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Fallorð – Fall 
 

 
1. Gerðu hring um þau fallorð sem eru í aukafalli. 

 

Nú er sumar og litlu börnin eru úti að leika sér. Jóhanna ætlar að fara með systur sinni til 

ömmu sinnar og afa. Fuglinn er floginn úr hreiðrinu. Sjómennirnir fóru út snemma í 

morgun og áætlað er að þeir komi að seint í kvöld. Mig grunar að þú þurfir að vanda þig 

mjög vel með verkefnið.  

 

 

2. Búðu til setningu þar sem orðið hundur er í: 

aðalfalli ______________________________________________________ 

aukafalli ______________________________________________________ 

 

 

3. Greindu kyn, tölu og fall undirstrikuðu orðanna og skráðu fyrir ofan þau. 
 

Undir morgun heyrðust undarleg hljóð úr einu horni herbergisins. Jón fylltist skelfingu og 

myrkfælnin tók völdin. Hann teygði sig í rofann á náttlampanum og reyndi að kveikja. 

Það kom ekkert ljós. Skelfingin magnaðist. Nú varð hann að ganga yfir gólfið í myrkrinu 

og kveikja á loftljósinu við dyrnar.  

 

 

4. Hvaða föll eru kenniföll nafnorða? 

_________________________________________________________________ 

 

 

5. Skrifaðu þrjár setningar þar sem notuð eru öll kenniföll nafnorðsins 
hundur. Eitt kennifall í hverri setningu. 

 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Fallorð – Fall 
 

1. Hér eru nokkur orð ásamt þeim upplýsingum sem orðabók gefur um 
kenniföll þeirra. Notaðu upplýsingarnar og beygðu orðin í öllum föllum 
eintölu og fleirtölu eftir því sem við á. Aðgættu vel endingarnar og 
upplýsingar um eintöluorð og fleirtöluorð. 

 

lægð, -ar, -ir  KV         skessa, -u, -ur  KV    gestur, -s, -ir  K 

__________________              __________________             __________________  

__________________              __________________             __________________  

__________________              __________________             __________________  

__________________              __________________             __________________  

 

__________________              __________________             __________________  

__________________              __________________             __________________  

__________________              __________________             __________________  

__________________              __________________             __________________  

 

hýði, -is, -   H                           verðlaun  H  Ft.                       píp, -s  H 

__________________              __________________             __________________  

__________________              __________________             __________________  

__________________              __________________             __________________  

__________________              __________________             __________________  

 

__________________              __________________             __________________  

__________________              __________________             __________________  

__________________              __________________             __________________  

__________________              __________________             __________________ 
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Fallorð – Fall 
 

 
1. Settu orðin í svigunum rétt í eyðurnar. 

 

Tumi er blautur í báða (fóturinn) ____________________. Ég reyndi að fara eftir 

(leiðarvísirinn) ____________________. Drengirnir minntust ekki (kvörtunin) 

____________________. Ekki var (ánægjan) _______________  fyrir að fara hjá 

stúlkunum vegna (sólböðin) ____________________ enda voru þær illa brenndar. Hver 

sem velur (sá) ____________________ kostinn að læra uppsker mikinn árangur. Ekki 

eru allar ferðir til (fé) _____________.  

 

2. Felldu orðin rétt í eyðurnar. 

 
Komdu með mér til (Mörður) ___________________. Ég ætla í bíó með (Börkur) 

___________________.  Stelpurnar fóru til (Örn) ______________ og (Sif) 

___________________. Hefurðu hitt (Ýr) _______________ nýlega? Ég spurði (Reynir) 

_________________ hvort hann vildi koma með mér út að ganga. Fórstu með (Jón 

Arnar) __________________________ á leikinn í gær? Ég sá (Valtýr) ______________ 

í gær. Ég hitti (Ófeigur) ___________. Komdu með mér til (Hjörtur) 

__________________. Sigurlaug talar oft um (Dagný) ________________. Hann er 

faðir (Grímur Már) _______________.  Hildur fór til (Jón Freyr) 

____________________. Ég fæ oft far í skólann með pabba (Fanný Lind) 

____________________. Áttu von á (Sverrir Björn) __________________________ í 

mat í kvöld?  
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Fallorð – Tala 
 

