Het bepaald lidwoord (der-Gruppe):
Mannelijk

Vrouwelijk

Onzijdig

Meervoud.

1. der Mann
2. des Mannes
3. dem Mann
4. den Mann

die Frau
der Frau
der Frau
die Frau

das Kind
des Kindes
dem Kind
das Kind

die Freunde
der Freunde
den Freunden
die Freunde

Tot de der-Gruppe behoren de volgende woorden: dies- (deze), jen- (gene) jed- (iedere),
manch- (sommige), solch- (zulke), welch- (welke), all- (alle)
----------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------Het onbepaald lidwoord (ein-Gruppe):
Mannelijk

Vrouwelijk

Onzijdig

Meervoud

1. ein Brief
2. eines Briefes
3. einem Brief
4. einen Brief

eine Karte
einer Karte
einer Karte
eine Karte

ein Haus
eines Hauses
einem Haus
ein Haus

keine Tiere
keiner Tiere
keinen Tieren
keine Tiere

Tot de ein-Gruppe behoren de volgende woorden: kein- (geen), mein- (mijn) dein- (jouw), sein- (zijn),
ihr- (haar/hun), unser- (onze), euer- (jullie), Ihr- (uw)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----Gebruik van de naamvallen.
1e naamval: onderwerp, naamwoordelijk deel van het naamwoordelijk gezegde.
2e naamval: van de, van het, van een, van mijn, van ons, enz; voorzetsels trotz, wegen , während enz.
3e naamval: meewerkend voorwerp(in het NL er ‘aan’ of ‘voor’ voorzetten), voorzetsels: mit enz.
4e naamval: lijdend voorwerp, voorzetsels: durch enz. Tijdsbepaling zonder voorzetsel.
Voorzetsels waarna de 2e naamval komt:
Wegen – wegens
Während – tijdens
Trotz - ondanks
Statt – in plaats van

innerhalb - binnen
außerhalb - buiten

Voorzetsels waarna de 3e naamval komt:
Mit- met
Nach- naar, na
Bei- bij
Seit- sinds
Von- van
Zu- naar, tot
Aus- uit
Außer- behalve
Entgegen- tegen
Gegenüber- tegenover
Naar: Nach: naar aardrijkskundige namen als het er naar toe betekent.
Zu: naar personen, gebouwen, enz.
Voorzetsels waarna de 4e naamval komt:
Durch- door
Für- voor
Ohne- zonder
Um- om
Bis- tot
Gegen- tegen
Entlang- langs

Voorzetsels waarna de 3e of 4e naamval komt:
An- aan
Auf- op
Hinter- achter
Neben- naast
In- in
Über- over/boven
Unter- onder
Vor- voor (plaats/tijd)
Zwischen- tussen
Deze voorzetsels krijgen de 3e naamval als je kunt vragen: wo? (waar) of wann? (wanneer).
Deze voorzetsels krijgen de 4e naamval als je kunt vragen: wohin? (waarheen).
Wanneer je bovenstaande vragen niet kunt stellen (figuurlijk taalgebruik) dan hebben:
- auf en über en erinnern an, glauben an, denken an de 4e naamval.
- De rest heeft dan 3e naamval.
Het persoonlijk voornaamwoord.
Opmerking: het heeft geen 2e naamval.
1. ich. du er sie es wir ihr sie Sie.
2. x x x x x x x x x
3. mir dir ihm ihr ihm uns euch ihnen Ihnen.
4. mich dich ihn sie es uns euch sie Sie.

Het bijvoegelijk naamwoord:
Mannelijk

Vrouwelijk

Onzijdig

Meervoud

1. der junge Mann
2. des jungen Mannes
3. dem jungen Mann
4. den jungen Mann

die junge Frau
der jungen Frau
der jungen Frau
die junge Frau

das kleine Kind
des kleinen Kindes
dem kleinen Kind
das kleine Kind

die jungen Männer
der jungen Männer
den jungen Männern
die jungen Männer

Alle woorden uit de der-Gruppe krijgen bovenstaande uitgangen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mannelijk

Vrouwelijk

Onzijdig

Meervoud

1. ein junger Mann
2. eines jungen Mannes
3. einem jungen Mann
4. einen jungen Mann.

eine junge Frau
einer jungen Frau
einer jungen Frau
eine junge Frau

ein kleines Kind
eines kleinen Kindes
einem kleinen Kind
ein kleines Kind

keine jungen Männer
keiner jungen Männer
keinen jungen Männern
keine jungen Männer

Alle woorden uit de ein-Gruppe krijgen bovenstaande uitgangen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------Bijvoeglijk naamwoord zonder lidwoord:
Mannelijk

Vrouwelijk

Onzijdig

Meervoud

1.
2.
3.
4.

herrliche Cola
herrlicher Cola
herrlicher Cola
herrliche Cola

kaltes Wasser
kalten Wassers
kaltem Wasser
kaltes Wasser

braune Haare
brauner Haare
braunen Haaren
braune Haare

roter Kopf
roten Kopfes
rotem Kopf
roten Kopf

