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Detta läromedel är framtaget av sfi-lärare och testat på studerande på sfi. Läromedlet erbjuder ett effektivt
lärande av det svenska språket som är koncentrerat till det som är viktigast att lära sig som nyanländ.Det

syftar till att man lär sig de vanligaste orden och meningarna som används i vardagen med mål att lära sig att
föra dialoger. Alla ord och förklaringar i läromedlet är översatta till tigrinja och har delar där även de svenska
orden är uttalade med tigrinska bokstäver. Varje kapitel innehåller övningar utifrån det man har läst, för att
kunna fördjupa det man har lärt sig i ett sammanhang. I slutet av läromedlet finns ett facit där man lätt ska

kunna rätta sig själv när man gör övningarna.
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67 miljoner talare. Download Laste ned pdf boken pdf boken pdf Eböcker epub. Tigrinja har eit nokså typisk
fonemsystem for etiopiske semittiske språk.Det har det vanlege settet på sju vokalar og eit sett ejektivar blant
konsonantane. Svenska nyheter på tigrinja 11 Augusti 2020. Lär dig svenska tigrinja online på 100 enkla

lektioner med ljudfiler i MP3format som är . Lär dig possessiva pronomen Beställ boken svenska språket på.
Alla dialoger och meningar sägs av personer som har språket som modersmål. kända och högt betygsatta

provtexter i svenska och svenska som andraspråk. Samuel Issa. Titta igenom exempel på lexikon översättning
i meningar lyssna på uttal och lära dig grammatik. EPLF publiserte ein stor engelsktigrinjaarabisk ordbok i

1985 deretter kom det ei tigrinjaengelsk i 1986. Boken är unik i sitt slag och är den första tigrinjaordboken att
baseras på dem 280 bokstävernas ordning.
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