1. Gerðu hring um eintöluorð (þau orð sem eingöngu eru til í eintölu). 

 
skáld  hús  kaffi  menjar  minning þor 

mæði  hæsi  dyr  hurð  ánægja fólk 

kofi  lýsi  silfur  vera  lús  himinn 

buxur  kopar  kæti  ástúð  beyging hnignun 

kerskni herðar  magi  tólg  mjólk  mjöl 

reiði  skæri  sorg  gleði  börur  þol 

 

 

2. Gerðu hring um fleirtöluorð (þau orð sem eingöngu eru til í fleirtölu). 

 

kýr  feðgar  gifting  fé   mjaltir  smíðar 

glöp  skæri  sorg  tjöld   buxur  rústir 

börur  menjar járn  mjöl  kenjar  snjór 

birgðir  ís  foss  flöt  herðar  skylda 

kyn  matur  torg  kaup  fólk  staut 

efnahagur mægðir frí  skúm  ryk  mæðgur 

sökkull  band  snoðir  dyr  verk  jól 

 

 

3. Rifjaðu upp hvernig orðabókin sýnir kenniföll eintöluorða og fleirtöluorða 
með því að velja þér eitt eintöluorð og eitt fleirtöluorð og fletta þeim upp. 
Skráðu upplýsingarnar. 

 

eintöluorð ______________________________________________________ 

fleirtöluorð ______________________________________________________ 

 

 

 

 

 



SKERPA 3 Ítarefni 
 

5  

 

Fallorð – Tala 

 

1. Breyttu eintölu í fleirtölu. 

 
Þetta barn setti bókina á hilluna. 

_________________________________________________________________ 

Kjölur bókarinnar er rauður. 

_________________________________________________________________ 

Kennarinn skammaði nemandann fyrir slæma hegðun. 

_________________________________________________________________ 

Tréð er í blóma. 

_________________________________________________________________ 

 

2. Breyttu fleirtölu í eintölu. 

 
Börnunum þykir vænt um mæður sínar. 

_________________________________________________________________ 

Álfarnir búa hér í steinunum. 

_________________________________________________________________ 

Sögurnar fjalla um Íslendinga. 

_________________________________________________________________ 

Drengirnir hugsuðu vel um ærnar sínar. 

_________________________________________________________________ 

 

 

3. Útskýrðu muninn á óreglulegri og reglulegri stigbreytingu lýsingarorða og 
nefndu dæmi. 

 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Fallorð – Beyging 

 
1. Skýrðu nákvæmlega hvernig sjá má muninn á sterkri og veikri beygingu 

nafnorða og lýsingarorða og nefndu dæmi máli þínu til stuðnings. 
 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2. Beygðu lýsingarorðin blár og blóðugur bæði veikt og sterkt í eintölu. 

 
     Sterk beyging   Veik beyging 

nf.et.  __________________              __________________               

þf. __________________              __________________               

þgf. __________________              __________________               

ef. __________________              __________________               

 

nf.ft. __________________              __________________               

þf. __________________              __________________               

þgf. __________________              __________________               

ef.  __________________              __________________              

 

 

3. Hvert af lýsingarorðunum góður, ungur og sætur beygist óreglulega og í 
hverju er óreglan fólgin? 

 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

4. Búðu til setningar þar sem lýsingarorðin beygjast veikt. 

stór  __________________________________________________________________- 

undarlegur ______________________________________________________________ 
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Fallorð – Lýsingarorð 

 

1. Strikaðu undir lýsingarorðin í textanum og tilgreindu fyrir ofan þau hvort 
þau eru sérstæð eða hliðstæð. 

 

Stína á bágt. Sá er fljótur. Þorgrímur er á mjög stuttum buxum. Blindur er bóklaus 

maður. Þóra var andvaka í gær. Eftir erfiða göngu voru mennirnir örmagna. Bókarkápan 

er rauð. Flestir kunna að fallbeygja. Fræðsluþættir eru til mikils gagns. Skáldið yrkir 

frábær ljóð. Sigurjóni varð heitt eftir gönguna. Mjór er mikils vísir. Stóra stelpan þykir 

montin. Fleiri en ég kunna ítölsku. Hermundur er háll sem áll. Stattu bein í baki. Gamla 

konan var orðin heilsuveil. Þeir klifu hæsta tindinn. Hundurinn er dauður. Þessi gamli 

maður er blindur. Margur verður af aurum api. Kexpakkinn er tómur.  

