Dativ - Hensynsled 4
… samt verber, der styrer dativ

Analyser sætningerne og indsæt den rigtige form af kendeordet eller ejestedordet
1.

Der Vater erzählte s_____ Sohn (n) e_______ Witz (m).

2.

D_____ junge Mann brachte s_______Freundin e_______ Strauß (m).

3.

D_____ Mutter gab ihr_____ Sohn e_____ Einkaufszettel (m).

4.

D_____ Großmutter erzählte d_____ Enkelkind e_______ Märchen.

5.

Ich erklärte d_____ Zollbeamten d_____ Irrtum (m).
Jeg forklarede tolderen fejltagelsen

6.

D_____ Sohn erzählte d_____ Eltern nicht d_____ Wahrheit.
Sønnen fortalte ikke forældrene sandheden

7.

M_______ Mutter brachte m_______ Schwester e_______ Paket (n).

8.

M_______ Vater gab m_______ Bruder e_______ Burger (m).

Følgende verber styrer dativ, dvs. at de altid skal efterfølges af en dativform:
helfen, danken, antworten, gratulieren, folgen, gefallen, passen m. fl.
(ligesom ved præpositionerne aus, bei, mit, nach, seit, von, zu)

Indsæt den rigtige form af kendeordet eller ejestedordet i nedenstående sætninger
1.

Die Tochter hilft oft d_____ Vater.

2.

D_____ Sohn dankte d_____ Mutter.

3.

Wir helfen gern d_____ Nachbarn (pl).

4.

D_____ Kind folgte d_____ Vater durch den Garten.

5.

D_____ Schülerin antwortete nicht d_____ Lehrerin.

6.

D_____ Neffe (m) gratulierte s_______ Tante. (indsæt ejestedord foran ”Tante”!)

7.

D_____ Aufgabe gefällt nicht d_____ Lehrer.

8.

D_____ Hut passt nicht m_______ Mutter. (indsæt ejestedord foran ”Mutter”!)
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Oversæt følgende sætninger til tysk

1.

Jeg giver boghandleren pengene.

2.

Hun fortæller sin veninde historien.

3.

Hvad har du givet din mor til jul?

4.

Sidste år gav jeg hende en morgenkåbe (Schlafrock, m)

5.

Den jakke passer ham ikke.

6.

Han svarede hende ikke.

7.

De viser deres ven vejen til banegården.

8.

Faderen hjælper tit sønnen.

9.

Hun takkede ham høfligt.

10. Barnet fortalte sine ønsker til julemanden.

11. Hvad synes du om min nye hat? (brug verbet gefallen)
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