg har allerede spurt henne.
5.12
Infinitiv
å lese
å vente
å håpe
å kjøpe
å spille
å velge
å spørre
å sette
å møte

Presens
leser
venter
håper
kjøper
spiller
velger
spør
setter
møter

Preteritum
leste
ventet
håpet
kjøpte
spilte
valgte
spurte
satte
møtte

Presens perfektum
har lest
har ventet
har håpet
har kjøpt
har spilt
har valgt
har spurt
har satt
har møtt
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å leve
å bygge
å bety
å pleie
å dø
å ha
å gjøre
å vite
å få
å ta
å gråte
å le
å sitte
å legge
å ligge
å sove
å forsvinne
å bli
å lete
å late

lever
bygger
betyr
pleier
dør
har
gjør
vet
får
tar
gråter
ler
sitter
legger
ligger
sover
forsvinner
blir
leter
later

levde
bygde
betydde
pleide
døde
hadde
gjorde
visste
fikk
tok
gråt
lo
satt
la
lå
sov
forsvant
ble
lette
lot

har levd
har bygd
har betydd
har pleid
har dødd
har hatt
har gjort
har visst
har fått
har tatt
har grått
har ledd
har sittet
har lagt
har ligget
har sovet
har forsvunnet
har blitt
har lett
har latt

