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Kasus

Nominativ

Akkusativ

Genitiv

Maskulinum Femininum Neutrum Pluralis

Kasus

Nominativ

Akkusativ

Genitiv

Dativ

Maskulinum Femininum Neutrum Pluralis (keine)

Lückentext - Artikel
Læs individuelt s. 19-20 i Melde dich mal! Sørg efterfølgende for at terpe skemaer-
ne, sådan at du om kort tid kan huske dem udenad.

Udfyld nedenstående skemaer uden hjælpemidler, og skriv også i skemaerne, hvil-
ke analysetegn der hører til de enkelte kasus. Derefter analyserer du sætningerne 
under de to skemaer og indsætter de rigtige endelser på artiklerne.

Arbejdsarket gennemgås fælles i klassen.

a.

b.

c.

Den bestemte artikel: der

Dativ

Den ubestemte artikel: ein

1. D    kleine König (m) hatte ein      großen Hund (m).

2. D    König (m) hatte ein      schöne Königin (f), aber kein             Kinder (pl).

3. D    König (m) war ein                netter Mann (m).

4. D    schöne Königin (f) gab d  kleinen König (m) oft ein               neues Pferd (n).
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