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Kinesiske skrifttegn - for begyndere Christian Nielsen Hent PDF Forlaget skriver: Kinesiske skrifttegn for
begyndere er en analytisk og systematisk introduktion til de kinesiske skrifttegn. Bogens bærende idé er at
den mest holdbare og effektive måde at lære at skrive og læse tegnene er at forstå dem. Der er tusindvis af
skrifttegn, men de er ikke tilfældigt skabt. Der ligger et logisk system bag deres design og at forstå dette

system gør det betydeligt nemmere at lære tegnene og aktivt at kunne anvende dem.Kinesiske skrifttegn for
begyndere er opdelt i to hovedafsnit.

Første afsnit:
Følger opbygningen af det kinesiske skriftsprog fra de basale streger til hele sætninger - Præsenterer
udviklingen fra de første primitive billedtegn til de skrifttegn, som anvendes i dagIntroducerer de

byggeklodser, som tegnene er sammensat af, reglerne for at skrive tegn og streger, den historiske udvikling af
skrifttegn og skrifttyper, kinesisk kalligrafi og endelig kinesisk orddannelse

Andet afsnit:
Præsenterer 300 basale skrifttegn, fordelt på 15 lektioner med hver 20 nye skrifttegn og 15-20 gloser, som
indeholder de nye eller allerede indlærte skrifttegn Viser hvordan tegnene skrives streg for streg og angiver
deres udtale og betydning Informerer om tegnets etymologiske oprindelse, dets traditionelle form, et diagram
der illustrerer dets opbygning, antal streger der indgår i tegnet, hvilke komponenter der indgår i tegnet, og

hvilken komponent (radikal) der skal anvendes til ordbogsopslag

Giver eksempler på, hvordan tegnet indgår i ord og sætninger i det kinesiske sprog
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