
100 hit AR-verber 

A 

acabar afslutte, gøre færdig 

aceptar acceptere 

acordarse /ue/ huske 

acostarse /ue/ gå i seng, lægge sig 

adivinar gætte 

almorzar /ue/ spise frokost 

amar elske 

andar gå   

apagar slukke   

aprobar /ue/ godkende  

ayudar hjælpe 

 

B 

bailar danse  

bajar gå ned, stige ned    

buscar søge, lede (efter)    

 

C 

calentar /ie/ varme op  

cambiar ændre, veksle  

caminar gå   

cancelar aflyse    

cantar synge   

cenar spise aftensmad   

cerrar /ie/ lukke 

cocinar lave mad    

comenzar /ie/ begynde 

comprar købe   

confesar /ie/ tilstå  

contestar svare    

contar fortælle, tælle   

conversar snakke, sludre    

cortar skære    

cosechar høste   

costar /ue/ koste 

 

D 

dar give    

desayunar spise morgenmad   

descansar hvile, slappe af    

despertar(se) /ie/ vække/vågne 

dejar lade, efterlade  

dibujar tegne 

 

E 

echar kaste   

empezar /ie/ begynde 

 

encontrar /ue/ finde  

enseñar vise, undervise   

entrar gå ind   

enviar sende   

escuchar lytte  

esperar håbe, vente   

estar være, befinde sig   

explicar forklare   

 

F 

firmar underskrive   

fumar ryge  

 

G 

ganar tjene, vinde  

gastar bruge, spendere   

gobernar /ie/ regere 

gustar behage, kunne lide  

 

H 

hablar tale  

 

I 

intentar forsøge, prøve på  

 

J 

jugar /ue/ spille, lege 
 

L 

limpiar gøre rent   

llamar(se) kalde (sig), hedde 

lavar(se) vaske, vaske sig 

llegar ankomme  

levantar(se) løfte, stå op, rejse sig  

llevar bære, have på    

llenar fylde    

luchar kæmpe  

 

M 

mandar sende  

mirar se (på), kigge  

 

N 

nadar svømme    

necesitar have brug for   

negar /ie/ benægte, nægte 

 

 

O 

ocultar skjule, gemme 

olvidar glemme 

organizar organisere 

  

P 

pagar betale    

parar standse, stoppe   

pasar ske, hænde, passere   

pasear spadsere, gå tur    

pensar /ie/ tænke, mene 

preguntar spørge  

preocuparse bekymre, bekymre sig    

prestar låne, udlåne  

probar /ue/ bevise, prøve, afprøve 

 

Q 

quedar(se) blive (tilbage)   

quitar(se) fjerne, tage af  

 

R 

recordar /ue/ huske 

regalar forære  

regresar vende tilbage    

reparar reparere   

 

S 

sentar(se) /ie/ sætte (sig) 

sembrar /ie/ så (plante) 

separar skille, adskille, fjerne   

sonar /ue/ lyde, ringe 

soñar /ue/ drømme 

 

T 

terminar afslutte   

tocar røre, spille    

tomar tage, indtage, drikke  

trabajar arbejde  

tratar prøve, forsøge, behandle  

 

U 

usar bruge, benytte  

utilizar bruge, benytte   

 

V 

viajar rejse   

volar /ue/ flyve 
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