
Deutschkurs - Café Refugio Lektion 10

Die Hilfsverben  - Допоміжні дієслова 
 

• Hilfsverben sind Verben, die anderen Verben bei der Bildung von Tempus 

(Zeit), Modus (Aussageart: Indikativ / Konjunktiv) oder Genus Verbi 
(Handlungsart: Aktiv / Passiv) behilflich sind. 


• In der deutsche Sprache gibt es (im engeren Sinn) drei Hilfsverben:





- Допоміжні дієслова - це дієслова, які допомагають іншим 
дієсловам утворювати темп (час), режим (тип твердження: 
індикативний / суб'юнктивний) або рід verbi (тип дії: активний / 
пасивний). 


- У німецькій мові існує (в більш вузькому сенсі) три допоміжних 
дієслова:  Вони (= haben), стали (werden) і були (sein).


• Als weitere Hilfsverben werden die Modalverben (nur mit Infinitiv) und die 
modalverbähnlichen Verben (brauchen, scheinen, wissen, pflegen u.a.; 
ebenfalls nur mit Infinitiv) angesehen. 


• Die „echten“ Hilfsverben können im Deutschen im Gegensatz zu den 
Vollverben nicht eigenständig und allein das Prädikat des Satzes bilden. 
Innerhalb eines Satzes benötigen die Hilfsverben (haben, sein, werden) 
daher ein Vollverb. 


- Іншими допоміжними дієсловами є модальні дієслова (тільки з 
інфінітивом) і модальні дієслова-подібні дієслова (потрібно, 
здається, знати, піклуватися і т.д.; також тільки з інфінітивом). 
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- На відміну від повних дієслів, «реальні» допоміжні дієслова в 

німецькій мові не можуть утворювати присудок речення 
самостійно і поодинці. У межах множини допоміжні дієслова 
(мають, будуть, будуть), тому потребують повного дієслова.


• Mit den Hilfsverben und dem Vollverb bildet man die zusammen- 
gesetzten Zeiten (Perfekt, Plusquamperfekt und Futur) und das Passiv. 


• Bei der Futurbildung wird das Hilfsverb „werden“ verwendet. 

• Die beiden Hilfsverben „haben“ und „sein“ bilden zusammen mit dem 

Partizip Perfekt besteht in der deutschen Sprache die Zeiten Perfekt  
und Plusquamperfekt  

• Das Vorgangspassiv wird mit dem Hilfsverb „werden“ gebildet, das  
Zustandspassiv mit dem Hilfsverb „sein“. 


- За допомогою допоміжних дієслів і повного дієслова ви 
формуєте зібрані часи (ідеальний, плюсквампперфект і 
майбутнє) і пасивний. 


- При футурації використовується допоміжне дієслово «бути». 

- Два допоміжних дієслова "haben" і "sein" разом з причастям 

Perfekt складаються з німецької мови часів Perfect і 
Plusquamperfect 


- Операція пасивна формується з допоміжним дієсловим 
«бути», стан пасивний з допоміжним дієсловим «бути».


• Merke: 


Die Hilfsverben können auch wie Vollverben auftreten.  

Повідомлення:  

	 Допоміжні дієслова також можуть виникати як повні дієслова.
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