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                                                                                  ΤΑΞΗ : Α2

          ΜΑΘΗΜΑ : Γερμανικά                                 ΕΝΟΤΗΤΑ : 5

                                                ORDNUNGSZAHLEN

     1. Wann hast du und deine Familie Geburtstag?

     Ich habe am …..... 

 

  

2. Ergänze die Ordnungszahlen

Die Party ist am 12.5. /  am zwölften Mai

Die Party ist am 1.10. / …...............

Die Party ist am 22.3. /....................

                    Die Party ist am 30.4. /....................

                    Die Party ist am 7.9. / .....................

                    Dein Geburtstag ist am 8.1 / …..........

                    Dein Namenstag ist am 19.2 / ….........

                    Dein Termin ist am 13.6. / …...............
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                                                MODALVERBEN

 Modalverben       .  Modalverben    Τα τροποποιούν την έννοια του ρήματος στην πρόταση Τα καθορίζουν τη έννοια της
      .      Modalverb  μέσω του ρήματος εκφρασθείσας δραστηριότητας στην πρόταση Το δεύτερο ρήμα μετά το είναι
      .πάντα στο απαρέμφατο στο τέλος της πρότασης

•können ( )  -  / :μπορώ ικανότητα δυνατότητα

Ich kann gut schwimmen. = Μπορώ καλά να κολυμπάω.

Du kannst sehr gut singen. = Μπορείς καλά να τραγουδάς.

Wir können heute ins Kino gehen. = Μπορούμε σήμερα  να πάμε σινεμά.

Er kann toll  Klavier spielen. = Μπορεί τέλεια να παίζει πιάνο.

•dürfen (  ) -  / :επιτρέπεται να άδεια απαγόρευση

Hier dürfen Sie nicht rauchen! = Εδώ δεν επιτρέπεται να καπνίζετε!

Hier darf man nicht parken! = Εδώ δεν επιτρέπεται να παρκάρετε!

•müssen (  ) -  / :πρέπει να υποχρέωση ανάγκη

Ich muss den  

Test bis 

morgen 

schreiben.

= Πρέπει να 

γράψω τo 

τέστ μέχρι 

αύριο.

Ich muss zum 

Arzt gehen

= Πρέπει να 

πάω στο 

γιατρό.
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Er muss  seine

Hausaufgabe 

machen.

= Πρέπει να 

κάνει την 

άσκηση για 

το σπίτι

•wollen ( )  -  / :θέλω ευχή πρόθεση

Wir wollen am Wochenende nach Berlin 

fahren.
= Θέλουμε το Σαββατοκύριακο να πάμε στo Βερολίνο.

Ich will essen. = Θέλω να φάω.

Wollt ihr  ins Theater gehen? = Θέλετε να πάτε στο θέατρο;

•sollen ( )  -  /   :πρέπει υποχρέωση επανάληψη μιας προτροπής

Du sollst deiner  Mutter helfen. = Πρέπει να βοηθήσεις τη μαμάσου.

Der Arzt sagt, ihr sollt mehr Gemüse 

essen.
= Ο γιατρός λέει, πρέπει να τρώτε περισσότερα λαχανικά.

Soll ich deinen Vater anrufen? = Πρέπει να πάρω τον  μπαμπά σου τηλέφωνο;

•mögen (  )  .  Modalverb „mögen“     .μου αρέσει Το είναι μόνο του στην πρόταση

Ich mag Schokolade. = Mου αρέσει η σοκολάτα.

Ich mag  Tennis. = Μου αρέσει το τέννις.

•möchten (  )  - .  θα ήθελα ευχή

Ich möchte mit Frau Μaler sprechen. = Θα ήθελα να μιλήσω με την κυρία Maler.

Wie möchten die Deutschen am liebsten reisen?
= Πώς θα ήθελαν καλύτερα οι Γερμανοί να 

ταξιδεύουν;

Ich möchte eine  Tochter haben. = Θα ήθελα να έχω μία κόρη.
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1. Können                           2. möchten              3. müssen             4. dürfen

ich kann                         möchte                    muss                    darf

du kannst                       möchtest                  musst                   darfst

er,sie,es kann                 möchte                    muss                     darf

wir können                    möchten                  müssen                  dürfen

ihr könnt                       möchtet                   müsst                     dürft

sie,Sie können              möchten                  müssen                   dürfen

5. sollen                   6. wollen

ich soll                 will

du sollst               willst

er,sie,es soll         will

wir sollen             wollen

ihr sollt                 wollt

sie, Sie sollen       wollen
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