
Oversættelse 

1. Oversæt til dansk:
Baabura Sutoraizando no hō ga Madonna yori uta ga jōzu desu.

Itaria no ryōri to Nihon no to dochira ga oishii ka.

Andi-san no hō ga watashi yori hayaku hashireru. (=kan løbe)

Yasui hō ga takai yori ii to omoimasu.

Mari ga kaita hō ga watashi ga kaku yori ii deshō.

Tabemono no naka de nani ga ichiban suki desu ka.

Tarō-kun ga itsumo ichiban osoku jugyō ni kimasu.

2. Oversæt til japansk
Læreren forklarede omhyggeligt, men ingen forstod det.

Spanierne spiller bedre fodbold end italienerne.

Det er bedre at tage toget, fordi busserne er meget fyldte.

Hvad har han glemt? 

Han har glemt min taske, så han skynder sig tilbage på kontoret. Bagefter mødes vi alle sammen på 

Barbar bar.

Jeg vil gerne leje (=kariru) et roligt og rimelig (=kanari) stort værelse i denne her bygning.

Kommunikative øvelser

Arbejd parvist:

1. Stil spørgsmål til din partner ved hjælp af nedenstående ord. Svarene må gerne angive en 
årsag.

Eksempel: Fuyu to natsu to dochira no hō ga suki desu ka?

Natsu no hō ga suki desu.

Dōshite desu ka?  

Umi de oyogu no suki desu kara.

sushi / tenpura / oishii

yakyū / sakkaa / ninki ga aru

kanji / katakana /kantan na



shuwarutseneggaa / sutaroon / atama ga ii

2. Lav komparative sætninger ved hjælp af nedenstående stikord (ordenes rækkefølge er ikke 
bindende):

Chan san no mafuro • Rii san no mafuro • takakatta.

Nihon no toshi • dochira • ōkii

sekai • ōkii • kuni • Rosshia

kopenhagen • basu • 8-ji • 10-ji • suiteimasu

kami no fukuro • biniiru no fukuro • tsuyoi

3. Beskriv jeres klassekammerater, evt. ved brug af komparative konstruktioner, hvor det kan 
lade sig gøre. I kan bruge nedenstående gloser – find gerne selv på flere:

sei ga (no) takai / hikui

megane o kakeru

me ga ōkii / chiisai

kami ga nagai / mijikai

marugao o shite iru (har et rundt ansigt) / omonaga da (har et aflangt ansigt)

 

4. Lav spørgsmål ved at tage udgangspunkt i klassesituationen:

Eksempel:

Megane o kakete, akai seetaa o kite iru hito ga dare desu ka?

eller:

Dare ga megane o kakete, akai seetaa o kite imasu ka?
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