Cappelen Damm AS. Fasit til Norsk grammatikk. Norsk som andrespråk Arbeidsbok

Kapittel 9 Konjunksjoner og subjunksjoner
9.1
Verken Per eller Kari kommer fra Oslo.
Både Lisa og Maria går på skolen.
Verken Lisa eller Maria går på skolen.
Verken læreren eller elevene skjønte oppgaven.
Både læreren og elevene likte boka.
Jeg har verken tid eller lyst.
Jeg snakker verken franske eller arabisk.
Hun snakker både arabisk og persisk
De serverte både fisk og kjøtt.
De hadde verken frukt eller grønnsaker.
9.2
for – for – så – så – så – for – så – for
9.3
I dag er han lykkelig, for han skal gifte seg.
Han skal gifte seg, så i dag er han lykkelig
Han skal begynne på kurs, for han vil lære spansk.
Han vil lære spansk, så han skal begynne på kurs.
Snart blir hun pensjonist, for hun er 65 år.
Hun er 65 år, så snart blir hun pensjonist.
Jeg kommer ikke på jobben, for i dag er jeg ikke frisk.
I dag er jeg ikke frisk, så jeg kommer ikke på jobben.
9.4
at – at – om – om – om – at – om – om
9.5
at – som – som – at – som – som – at – som – at – at – som
9.6
hvis – om – om – Hvis – om – om – om – Om
9.7
som – at – som – at – som – som – at
9.8
at – om – så – at – selv om – om – Siden/Fordi/Ettersom/ I og med at/På grunn av at – som –
enn – som om/til at – Hvis/Dersom/Om – Hvis/Dersom/Om – Med mindre/Hvis ikke – å – å
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9.9
De håper å komme hit til sommeren.
Hun vil ta fri fra jobben et år for å få se litt mer av verden.
Ved å utsette oppussingen får vi råd til ny tv.
Etter å ha vunnet i Lotto kjøpte de ny bil.
Jeg ba dem om å levere flere oppgaver.
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