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［別冊（問題解答）］
⾴

該当箇所

24 Grammatik 21B 1)

誤

正

Gider du lave dine lektier? あなたの宿題をや Gider du lave dine lektier? あなたの宿題をや
ってもらえますか？ / Kunne jeg få dig til at ってもらえますか？ / Kunne jeg få dig til at
lave dine lektier? 私はあなたにあなたの宿題 lave dine lektier? 私はあなたにあなたの宿題
をさせることができますか？ / Var det sådan, をさせることができますか？
at du gad lave dine lektier? あなたの宿題をや
っていただけますか？

Grammatik 21B 2)

Gider du komme til tiden? 時間までに来ても Gider du komme til tiden? 時間までに来ても
らえますか？ / Kunne jeg få dig til at komme らえますか？ / Kunne jeg få dig til at komme
til tiden? / Var det sådan, at du gad komme til til tiden?
tiden?

⾴

該当箇所

24 Grammatik 21B 3)

誤

正

Gider hun komme med til brylluppet? 彼⼥は Gider hun komme med til brylluppet? 彼⼥は
結婚式に参列してもらえるだろうか？ / 結婚式に参列してもらえるだろうか？ /
Kunne vi få hende til at komme med til Kunne vi få hende til at komme med til
brylluppet? / Var det sådan, at hun gad komme brylluppet?
med til brylluppet?

Grammatik 21B 4)

Gider du lukke vinduet? 窓を閉めてもらえま Gider du lukke vinduet? 窓を閉めてもらえま
すか？ / Kunne jeg få dig til at lukke vinduet? すか？ / Kunne jeg få dig til at lukke vinduet?
/ Var det sådan, at du gad lukke vinduet?

Grammatik 21B 5)

Gider du også godt tænde for varmen? 暖房も Gider du også godt tænde for varmen? 暖房も
つけてもらえますか？ / Kunne jeg også godt つけてもらえますか？ / Kunne jeg også godt
få dig til at tænde for varmen? / Var det sådan, få dig til at tænde for varmen?
at du også godt gad tænde for varmen?

Grammatik 21B 6)

Gider I snart besøge os? あなたたちはもうす Gider I snart besøge os? あなたたちはもうす
ぐ私たちを訪ねてもらえますか？ / Kunne vi ぐ私たちを訪ねてもらえますか？ / Kunne vi
snart få jer til at besøge os? / Var det sådan, at snart få jer til at besøge os?
I snart gad besøge os?

Grammatik 21B 7)

Gider I skynde jer hjem? あなたたちは家に急 Gider I skynde jer hjem? あなたたちは家に急
いでもらえますか？/ Kunne jeg får jer til at いでもらえますか？ / Kunne jeg får jer til at
skynde jer hjem? / Var det sådan, at I gad skynde jer hjem?
skynde jer hjem?

⾴

該当箇所

24 Grammatik 21B 8)

誤

正

Gider I rejse jer for dronningen, når hun Gider I rejse jer for dronningen, når hun
kommer? あなたたちは，⼥王様がおいでにな kommer? あなたたちは，⼥王様がおいでにな
ったら彼⼥のために起⽴してもらえますか？ ったら彼⼥のために起⽴してもらえますか？
/ Kunne jeg få jer til at rejse jer for dronningen, / Kunne jeg få jer til at rejse jer for dronningen,
når hun kommer? / Var det sådan, at I gad rejse når hun kommer?
jer for dronningen, når hun kommer?

Grammatik 21B 9)

Gider du tale høfligt både til yngre og ældre? Gider du tale høfligt både til yngre og ældre?
若者たちと⾼齢者たちの両⽅に礼儀正しく話 若者たちと⾼齢者たちの両⽅に礼儀正しく話
しかけてもらえますか？ / Kunne vi få dig til しかけてもらえますか？ / Kunne vi få dig til
at tale høfligt både til yngre og ældre? / Var det at tale høfligt både til yngre og ældre?
sådan, at du gad tale høfligt både til yngre og
ældre?

Grammatik 21B 10)

Gider du også bukke for kejseren? 皇帝にもお Gider du også bukke for kejseren? 皇帝にもお
じきをしてもらえますか？ / Kunne vi også få 辞儀をしてもらえますか？ / Kunne vi også få
dig til at bukke for kejseren? / Var det sådan, at dig til at bukke for kejseren?
du også gad bukke for kejseren?

26 Grammatik 23A 2)
Grammatik 23A 5)

har, sove, har, skullet

har, kunnet, har, skullet

har/havde, blive, nå, blive

har/havde, måttet, nå, blive

