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Name: ________________________________________________________________ 

1. Tôi mua cho cô ấy một cái nhà rất đẹp. 

(ich) _______ kauf___ (sie) ______ ein ____ schön ____ Haus. (das Haus) 

2. Cô ấy mua cho tôi một cái bút rất đẹp. 

(sie) _______ kauf___ (ich) ______ ein ____ schön ____ Kuli. (der Kuli) 

3. Tôi mua cho họ một món quà đặc biệt. 

(ich) _______ kauf___ (sie) ______ ein ____ spezial ____ Geschenk. (das Geschenk) 

4. Cô ấy mua cho Ngài một cái ghế Sofa màu đỏ. 

(sie) _______ kauf___ (Sie) ______ ein ____ rot ____ Sofa. (das Sofa) 

5. Anh tặng cho em một một bông hồng đỏ thắm. 

(ich) _______ schenk___ (Du) ______ ein ____ rot ____ Rose. (die Rose) 

6. Người đàn ông to mua cho người phụ nữ nhỏ một cái ô tô đẹp. 

D__ groß__ Mann kauf__ d__ klein___  Frau ein ___ schön __ Auto. (das Auto) 

7. Những người phụ nữ đẹp có những đứa con xinh. 

D__ hübsch___ Frauen hab__ d___ hübsch___ Kinder. (die Frauen, die Kinder – số nhiều) 

8. Bà vợ xấu tặng cho ông chồng to cái dây chuyền rất đẹp. 

D__ hässlich___ Frau schenk__ d___ sehr groß___ Mann d___ sehr schön__ Kette. (die Kette) 

9. Người đàn ông xấu đi làm bằng cái ô tô rất đẹp. (mit + gián tiếp) 

D__ hässlich___ Mann (fahren – biến âm a thành ä) _________ zur Arbeit mit d____ schön ____ Auto. 
(das Auto) 

10. Một người đàn ông to đưa cho cô ấy một chiếc hộ chiếu của anh ấy. 

Ein___ groß___ Mann (geben – biến âm e thành i) _________ (sie) _____ (er) ___ Pass. (der Pass) 

11. Bà vợ xinh của anh ấy tặng cho đứa con trai ngoan của họ một cái bút đẹp. 

(er) ___ hübsch___ Frau schenk___ (sie) ____ gut___ Sohn ein___ schön___ Kuli. 

12. Anh ấy tặng cho bà vợ đẹp của anh ta cái nhà đẹp của anh ấy. 

(er) schenk____ (er) ____ hübsch____ Frau (er) ____ schön____ Haus. 

13. Anh ấy mua cho cô ấy cái nhà rất đẹp của tôi. 

(er) _______ kauf___ (sie) ______ (ich) ____ schön ____ Haus. (das Haus) 

14. Vợ tôi mua cho con cô ấy cái bút rất đẹp của họ. 

(ich) _______ kauf___ (sie) ______ Kind (sie)____ schön ____ Kuli. (das Kind, der Kuli) 
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15. Họ mua cho tôi một món quà đặc biệt. 

(sie) _______ kauf___ (Ich) ______ ein ____ spezial ____ Geschenk. (das Geschenk) 

16. Con cô ấy mua cho Ngài một cái ghế Sofa màu đỏ. 

(sie) _______Kind kauf___ (Sie) ______ ein ____ rot ____ Sofa. (das Kind, das Sofa) 

17. Vợ anh ấy tặng cho con trai anh ấy một cái bút xanh. 

(er) _______ Frau schenk___ (er) ______ Sohn ein ____ blau ____ Kuli. (der Sohn, der Kuli) 

18. Người phụ nữ to mua cho người đàn ông nhỏ một cái ô tô đẹp. 

D__ groß__ Frau kauf__ d__ klein___  Mann ein ___ schön __ Auto. (das Auto) 

19. Những người đàn ông đẹp có những bà vợ xinh. 

D__ hübsch___ Männer hab__ d___ hübsch___ Frauen. (die Männer, die Frauen – số nhiều) 

20. Ông chồng xấu tặng cho bà vợ to cái dây chuyền rất đẹp. 

D__ hässlich___ Mann schenk__ d___ sehr groß___ Frau d___ sehr schön__ Kette. (die Kette) 

21. Người phụ nữ xấu đi làm bằng cái xe đạp rất đẹp. (mit + gián tiếp) 

D__ hässlich___ Frau (fahren – biến âm a thành ä) _________ zur Arbeit mit d____ schön ____ Fahrrad. 
(das Fahrrad) 

22. Một người phụ to đưa cho anh ấy một chiếc hộ chiếu của cô ấy. 

Ein___ groß___ Frau (geben – biến âm e thành i) _________ (er) _____ (sie) ___ Pass. (der Pass) 

23. Ông chồng đẹp của cô ấy tặng cho đứa con trai ngoan của cô ấy một cái bút đẹp. 

(sie) ___ hübsch___ Mann schenk___ (sie) ____ gut___ Sohn ein___ schön___ Kuli. 

24. Cô ấy tặng cho ông chồng đẹp của cô ta cái nhà đẹp của cô ấy. 

(sie) schenk____ (sie) ____ hübsch____ Mann (sie) ____ schön____ Haus. 
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