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Gener 24, 2019 Llegir ortografia La meva biblioteca està ple de llibres de gramàtica i ortografia. Sovint, quan faig classes d'ortografia i expressió escrita, estudiants o estudiants em demanen consell sobre l'elecció d'un llibre per seguir millorant en l'ortografia i la gramàtica. Avui, comparteixo les meves
referències. Tota ortografia en ordre alfabètic CM1 - CM 2 - 6 per Jeanine i Jean Guion CM 1 - CM 2 - 6? Però estàs de debò? Aquí està una de les reaccions quan presento aquest llibre. I no obstant això... En quines classes estudiem els fonaments de la llengua francesa? Sí, així és: és el final de
l'escola primària. Aquest llibre és súper pràctic perquè es classifica per ordre alfabètic i facilita trobar les regles. Llavors les explicacions són simples i efectives (com he dit moltes vegades, res millor que un bon llibre infantil! Em sembla que els llibres d'ortografia escrits per a adults no són molt
accessibles, ja que vaig haver de complicar les coses sota el pretext que els lectors són adults!). Després de cada regla es proposen exercicis classificats segons el nivell de dificultat per adaptar-se a les necessitats de cada usuari. Un clàssic per tenir a totes les llars, especialment si vostè té fills. Ordre:
Tota ortografia en ordre alfabètic Le Bled - Els 100 errors que els reclutadors ja no volen veure! d'Anne Ponsonnet Cada any segueixo dient als meus alumnes que l'ortografia és primordial en la vida professional. És una habilitat professional com qualsevol altra. Xifres de suport, repeteixo, cada any, que
una sol·licitud és tres vegades més propensa a ser rebutjada per un reclutador si està plena d'errors ortogràfics. Així que quan la gent em diu que no sé què començar?, faig referència a aquest llibre: 100 regles per dominar i això és tot! Cada pàgina doble consisteix, a l'esquerra, en la regla de
coneixements i consells per recordar-la i, a la dreta, exercicis d'aplicació. Ordre: Bled - Els 100 errors reclutadors ja no volen veure! Spelling Coaching – 9 Challenges to Write Without Failure d'Anne-Marie Gaignard Vaig descobrir l'obra d'Anne-Marie Gaignard una mica d'atzar quan em va contactar la
seva agència de notícies: em va demanar que llegeixi i croni una crònica del seu llibre per a adolescents Sense pànic entre els informants, dos assistents al servei de PJ. Em va seduïr la seva pedagogia, que va deixar de banda tots els termes tècnics que estan freds a l'esquena: COD, COI... Des de
llavors, he llegit diversos dels seus llibres, especialment l'ortografia coaching - 9 desafiaments per escriure sense fallar. Per a tots aquells enfadats amb l'ortografia, us convido a obrir-la, llegir-la i aplicar tots els trucs d'Anne-Marie Gaignard. Un altre positiu: 78 pàgines! Tot és : Coaching Ortografia - 9
Desafiaments escriure sense fallar Optimitzar la seva puntuació al Certificat Voltaire de Marie-France Claerebout Quan vaig preparar la certificació Voltaire el 2014, vaig llegir aquest llibre àmpliament, àmpliament i una altra vegada. Si la seva aparença és francament poc atractiva, aquest llibre és
perfecte per a qualsevol persona que vulgui preparar-se per al Certificat Voltaire. L'autor simplement explica les regles i sovint proposa mitjans mnemocècnics per mantenir-les. Per saber quines regles s'han de treballar com a prioritat, cada joc s'obre amb una prova. Al final del llibre es proposen dos
anals. Ideal per revisar les regles ortogràfices del Certificat Voltaire, aquest llibre és també un bon llibre per tenir a la seva biblioteca o a la seva oficina. Comandament: Optimitzi la seva puntuació en Voltaire PS Certificat: Estic provant una filial amb Decite... Si fas clic en un enllaç i per des de Decitre,
tinc un petit % que m'ajuda a mantenir viu el meu blog. Error: Hi ha ha reservat 2 comentaris Vostè pot estar interessat ... 4 aplicacions per estar al cim en francès he provat reflexologia plantar → Llibres d'ortografia classificada (339) Nous resultats de best-sellers: 1 a 20 de 169 llibres 16.99 - Ortografia -
Larousse essencial: Regles essencials per expressar-se sense errors! Ortografia - Larousse essencial: totes les regles i excepcions, tots els conceptes explicats, així com trampes i confusions a evitar. Fulls informatius clars i estructurats, il·lustrats amb nombrosos exemples, per entendre i preservar
regles i conceptes: noms i conceptes femenins i pluralistes, adjectius i determinants; noms que no s'han de confondre; les característiques de les paraules compostes; paraules invariable; acords: verb i assignatura, participants del passat. Excepcions i trampes a evitar. Consells pràctics per obtenir els
reflexos correctes. Ortografia - Larousse indispensable en imatgesClips en aquest llibre digital Ortografia - Larousse essencial: Tot el que necessites saber sobre l'ortografia habitual (plurals, homònims, accents, paraules compostes) i trampes. Totes les regles d'acord (adjectius, verb i subjecte,
participants passats ...) per escriure sense errors. Altres llibres electrònics sobre el mateix tema: The Online Book Spelling - The Indispensable LarousseNote: This online book Spelling - The Essentials Larousse és proporcionat per FrenchPDF. Està destinat a ús estrictament personal i no es pot vendre
descarregar Ortografia - Larousse Essential en PDF. Elements similars
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