 
2. Búðu til setningar þar sem lýsingarorðin rómantískur og margur eru í 

kvenkyni, miðstigi. 
 
_________________________________________________________________ 

 

3. Búðu til setningar þar sem lýsingarorðin sleipur og stórkostlegur eru í 
hvorugkyni, þolfalli. 
 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

4. Búðu til setningar þar sem lýsingarorðin smár og háll eru í karlkyni, 
fleirtölu og efsta stigi. 
 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 

5. Búðu til setningu þar sem aðeins er notaður stofn lýsingarorðsins norskur 
en engar beygingarendingar. 
 
_________________________________________________________________ 

 

6. Stigbreyttu lýsingarorðin illur og ungur og útskýrðu hverskonar 
breytingar koma fram í stofni orðanna. 

 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Fallorð – Greinir 

 

1. Gerðu hring um viðskeyttan greini en kassa um lausan greini. 

 
Hjalti er hinn ágætasti piltur. Stúlkan sem þú ert að horfa á var hin fyrsta til að læra 

ítölsku í bekknum okkar. Hárið á þér er hið fegursta sem ég hef séð. Barnið er á 

gæsluvellinum. Hver hefur tekið brauðið af borðinu? Hinn fyrsta dag júnímánaðar ætla ég 

í ferðalag með foreldrum mínum. Gætir þú rétt mér blýantinn sem liggur við hliðina á 

þér? Hann Ari var mjög fróður maður. Skólinn minn er í miðbænum.  
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Fallorð – Töluorð 

 

1. Í hvaða kyni, tölu og falli eru töluorðin? 

 
Jóna á fimmtíu bækur.  kvk.ft.þf. kvk. ft. þf. 

 
Jónas og Sigga voru þau þriðju sem fluttu í húsið._____________ 

Það eru fimm tölur á þessum jakka. _____________ 

Það eru tuttugu hestar í haganum. _____________ 

Við tíndum eina fötu af krækiberjum._____________ 

Fimm nemendur í bekknum völdu sér smíði í vetur._____________ 

 

 

2. Gerðu hring um frumtölur og kassa um raðtölur. 

 
Mánuðir ársins eru tólf. Sautjándi júní er þjóðhátíðardagur Íslendinga. Í dag sá ég þriðja 

fuglinn yfirgefa hreiðrið í garðinum mínum. Í hverjum mánuði eru tuttugu og átta til 

þrjátíu og einn dagur. Margir tóku þátt í Brúarhlaupinu. Drengurinn sem kom fyrstur í 

mark var í röndóttum buxum. Fyrsti bíllinn kom til landsins fyrir rúmlega eitt hundrað 

árum. Ég sætti mig ekki við að hafa eintómar fimmur á hendi. Ég á einn tug af skóm.  

 

 

3. Skrifaðu raðtölurnar með bókstöfum. 

 
10. _________________________________________________________________ 

225. _________________________________________________________________ 

159. _________________________________________________________________ 

1866. _________________________________________________________________ 

21. _________________________________________________________________ 
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Fallorð – Fornöfn 

 

1. Strikaðu undir fornöfnin í textanum og greindu flokka þeirra. 

 
Sá sem kom hingað áðan er bróðir minn. Hann hefur verið lengi í burtu og enginn vissi 

hvar hann var fyrr en hann hringdi til okkar fyrir nokkrum dögum. Þessi systkini mín eru 

öll nokkru eldri en ég. Hann giftist finnskri konu og fluttist með henni til Finnlands. Ýmsir 

töldu að hún hefði frekar átt að flytjast hingað en aðrir voru ekki á því. Sjálfur skipti ég 

mér ekki af því enda allt of lítill til að hugsa nokkuð um hvað væri að gerast. Á morgun 

koma annaðhvort báðar systur mínar hingað eða bara sú yngri. Það á að halda veislu og 

fagna komu bróður okkar. 

