Modalverber 1
(mådesudsagnsord i nutid)
Grammatikoversigt Sproglinks side 2: oversigt over modalverbernes bøjning

Modalverber i præsens (nutid)
Kan du komme hen til mig i aften? Kannst du heute Abend zu mir kommen?
Vil du gøre mig en tjeneste? Willst du mir einen Gefallen tun?
Modalverber bruges både på dansk og tysk til at udtrykke, hvordan en handling bliver udført.
De fortæller noget om tilladelse, evne, mulighed, pligt m.m.
Modalverber optræder sammen med en infinitiv (navneform), eller denne kan være
underforstået:
Kannst du den Vogel hören? – Nein, das kann ich nicht (her mangler infinitiven hören)
Modalverberne på tysk hedder:
dürfen
können
mögen
müssen
sollen
wollen

at måtte/at have lov til
at kunne/at have evne til eller mulighed for
at kunne lide/at gide/at have lyst til
at skulle/at være nødt til
at skulle/at burde/at være forpligtet til
at ville/at have vilje til

Indsæt den rigtige form af modalverbet i præsens
1.

Willst du nicht mitkommen? (wollen)

2.

____________________ ihr morgen Abend zu uns kommen? (können)

3.

Der Hund ____________________ nicht auf dem Sofa liegen. (dürfen)

4.

In der Bibel steht: „Du ____________________ nicht töten“. (sollen)

5.

Wir ____________________ keine Krimis. (mögen)

6.

Ich gehe bald, aber ihr ____________________ bleiben. (müssen)

7.

So, ihr ____________________ jetzt an die frische Luft gehen. (dürfen)

8.

Im Verkehr ____________________ man gut aufpassen. (müssen)

9.

____________________ ihr schon wieder in die Stadt? (wollen)
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10.

Ich ____________________ nicht die Farbe in seinem Zimmer. (mögen)

11.

Du ____________________ nicht vergessen, dich zu bedanken. (dürfen)

12.

____________________ ich dir einen Cognac anbieten? (dürfen)

13.

Du ____________________ ihr eine Entschuldigung geben. (müssen)

14.

Was man nicht ___________________ , ___________________ man lernen. (können)

Oversæt til tysk
1.

Katten må ikke gå på bordet._______________________________________________

2.

Kan du lide østers? (østers: Austern) ___________________________________________________

3.

I bliver nødt til at hente bilen i morgen. _____________________________________

4.

Hun vil aldrig hjælpe ham igen. ____________________________________________

5.

Kan I sælge huset til den pris? _____________________________________________

6.

Kan I lide den nye restaurant? _____________________________________________

7.

Du må ikke kaste med sten. _______________________________________________

8.

Må vi gå hjem nu? _______________________________________________________

9.

Du skal / bør opføre dig ordentligt. _________________________________________
(opføre: benehmen, ordentligt: anständig)
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