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LANDSROYND 6. FLOKKUR
MÁLLÆRA (30 MINUTTIR)

 mars  2010
Næmingurin skrivar royndarsvarini á hetta uppgávuarkið. Loyvt er at nýta orðabøkur.

1. Bókstavarað:
 Skriva 1 - 10 framman fyri orðið, sum kemur fyrst eftir bókstavaraðnum, 2 skal standa 
 framman fyri orðið, sum er næst eftir bókstavaraðnum o.s.fr. 

 _____   veggur    _____   lím     _____  kráka    _____   vøgga    _____   ár
 
 _____   hurð     _____   útvarp    _____   øða          _____  høna     _____   ísur
  
2. Skriva sjálvljóðini og tel stavilsini:
     Skriva
     sjálvljóðini:   Stavilsini:

 kramarhús   _________________  _______________
 egg    _________________  _______________
 sólstrála   _________________  _______________
 kvinna   _________________  _______________
 summardái   _________________  _______________   

3. Bend sagnorðini í talvuni niðanfyri:
 
  drekka                 svimja                flenna                renna                døma

 
 navnháttur 1. persónur í tátíð eintal tátíð fleirtal        tátíðar
     nútíð      lýsingarháttur

  at drekka  eg                        eg                        vit       eg havi

   -                 -                           -                        -                        -

   -                   -             -              -                         - -  

   - -  -  - -

  - -  -  - -

4. Set –ir ella –ur á reglurnar:

 miss____          hygg____        flett____        flýg____   drekk____   

 sit____  git____ kyss____ spæl____          et____

 Vend!
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5. Skriva navnorðið í talvuna í hvørfalli, bundið:

  óbundið bundið
  hundur hundurin
  træ
  taska
  skáp
  hani 
  lær    

6. Skriva -i ella -ið á reglurnar:
 Eg eit___  Ólavur og gang___   í 6. flokki. Í dag hav___  eg ver___  til landsroynd í
 føroyskum. Eg hald___,  at tað hevur ging___ væl. Eg svarað___  næstan øllum
 spurningunum. Eg er___  sera móður, so eg far___  upp á kamar___  at leggja meg.

7. Er orðið navnorð, sagnorð ella lýsingarorð?
 set x við rætta svarið.

   navnorð      sagnorð   lýsingarorð
  sterkur
  kurv
  trappa
  práta
  sjónvarp
  gráta
  hørð
  stigi
  arga
  linur

8. Stigbend lýsingarorðini:
  grundstig  miðstig  hástig
  vill
       lættastur
       frískastur
  lítið 
       fittast

9. Greina setningarnar - finn umsøgn (o), grundlið (x) og ávirki (∆):

 Lena sparkar bólt    Høgni dansar hipp-hopp

 Anna og Maria spæla kort   Rói málar bátin

 Sólva bæði syngur og spælir klaver
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