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Fransk grammatik Birgit Mogensen Hent PDF Forlaget skriver: Fransk grammatik Carte blanche behandler
alle de almindelige grammatiske emner og indeholder mange skemaer, der hjælper især begyndere til bedre at
forstå grammatikkens former og systemer. Til hvert emne er der en kort forklarende tekst belyst af franske

eksempler oversat til dansk.

Da det er hensigten, at bogen skal kunne følge kursisten ud over begynderfasen, behandles både helt
elementære opstillinger og lidt mere avancerede forklaringer.

Detaljeret indholdsfortegnelse og udførligt stikordsregister med franske og danske indgange gør bogen lige
velegnet som lærebog og som opslagsbog.

Grammatikken indehoolder desuden det franske alfabet med angivelse af udtale og en fortegnelse over de
latinske og danske grammatiske begreber.

Grammatikken kan bruges på flere niveauer:
Den er en del af begyndersystemet Carte blanche

Den kan følge kursisterne på hele C-niveauet, altså også efter at de har afleveret begynderbogen
Den egner sig også til B-niveauet i 1. og 2. g. fortsætterfransk og tilsvarende niveauer

Den kan bruges til andre begyndersystemer end Carte blanche.. Målgruppe: Beregnet til hele C-niveauet, B-
niveauet i 1. og 2. g. fortsætterfransk og tilsvarende niveauer. Fra 15 år
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