Kursus i tysk grammatik, øvelse 13
Øvelse i brug af hensynsleddet, der giver dativ.
1)

Boghandleren viser manden bøgerne
Buchhändler (m)

2)

zeigen

Bedstemoderen fortæller barnet et eventyr
Grossmutter (f)

3)

erzählen

bringen

bogen

Wirt (m)

Rechnung (f)

Faderen har sendt datteren et ur
schicken Tochter (f)

Lehrer (m)

Kind (n) –er

oft

(Faderen har datteren et ur sendt)

Geschichte (f)

Hun rakte sin onkel en cigar
reichen §2 Onkel (m) §2

9)

§2 Uhr (f)

Fortæller læreren ofte børnene en historie?
erzählen

8)

Kaffee (m)

Freund (m) Buch (n)

bezahlen

Vater (m)

7)

Märchen (n)

Gæsten betaler værten regningen
Gast (m)

6)

Dame (f)

Jeg sender en ven
schicken §2

5)

Kind (n)

Tjeneren bringer damen kaffen
Kellner (m)

4)

Buch (n) –er“

Mann (m)

Zigarre (f)

Lærerinden fortalte pigerne
Lehrerin (f)

erzählen

kaufen

et eventyr

Mädchen (n) - §2 Märchen (n)

10) Sønnen købte en bil
Sohn (m)

Pas på! §2 sort boks!

til sin mor

§2 Auto (n) ÷

(Sønnen købte sin mor en bil)

§2 Mutter (f)

11) Læreren rækker en bog
Lehrer (m)

reichen

§2

til eleven (Læreren rækker eleven en bog)
Buch (n) ÷ Schüler (m)

12) Datteren har vist uret til sin veninde
Tochter (f)

§7 zeigen Uhr (f) ÷

§2

Freundin (f)

13) Værten bringer avisen til gæsten
Wirt (m)

bringen

Zeitung (f) ÷

Tür (f)

15) Vi laver kaffe

÷

(Værten bringer gæsten avisen)

Gast (m)

14) Jeg åbner døren for postbudet
öffnen

(Datteren har sin veninde uret vist)
(Pas på! §2, sort boks)

(Jeg åbner postbudet døren)

Briefträger (m)

til gæsterne

„kochen“ Kaffee (m) ÷ Gast (m)-e”

(Vi koger gæsterne kaffe)
Når man laver kaffe, siger tyskerne, at man koger kaffe = kochen

16) Hvad har du sagt til præsten
was

§7

sagen ÷

(Hvad har du præsten sagt)

Pfarrer (m)

17) Har du fortalt din familie om rejsen
§7

erzählen §2

Familie (f) §17

Reise (f) (Har du din familie om rejsen fortalt?)

18) Snedkeren har lavet et skab
Tischler (m)

til ingeniøren

§7 machen §2 Schrank (m) ÷

19) Han har solgt huset til en officer
§7

verkaufen Haus (n) ÷

Weg (m) ÷

(Han har en officer huset solgt)

§2 Offizier (m)

20) Jeg viste vejen for kvinden
zeigen

(Jeg viste kvinden vejen)

Frau (f)

21) Martin låner en kuffert til sin ven
leihen

§2

Koffer (m)

÷

22) Skriver du et kort
schreiben

(Snedkeren har ingeniøren et skab lavet)

Ingeniör (m)

(Martin låner sin ven en kuffert)

§2 Freund (m)

til dine forældre?

§2 Ansichtskarte (f) ÷

§2

(Skriver du dine forældre et kort?)

Eltern (pl)

23) Bageren sælger et rugbrød
Bäcker (m) verkaufen §2

til en kunde (Bageren sælger en kunde et rugbrød)
Schwarzbrot (n) ÷ §2 Kundin (f) (kvindelig kunde!!)

24) Hun har vist sit fotoalbum til sine veninder
§7

zeigen §2 Fotoalbum (n) ÷

§2

Freundin (f) –en

25) Peter har sendt et brev til sine forældre
§7

schicken §2 Brief (m) ÷ §2

26) Jeg giver min ven
geben

(Peter har sine forældre et brev sendt)

Eltern (pl)

en plakat

§2 Freund (m) §2 Poster (m)

27) Jeg måler blodtrykket på patienten
messen

(Hun har sine veninder sit fotoalbum vist)
(Pas på! §2 sort boks – to gange!!!)

Blutdruck (m)

÷

(Jeg måler patienten blodtrykket)

Patient (m)

28) Taxachaufføren betaler passageren vekselpenge
Taxifahrer (m)

bezahlen

Fahrgast (m)

29) Marianne har skænket sin bror
§7

schenken

Wechselgeld (n)

en CD

§2 Bruder (m) §2

(Marianne har sin bror en CD skænket)
CD (m)
(Pas på! - §2, sort boks)

30) Lærerne giver eleverne en is
Lehrer (m) - geben Schüler (m) - §2 Eis (n
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