Kursus i tysk grammatik, øvelse 16
Øvelse i brug af genitiv
1)

Hestens hoved er meget smukt. Skriv: Hovedet hestens er meget smukt
Pferd (n)

2)

Kopf (m)

General (m)

Blut (n)

Hals (m)

Sohn (m)

Skriv: Gæsterne forærede sønnen værtens en hund

Hund (m)

Skriv: Halsen storkens er lang

lang

Bygningens vinduer er meget store. Skriv: Vinduerne bygningens er meget store
Fenster (n)

sehr

gross

Jeg hentede lærerens nøgle. Skriv: Jeg hentede nøglen lærerens
holen

9)

Wirt (m)

Storkens hals er lang.

Gebäude (n)

8)

lang

schenken

Storch (m)

7)

oft

Gæsterne forærede værtens søn en hund.
Gast (m) –e”

6)

kalt

En læges dag er ofte lang. Skriv: Dagen en læges er ofte lang
Arzt (m) Tag (m)

5)

Sohn (m)

Fiskenes blod er koldt. Skriv: Blodet fiskenes er koldt
Fisch (m) -e

4)

schön

Jeg kender generalens søn. Skriv: Jeg kender sønnen generalens
§10

3)

sehr

Lehrer (m) -

Schlüssel (m)

Vinduerne i dagligstuen er ikke helt rene. Skriv: Vinduerne dagligstuens er ikke helt rene
Fenster (n) –

Wohnzimmer (n)

nicht

ganz sauber

10) Husets tag er rødt. Skriv: Taget husets er rødt
Haus (n) Dach (n) rot

11) Taget på slottet er grønt. Skriv: Taget slottets er grønt
Dach (n) ÷

Schloss (n)

grün

12) Hun bankede støvet af mandens klæder.
klopfen

Staub (m) §17 Mann (m)

13) Skovens træer
Wald (m)

15) Husene

Kleid (n) -er

er høje.

Baum (m) –e”

14) Børnenes ansigter
Kind (n) -er

Hvis du skal have mere hjælp til
ordstilling, skal du tage
Opgave 16, med hjælp.

Gesicht (n) -er

hoch

var venlige.
freundlich

i landsbyen er lave. Skriv: Husene landsbyens er lave

Haus (n) –er” ÷

Dorf (n)

niedrich

16) Hvor gammel er bondens nabo.
wie

alt

Bauer (m)

Nachbarn (m)

17) Bonden købte naboens gård.
Bauer (m) kaufen

Nachbarn (m) Hof (m)

18) Professorens øjne

er ikke stærke.

Auge (n) –n

Professor (m)

nicht

stark

19) Blomstens farve er smuk.
Blume (f)

Farbe (f)

schön

20) Har De hørt kirkens klokke.
hören

Kirche (f)

21) Kvindens svar
Frau (f)

var utydelig.

Antwort (f)

22) Fruens planter

undeutlich

var meget smukke.

Pflanze (f) –n

Frau (f)

Glocke (f)

sehr

schön

23) Han hentede lærerindens taske.
holen

Lehrerin (f)

Tasche (f)

24) Katten er musenes fjende.
Katze (f)

Maus (f) –e”

Feind (m)

25) Det er et spørgsmål om tillid.
Frage (f)

÷

Vertrauen (n)

26) Det er et spørgsmål om penge
÷

Denne type genitivsætning er anderledes!
„om” oversættes ikke –” tillid” sættes i genitiv fra §1

Samme fremgangsmåde som i sætning nr. 25

Geld (n)

27) Har du hørt min broders bil?
hören §2

Bruder (m) Auto (n)

28) Jeg har købt min nabos
kaufen §2

klaver

Nachbarn (m) Klavier (n)

29) Min far har hentet sin brors
§2

Vater (m) holen

§2

30) Min mor har hentet sin brors
§2

Mutter (f)

holen

§2

cykel

Bruder (m) Fahrrad (n)

cykel

Bruder (m) Fahrrad (n)
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