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Ord for ord for ord Hent PDF Forlaget skriver: ORD FOR ORD FOR ORD handler om sprogets byggesten,
ordene. Hvordan har de skrevne ord gennem historien været stavet? Hvilke former for tegn har vi brugt til at
adskille ord og sætninger? Bogen fortæller om de enkelte lyde der har været brugt i udtalen af dansk gennem

tiden, også før de første lydoptagelser i slutningen af 1800-tallet. 

I bogen er der kapitler om de tre hovedtyper af ord – arveord, låneord og fremmedord – og om hvordan nye
ord dannes ved sammensætning og afledning. Ordforrådet i fagsprog, i navne og i slang behandles, og bogen
bugner af eksempler på ord vi har lånt fra latin, tysk, fransk, engelsk og nyere indvandrersprog. Beskrivelsen
af ordenes historie bygger på en lang række kilder – fra Guldhornets runer over Jyske Lov og Christian 4.s

breve til moderne slang.  

 

Forlaget skriver: ORD FOR ORD FOR ORD handler om sprogets
byggesten, ordene. Hvordan har de skrevne ord gennem historien
været stavet? Hvilke former for tegn har vi brugt til at adskille ord
og sætninger? Bogen fortæller om de enkelte lyde der har været

brugt i udtalen af dansk gennem tiden, også før de første
lydoptagelser i slutningen af 1800-tallet. 

I bogen er der kapitler om de tre hovedtyper af ord – arveord,
låneord og fremmedord – og om hvordan nye ord dannes ved

sammensætning og afledning. Ordforrådet i fagsprog, i navne og i
slang behandles, og bogen bugner af eksempler på ord vi har lånt fra
latin, tysk, fransk, engelsk og nyere indvandrersprog. Beskrivelsen af
ordenes historie bygger på en lang række kilder – fra Guldhornets
runer over Jyske Lov og Christian 4.s breve til moderne slang.  

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Ord for ord for ord&s=dkbooks

