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Engelsk grammatik med synonymer Aase Herskind Hent PDF Forlaget skriver: Denne grundbog, der dækker
alle de væsentligste sider af den engelske grammatik, er skrevet specielt for danskere. Derfor er der lagt vægt

på de områder, der erfaringsmæssigt volder problemer for os.

Bogen er lige velegnet som undervisningsbog til alle overbygningerne på folkeskolen og som opslagsbog for
enhver, der bruger engelsk i sit arbejde eller i sin fritid.

En række service-afsnit øger bogens praktiske brugsværdi: synonymer, præpositioner (forholdsord), ´false
friends´ (faldgruber for danskere) , staveproblemer for danskere, brevskrivning, mål og vægt, talord, det

engelske alfabet og lydsystem.

Deltaljeret indholdsoversigt og komplet stikordsregister med danske og engelske indgange sikrer, at man
hurtigt finder svar på sine spørgsmål.

Til undervisningsbrug er der udgivet 4 øvelseshæfter (tilrettelagt for gymnasiet og tilsvarende niveauer) nøje
integreret med grundbogen.. Målgruppe: For gymnasiet, HF, handelsskoler og handelsgymnasier samt

seminarier
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