8. Klasse, Brunnby Schule: Kravspecifikation för tyskprov 31/3-22:
Du ska:
-

kunna och kunna använda de glosor till texterna ”Sprachprobleme durch SMS?” (TB s. 50),
”Tobias’ Tagebuch” (TB s. 51-53) och ”Ich weiß, dass ich kann!” (TB s. 68) som ni haft i
läxa, läxlappar se hemsidan.

-

förstå orden och uttrycken i texterna ”Sprachprobleme durch SMS?”, ”Tobias’ Tagebuch”
och ”Ich weiß, dass ich kann!”

-

veta betydelsen av begreppen bestämd och obestämd artikel (se TB s. 89). Du ska också
kunna använda dem på ett korrekt sätt i
nominativ (=grundformen), se TB s. 88-89;
ackusativ (den eller det som är utsatt för något), se TB s.88-89;
dativ (åt, till eller för vem?) se TB s. 89 och

-

kunna använda prepositioner som styr (endast) ackusativ och (endast) dativ samt de
prepositioner som kan styra såväl ackusativ som dativ på ett korrekt sätt (textboken s. 100101). Detta innefattar även att använda de efterföljande artiklarna på ett korrekt sätt.

Jag förväntar mig dessutom:
- att du kan böja reglbundna verb samt “haben” och “sein” rätt efter person i presens.
- att du kan och kan använda familje- och släktskapsord med naturligt genus på ett korrekt sätt:
die Eltern
die Mutter
der Vater
die Geschwister
die Schwester, die
Schwestern
der Bruder, die Brüder
die Großeltern

föräldrarna (plural!)
modern
fadern
syskonen (plural!)
systern, systrarna

der Opa
die Oma
die Verwandten
die Tante
der Onkel

morfarn/ farfarn
mormorn/farmorn
släktingarna (plural!)
mostern/fastern
morbrorn/farbrorn

brodern, bröderna
mor-/farföräldrarna

der Cousin
die Cousine

kusinen (manlig),
kusinen (kvinnlig)

- att du kan och kan använda följande substantiv och vet om de är maskulinum, neutrum eller
femininum:
Der Schüler, die Schüler
Der Hund, die Hunde
Der Apfel, die Äpfel
Der Ball, die Bälle
Der Computer, die Computer
Das Buch, die Bücher
Das Haus, die Häuser
Das Pferd, die Pferde
Die Schule, die Schulen
Die Schülerin, die Schülerinnen
Die Katze, die Katzen
Der Lehrer, die Lehrer
Die Lehrerin, die Lehrerinnen
Das Kind, die Kinder
Das Mädchen, die Mädchen
Das Auto, die Autos
Der Tisch, die Tische
Der Baum, die Bäume
Der Junge, die Jungen
Viel Erfolg!

eleven (manlig), eleverna (manliga eller blandade)
hunden, hundarna
äpplet, äpplena
bollen, bollarna
datorn, datorerna
boken, böckerna
huset, husen
hästen, hästarna
skolan, skolorna
eleven (kvinnlig), eleverna (kvinnliga)
katten, katterna
läraren(manlig), lärarna(manliga eller blandade)
läraren (kvinnlig), lärarna (kvinnliga)
barnet, barnen
flickan, flickorna
bilen, bilarna
bordet, borden
trädet, träden
pojken, pojkarna