 

 

2. Flokkaðu fornöfnin og skráðu þau á rétta línu.   

sumir      ég     hvaða      hinn       hver      sig      þú      allir      sá       þessi       minn      

við     sinn       hvor       vor     hvílíkur      þinn      okkur       

 
ábendingarfornafn________________________________________________ 

spurnarfornafn _____________________________________________________ 

afturbeygt fornafn  _________________________________________________ 

persónufornafn ____________________________________________________ 

óákveðið fornafn  __________________________________________________ 

eignarfornafn  _____________________________________________________ 
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Fallorð – Ýmislegt 

 
1. Fallbeygðu orðin gáfa, bolli, rás, vinur, hundur og skoðun. Tilgreindu 

hvort þau hafi veika eða sterka beygingu. 
 

2. Sambeygðu í öllum föllum eintölu og fleirtölu: falin glóð; fögur kona; 

hrakin ær; gróin grund. 

3. Beygðu fornöfnin þessi, sú, ýmist, annar í öllum föllum eintölu og fleirtölu 

og öllum kynjum. 

4. Beygðu tölurnar einn, tveir, þrír, fjórir og fimm í öllum föllum. 

5. Hvers vegna er orðið stærst skrifað með r, en orðið hæst r-laust? 

6. Hvers vegna er orðið einbeitni aðeins skrifað með einu t? 

7. Skrifaðu orðið frumkvöðull í eignarfalli fleirtölu með greini. 
 

8. Sambeygðu orðin spurul hnáta í eintölu og fleirtölu. 
 

9. Beygðu orðið höttur og útskýrðu hvaða þrjú sérhljóð má sjá í stofni 
orðsins. 
 

10. Finndu tvö orð sem beygjast eins og orðið höttur, hafa sömu 
beygingarendingar og stofnsérhljóð. 
 

11.  Hvernig á að rita óákveðna fornafnið einhver þegar það er sérstætt í  
hvorugkyni eintölu? 
 

12.  Hvaða munur er á notkun spurnarfornafnanna hver og hvor? 
 

13.  Fallbeygðu fornafnið ýmis í karlkyni eintölu og fleirtölu. 
 

14.  Skráðu kenniföll orðsins ráð á sama hátt og gert er í orðabók. 
 

15.  Finndu tvö orð af sama stofni og nafnorðið ráð. Annað orðið á að vera 
sagnorð en hitt lýsingarorð. 
 

16.  Fallbeygðu orðin drótt og flötur. 
 

17.  Skrifaðu raðtöluna 4021. með bókstöfum. 
 

18.  Sambeygðu orðin glettinn smástrákur í öllum föllum eintölu og fleirtölu. 
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Óbeygjanleg orð – Forsetningar og samtengingar 

 
 

1. Settu forsetningarnar að eða af í eyðurnar eftir því sem við á. 

 
Hann bauðst til þess að vinna verkið _______ fyrra bragði. Mér þykir ákaflega gaman 

_______ því að hjóla. Ég hélt að ég myndi ganga _______ mér dauðri þegar ég fór í 

fjallgönguna um árið. _______ gefnu tilefni vil ég taka það fram að ég hef aldrei gert 

neitt ólöglegt. Ég braut ekki diskinn _______ ásettu ráði. Núna verð ég að súpa seyðið 

_______ klaufaskap mínum og rekja upp hálfa peysuna. Kaupmaðurinn rakaði _______ 

sér peningum vegna mikillar sölu á tískuskóm. Mér gengur alltaf illa að vakna _______ 

svefni ef ég legg mig á daginn. Ég hafði ekki hugsað mér að leika mér _______ dúkkum 

fram eftir aldri. Ég var að leita _______ litla frænda mínum þegar ég fann 

hundraðkallinn. Þú ættir að huga _______ kápunni þinni í geymslunni. 

 

 

2. Gerðu hring um allar samtengingar í textanum. 

 
Í garðinum mínum eru tré, blóm og gras en ekkert illgresi. Ég les vegna þess að ég vil 

ekki fá lágar einkunnir á prófunum. Ég er hvorki latur né hirðulaus. Mér er frekar heitt þó 

að ég sé ekki í lopapeysunni. Ég kem ef ég get. Sigrún kemur ekki á morgun heldur hinn. 

Þú hringir ef þú getur. Ég hélt að þú værir farinn. Ég lauk við bókina þar sem ég hafði 

nægan tíma til þess. Annaðhvort kemur þú með mér eða hangir einn heima. Ég fer ekki 

fet nema þú farir einnig. Þetta er sem glóandi gull. Vinnur þú ekki núna eins og best 

verður á kosið? Þrúða kemur með hvort sem þú kemur eða ekki. Ég er ekki eins og þessi 

þarna. Hleypur þú eingöngu vegna þess að það þykir hollt að hreyfa sig?  