5.13
solgte – gjorde – Så – fikk – skrev – hjalp – gikk
5.14
ble – bodde – var – forlot – flyttet – fikk – dro -- het/hette – utga(v) – arbeidet – skrev – dro –
tilbrakte – betydde – reiste – kom – fortsatte – ble – døde
5.15
Jeg har allerede solgt den.
Jeg har allerede lagt dem.
Jeg har allerede hjulpet ham/han.
Jeg har allerede fått den.
Jeg har allerede tatt det.
Jeg har allerede skrevet den.
Jeg har allerede sett den.
Jeg har allerede satt den der.
Jeg har allerede gjort den.
5.16
a
Nei, men jeg røykte da jeg gikk på skolen.
Ja, jeg har røykt i fem år nå.
Ja, i det siste har jeg røykt mye.
Nei, jeg har aldri røykt.
Nei, men da jeg var yngre, røykte jeg.
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b
Ja, jeg leste det i fjor.
Ja, det har jeg lest mange ganger.
Ja, jeg har lest alle stykkene hans.
Nei, men jeg har lest noen andre av stykkene hans.
Da jeg gikk på skolen, leste jeg det på engelsk.
c
Ja, jeg tror hun fikk jobb i forrige uke.
Nå har hun fått noen tilbud, tror jeg.
Da hun hadde søkt på 17 jobber, fikk hun et positivt svar.
Nei, jeg tror ikke hun har fått noen ennå.
Nei, i går fikk hun tre avslag.
5.17
a
Ja, der har jeg bodd i to år nå.
Nei, jeg har aldri bodd i Bergen.
Nei, jeg har alltid bodd i Stavanger.
Nei, men jeg bodde der faktisk i fjor.
Ja, jeg har faktisk bodd der en god stund nå. /
Ja, faktisk har jeg bodd der en god stund nå.
5.18
satt – satte – la – lå – la
5.19
har (du) satt – satte – Har (du) lagt – la – har (du) ligget – la – har ligget – har sittet – satt
5.20
skal – vil – vil – skal – skal – vil – skal – vil – vil – vil
5.21
vil – vil – vil – vil – vil – vil – vil – vil/skal – vil
5.22
han hadde snakket – han hadde gjort – han hadde funnet – han hadde vunnet – han hadde
holdt
5.23
hun ville ha ferie – hun skulle dra til byen – hun ville komme senere
5.24
skulle gå – skulle skrive – skulle hjelpe – skulle få – skulle legge – skulle dra
5.25
hadde lest – hadde spist – hadde gjort – hadde gjennomgått – hadde ventet – hadde tatt
5.26
at de måtte skrive stil – at de måtte vente på barna – at de hadde solgt bilen – at de hadde
hjulpet naboene – at de kunne komme senere – at de skulle ha barn – at de hadde fått leilighet
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5.27
Etter å ha solgt huset flyttet de til utlandet.
Etter å ha mistet jobben begynte han å studere.
Etter å ha sett halve filmen ble hun søvnig.
Etter å ha fått jobb kunne hun kjøpe leilighet.
5.29
De må gå.
De måtte hjelpe henne.
Vi skal pusse opp.
Hun ville flytte.
De måtte ombestemme seg.
Hun ville lære å kjøre bil.
De kunne ikke komme.
Vi kan ikke gjøre noe.
5.30
a
Skal vi lage en fest? Skal vi ta følge? Skal vi ta en kopp kaffe?
b
Jeg kan kjøre deg hjem. Jeg kan hente deg etter treninga. Jeg kan hjelpe dere.
c
Du bør/burde/skulle ta tran. Du bør/burde/skulle prøve en gang til. Du bør/burde/skulle
snakke med sjefen,
d
Du må gjøre det en gang til. Du må søke innen tirsdag. Du må vente på de andre.
5.32
Hun spurte om jeg ville bli med på kino.
Hun sa at jeg kunne låne boka hennes.
Hun spurte om jeg skulle pusse opp.
Hun sa at jeg ikke burde gå alene.
Hun spurte om jeg ikke ville si mer.
Hun spurte om jeg ikke kunne norsk.
Hun sa at jeg ikke skulle svare.
Hun sa at jeg ikke burde dra.
5.33
Finnes – synes – trives – møtes/treffes – møtes/treffes – lykkes – skilles
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5.34
Ja, det tror jeg.
Ja, det tror jeg.
Ja, det synes jeg/ Ja, det tror jeg.
Ja, det synes jeg/ Ja, det tror jeg.
Ja, det synes jeg.
Ja, det tror jeg.
Ja, det tror jeg
5.35
a
Taket blir reparert.
Oppgangen vår blir malt i lyse farger.
Leilighetene blir fornyet.
Inngangsdøra blir fikset.
Alle lampene blir byttet ut.
Vinduene blir skiftet ut.
Hele blokka blir forandret.
b
Taket ble reparert.
Oppgangen vår ble malt i lyse farger.
Leilighetene ble fornyet.
Inngangsdøra ble fikset.
Alle lampene ble byttet ut.
Vinduene ble skiftet ut.
Hele blokka ble forandret.
5.36
Naboen ble arrestert.
Bilen ble ødelagt.
Bilen min ble stjålet.
Programmet ble avbrutt.
Maria ble misforstått.
Huset ble solgt.
5.37
Da han kom ut av huset sitt, ble han truffet av et snøras fra taket. Han ble ikke alvorlig
skadet/skadd , men han ble kjørt til legevakta for sikkerhets skyld. Etter en sjekk ble han sendt
hjem igjen i drosje, men på veien hjem ble drosjen han satt i, påkjørt av en annen bil, og både
Martin og drosjesjåføren ble sendt til sykehuset. De ble grundig undersøkt, og de er friske nok
til at de kan sendes hjem i dag eller i morgen.
5.38
Tv-en er (blitt)/har blitt reparert.
Anna er (blitt)/har blitt invitert.
Byen er (blitt)/har blitt ødelagt.
Skolen er (blitt)/har blitt nedlagt.
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5.39
Grønnsakene skjæres i biter.
Salt tilsettes.
Oppgaven skrives med penn.
Søpla legges i plastsekker.
Husleia betales på forskudd.
Månedskort vises ved kontroll.
Søknad sendes innen 1. mars.
5.40
Huset vårt skal selges.
Skolen vår skal nedlegges.
Jobben må gjøres bedre.
Nasjonaldagen skal feires!
Dagen vil bli feiret i stillhet.
Saken vil bli avgjort senere.
Fabrikken vil bli nedlagt til neste år.
Ingenting kommer til å bli gjort med problemet.
5.41 Sett inn en imperativ som passer
Vent – Ta – Kjør – Kom – Smak – Vær – Vær – Hils
5.43
a
Klarer du å konsentrere deg?
Gleder du deg til jul?
Har du forberedt deg godt?
b
Hun gruer seg også.
Jeg konsentrerer meg også.
De skynder seg også.
5.44
a
å undervise – underviste – har undervist
å oppfylle – oppfylte – har oppfylt
å si opp – sa opp – har sagt opp
å motta – mottok – har mottatt/ å ta imot – tok imot – har tatt imot
å oppta – opptok – har opptatt/ å ta opp – tok opp – har tatt opp
å gå ned – gikk ned – har gått ned
å gå fram – gikk fram – har gått fram
å henge sammen – hang sammen – har hengt sammen
å påstå – påsto(d) – har påstått
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b
Elevene ble undervist av en ung student.
Ønsket hennes ble oppfylt.
Hvor mange ble oppsagt ble opptatt/ble tatt opp?
Forslaget ble mottatt/ble tatt imot med interesse.
Hun ble tatt opp/ble opptatt på sykepleierskolen.
c
Er det SV som går mest fram?
Denne forklaringen henger dårlig sammen.
De påstår at forklaringen er riktig.
5.45
De måtte avslå tilbudet.
Kan du slå av tv-en?
Førerkortet ble inndratt.
Kan du dra inn båten?
Hun klarte ikke å ta imot ballen.
De har mottatt mange klager.
5.46
Verb: sitte – fått – løp – lagt – lo – flyktet – ble – vent – holdt – funnet
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