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Norsk Grammatikk Oppgaver
Dette nettstedet er et supplement til læreverket Norsk grammatikk. Norsk som andrespråk. Her
finner du en del oppgaver som du kan øve deg på.
Norsk grammatikk
Du vil lære norsk grammatikk på en grundig, systematisk, rask og morsom måte, med videoer,
oppgaver og eksperthjelp. Du er lei av å høre "sånn er det bare" når du stiller et spørsmål om
grammatikk.
Bli supergod i norsk grammatikk! - Norsk for innvandrere
Grammatikk - nivå 1 Grammatikk for nybegynnere. Oppgaver i substantiv, pronomen, verb,
adjektiv, tall og mengder, prepropisjoner og adverb, setninger. Grammatikk - nivå 2 Litt
vanskeligere grammatikkoppgaver. Oppgaver i substantiv, pronomen, verb, adjektiv, tall og
mengder, prepropisjoner og adverb, setninger. Grammatikk - nivå 3 Vanskelige
grammatikkoppgaver. Oppgaver i substantiv, pronomen, verb, adjektiv, tall og mengder,…
Grammatikk | Norsksenteret
Grammar exercises Norwegian. Interaktive grammatikkoppgaver for internasjonale studenter
Bokmål Interaktive grammatikkoppgåver for internasjonale studentar
IGIN - Tekstlaboratoriet
mai 1, 2019 mai 1, 2019 TEN Grammatikk, Oppgaver Pronomen, Refleksivpronomen Vi bruker
uttrykket «seg selv» når vi vil fremheve at det virkelig/bare er den personen (eller tingen) som er
nevnt (og ingen andre) det handler om.
Grammatikk | Topp norsk
Oppgaver: Mia_fyll inn med passende adjektiv Dødelige dinosaurer_fyll inn med passende adjektiv;
Ord som beskriver deg: La en elev i klassen få komme frem.
Grammatikk | UNDERVISNINGSMETODER – last ned gratis ...
forklaringer på norsk og engelsk. Learn more about Grammatikk-tabeller: En god plass å starte [A
good place to start] Grammar terminology How to use your dictionary Substantiv [Nouns]
Substantivets former Revidert! Substantivets former - tabell Revidert! The forms of the noun
Revidert! Bestemt eller ubestemt form? Definite and indefinite form Ubestemt artikkel 111
substantiv som er nøytrum ...
grammatikk.com - Norsk grammatikk kort forklart
Oppgave 2: Grammatikk – Substantiv Sort Method: Default sort order Alphabetical (ascending)
Alphabetical (descending) Number sort (ascending) Number sort (descending) Creation time
(ascending) Creation time (descending) Update time (ascending) Update time (descending) Size
(ascending) Size (descending) View
Oppgave 2: Grammatikk – Substantiv - Mer norsk
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