PLURAL DER NOMEN (= el plural dels noms)
Tema: Familie
Recordem, primer però, les principals regles per saber si un nom és masculí (porta l'article DER),
femení (porta DIE) o neutre (DAS).
der= el (article per noms masculins. Exemple: der Computer= l'ordinador (normalment molts noms
acabats en -er són masculins)
die= la (article per femení. Exemple: die Lampe= la làmpara, die Übung= l'exercici
Normalment molts noms acabats en -e són femenins. Els acabats en -ung, -schaft, -ei i en -in són
sempre femenins)
das= article per a paraules neutres; com si fos un “lo”; no existeix en la nostra llengua. Exemple:
das Telefon= el telèfon; das Auto= el cotxe; das Studium= la carrera universitària.
La majoria de paraules acabades en -fon, en -o i en -um són neutres, moltes d'elles són d'origen
estranger en la llengua alemanya.
Altres paraules, però, cal aprendre-se-les. Per tant, quan aprenem un substantiu nou ens l'haurem
d'aprendre sempre amb l'article si no respon a cap d'aquestes regles anteriors.
die= aquest és també l'article per a tots els plurals, independentment de si són masculins, femenins o
neutres. Vol dir els o les. Die Computer= els ordinadors, die Lampen= les làmpares, die Telefone=
els telèfons, die Autos, etc ...

Com es pot veure en aquests exemples, en alemany hi ha diferents maneres de fer el plural.
Bàsicament són 5 tipus:
1- Plurals en - o en (¨)
vol dir que la mateixa forma del singular serveix per al plural:
der Computer – die Computer
o bé que, a més d'això, la forma del plural afegeix una Umlaut = diéresi a la 1ª vocal de la paraula:
der Bruder = el germà

die Brüder = els germans (només els nois, sense incloure germanes)

2- Plurals en -(e)n
die Tante = la tieta
die Cousine = la cosina
die Schwester = la germana

die Tanten = les tietes
die Cousinen = les cosines
die Schwestern = les germanes

3- Plurals en -s
Els típics de les paraules d'origen estranger incorporades dins l'alemany
das Kino = el cine
der Cousin = el cosí

die Kinos
die Cousins = els cosins

4- Plurals en -e o (¨)-e
der Sohn = el fill
die Wurst = la salsitxa o l'embotit

die Söhne = els fills (només nois, no filles)
die Würste= les salsitxes o els embotits

5- Plurals en -(¨)-er
das Glas = el vidre

die Gläser = els vidres

En resum: quan aprenem un substantiu nou ens l'haurem d'aprendre sempre amb l'article si no
respon a cap d'aquestes regles anteriors, i amb la seva forma de plural corresponent.

