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文法 ROUNDUP … med mere

1. Hvad er tælleren for JfBP? 
2. Hvad er den korrekte udgave: リンゴを食べます eller リンゴが食べます 

3. Hvad er modsætning for 今日は? 

4. Hvad er negativformen for 読みます? 

5. Hvad mangler: バナナ....三本食べた。 

6.尊敬語 forどうですか? 

7. Hvad er det modsatte af 前? 

8. Hvad er forskellen på さむらい og しょうぐん? 

9. Hvad er forskellen på メアリーさんはアメリカ人です og メアリーさんがアメリカ人

です? 

10.Hvordan siger man 入ってください, hvis man skal være meget høflig? 

11.Hvad er forskellen mellem 皿 og お皿? 

12. Hvad er den korrekte udgave: コペンハゲンで日本語をべんきょうします eller コ

ペンハゲンに日本語をべんきょうします? 

13. Hvad hedder den japanske premierminister? 
14. Hvad er det modsætte af 大きい? 

15. Hvilke partikler mangler 土曜日....てけしさんのうち....パーティー....あります. 

16. Tom og jeg tog til Okinawa. Hedder det: 二人と行きました eller  二人で行きまし

た? 

17. I er på bar og vil gerne have en øl. Hvad siger I? 
18. Hvad er forskelen på お寺 og 神社? 

19. 久保田明子 er vejleder på din japanske skole. Hvordan tiltaler du hende? 

20. Du har mødt Abe for første gang. Hvad siger du? 
21.Hvad er さこく? 

22. Hvad hedder den 8. i måneden? 
23. Jeg holder fest. Hvordan inviterer jeg min ven? 
24.  Hedder det おこのみやきを一つ ください eller "おこのみやきを一枚ください? 

25. 日本の天皇の名前は何ですか?　/　今の時代　/　Over hvilke århundreder 

strakte Tokugawa perioden sig? 
　



JfBP ROUNDUP

1. Hvad er tælleren for JfBP? 
2. Hvad er den korrekte udgave: 夏になればベルリンに行きます eller 夏になったらベ

ルリンに行きます 

3. Hvad er antonym for 始まる? 

4. Hvad er potentialis-formen for KSV? 
5. Hvad mangler: 顔色が悪いね！帰った.... 

6.尊敬語 for 食べる? 

7. Hvad er det modsatte af てもいい? 

8. Synonym for おや? 

9. Hvad er forskellen på たら og と? 

10.Hvordan siger man 入ってください, hvis man skal være meget høflig? 

11.Hvad er forskellen mellem 皿 og お皿? 

12. Hvad er den korrekte udgave: 私の部屋から富士山が見られる eller 私の部屋から

富士山が見える? 

13. Hvordan siger man 'prøve at'? 
14. Hvad er antonym for 上がる? 

15. Hvilke partikler mangler ホテル...部屋....やくそしました. 

16. Tom og jeg tog til Okinawa. Hedder det: 二人と行きました eller  二人で行きまし

た? 

17. Hvad er forskellen mellem 会った時話しましょう og 会う時話しましょう 

18. Hedder det ホテルに泊まる eller ホテルで泊まる? 

19. 久保田明子 er vejleder på din japanske skole. Hvordan tiltaler du hende? 

20. Du ved ikke om Abe kommer til festen i morgen. Hvad siger du? 
21.Når man skal krydse gaden, bruger man en おうだんほどう, 信号 eller 交差点? 

22. Hvad hedder den 8. i måneden? 
23. Min ven holder fest. Hvad siger jeg hvis jeg ikke kan komme? 
24. Hvad mangler: 東京....タワービッグベン... 高いです。 

25. 日本の天皇の名前は何ですか?　/　今の時代　/　Over hvilke århundreder 

strakte Tokugawa perioden sig? 
　


