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Historie Nils Aage Jensen Hent PDF Forlaget skriver: Denne opslagsbog er skrevet til elever i 8.-9. klasse.
Den giver forklaringer og et overblik i faget historie samt hjælp, når der skal skrives historiske opgaver - og

ikke mindst til brug ved afgangsprøven. 

Indholdet i opslagsbogen er Danmarks historie set i relation til Nordens, Europas og Verdens historie.
Desuden indgår de 29 anbefalede kanonpunkter. Opslagsbogen er inddelt i tre dele:

1. del er et alfabetisk opbygget leksikon med oplysninger om historiske begreber, kulturformer og deres
karakteristika, personer og begivenheder. I slutningen af et opslagsord er der henvisninger til bogens 2. del og

til andre opslagsord.
 

2. del giver gennem årstalslister, slægtstavler, statistikker, historiske kort og grafiske fremstillinger en
oversigt over væsentlige historiske temaer, statsdannelser, befolkningsforhold m.m.

3. del er en historisk årstalsliste med udvalgte begivenheder i Danmark og Verden.  

Bogen er forsynet med mange krydshenvisningsord, som gør bogen til et hurtigt og sikkert værktøj i
historietimerne og til afgangsprøven.. Målgruppe: Fra 14 år
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