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Das Verb (Tätigkeitswort) -дієслово (слово активності) 
• Das Verb ist eine Wortart, welche die Tätigkeit, einen Vorgang oder 

einen Zustand ausdrücken kann. Deshalb ist eine Form der Einteilung 
der Verben die nach ihrer Bedeutung.

• Die Grundform des Verbs heißt „Infinitiv“.
• Jedes Verb kann konjugiert werden.
• Es gibt verschiedene Verbformen, wie beispielsweise

• Vollverben
• Hilfsverben
• Modalverben

Дієслово - це тип слова, який може виразити активність, процес 
або стан. Тому форма класифікації дієслів відбувається за їх 
значенням.
Основна форма дієслова називається «інфінітив».
Будь-яке дієслово можна відмінити.
Існують різні форми дієслів, такі як

• Повні дієслова
• Допоміжні дієслова
• Модальні дієслова

A. das Vollverb
• Vollverben beschreiben 

- eine Handlung. Man spricht dann von Handlungsverben, wie z.B. 
„rücken, bauen, kneten, lesen, schreiben, erzählen, singen, 
kochen, rechnen …“

- einen Vorgang. Bei den Vorgangsverben läuft die Handlung von 
alleine abläuft, wie zum Beispiel  „regnen, leben, fallen, schneien, 
wachsen, blühen ,…"

- einen Zustand einer Person oder einer Sache. Es sind 
Situationen, die sich nicht oder nur ein wenig verändern. Typische 
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Zustandsverben sind beispielsweise „ regnen, leben, fallen, 
schneien, wachsen, blühen,…“

A. Повне дієслово
Опишіть повні дієслова 
дії. Потім йдеться про дієслова дії, такі як .B. "рухатися, будувати, 
розминати, читати, писати, розповідати, співати, готувати, 
обчислювати ..."
операції. У випадку з процесом дієслова дія проходить сама по 
собі, наприклад, «дощ, живий, осінній, сніг, росте, цвіте ,...»
стан людини або речі. Це ситуації, які не змінюються або лише 
трохи змінюються. Типовими дієсловами стану є, наприклад, «дощ, 
живий, осінній, сніг, ростуть, цвітуть,...»

B. die Hilfsverben
• In der deutschen Sprache gibt es die 3 Hilfsverben haben, sein und 
werden. Mit Hilfe der Hilfsverben können zusammen mit einem 
Vollverb  zusammengesetzte Zeitformen, aber auch das Passiv 
gebildet werden. 

B. Допоміжні дієслова
У німецькій мові є 3 допоміжні дієслова, які „haben“, „sein“ і 
„werden“. За допомогою допоміжних дієслів разом з повним 
дієсловом складені час, але і пасивні можуть утворюватися.

C. die Modalverben
In der deutschen Sprache gibt es insgesamt sechs Modalverben: 
dürfen, sollen, können, müssen, wollen und mögen.

C. модальні дієслова
У німецькій мові існує в цілому шість модальних дієслів: може, 
повинен, може, повинен, хоче і подобається.
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