 

3. Skráðu allar aðaltengingar á línurnar. 

 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Óbeygjanleg orð – Nafnháttarmerki, upphrópanir og atviksorð 

 

1. Gerðu hring um nafnháttarmerki og kassa um upphrópanir. 

 
Það er mjög gaman að skauta. Vá, rosalega áttu flottan kjól. Drengurinn ætlar að fara 

með mömmu sinni til Seyðisfjarðar. Hæ, viltu koma út að leika við mig? Uss, ekki hafa 

hátt. Ha, hvað varstu að segja? Úff, hvað hér er heitt. Ég er að leggja af stað í langferð. 

Varstu að segja að þú ætlaðir að lesa þessa bók strax í dag? Ertu ekki að hlusta? Á, ég 

meiði mig þegar þú ert að pota svona í fótinn á mér. Vertu ekki að vola þetta. 

 

2. Gerðu hring um atviksorðin í textanum. Láttu síðan ör benda á orðið sem 
þau lýsa og greindu orðflokk þess orðs.  

 

Jóhanna býr erlendis. Sólveig er mjög falleg. Grátt er ekki minn litur. Blaðið er niðri í 

gangi. Hver á heima hér? Finninn er sérlega slunginn að aka. Þetta er ágætlega prjónað 

hjá þér. Hvaðan ert þú ættuð? Er Sigga úti að leika sér?  

 

3. Strikaðu undir atviksorðin í textanum. 

 
Hvernig ætli Jón hafi komist heim? Í gær var gott veður hérna. Hvert fer flugvélin? 

Þangað var ferðinni ekki heitið. Ég er þó bara tíu mínútur á leiðinni. Ég skrifa hratt þegar 

ég flýti mér. Jóhönnu líður verst af þeim sem lentu í slysinu. Nú leggjum við á brattann. 

Skáti er ávallt viðbúinn. Ég verð ætíð Kjalnesingur. Þá er að hefjast handa. Ég hef lengi 

beðið eftir þessum degi. Ég verð aldrei þreytt á þessu lagi. Hér er ekki nokkur sála. Ég 

hélt að þar byggju nokkuð margir en vissi ekki að flestir væru aðfluttir. Ég ráfaði fram og 

aftur blindgötuna. Ég gekk inn í salinn. Víða er pottur brotinn. Hvar er húfan mín? Hve 

lengi ætlar þú að dveljast á Grænlandi? Hvenær er von á þér til baka? Vel gekk að ljúka 

ljóðinu. Hversu lengi verður þú að prjóna sokkana? Hann syngur ákaflega illa. Það er nú 

svo. Svona bók hef ég ekki séð fyrr. Ég er þér afar þakklátur. Hvernig gengur að lesa? 

Hvert er ferðinni heitið? Hví heldurðu að ég ætli að hjálpa þér? Það er fjarri mér. Núna á 

ég góðs að vænta frá þér. Maðurinn er ekki til í að fórna sér fyrir málstaðinn. Mig langar 

virkilega með í þessa ferð.  
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Óbeygjanleg orð – Ýmislegt 

 
1. Skoðaðu grein í dagblaði eða bók og gerðu rannsókn á því með hvaða 

þremur orðflokkum atviksorð geta staðið og lýst nánar. Skráðu 
upplýsingarnar og sýndu dæmi. 

 

2. Forsetningar og sagnir stýra oft falli. Hvað er átt við með þessu? 

 

3. Útskýrðu hvað er líkt og ólíkt með spurnaratviksorðum og 
spurnarfornöfnum. 

 

4. Búðu til málsgrein eftir fyrirmælunum: lo. no. so. ao. ao. lo. fs. no. 
 

5. Athugaðu hvaða orðflokkar geta staðið fremst í setningu með því að raða 
saman orðunum: | Maðurinn | skokkar | oft | á sumrin|. Settu fram 
niðurstöðu. 

 

6. Færðu rök fyrir orðflokki skáletruðu orðanna í setningunni: Fallega stúlkan 
syngur fallega. 

 

7. Skrifaðu setningu sem hefst á atviksorði. 
 

8. Búðu til málsgrein þar sem orðið að er notað bæði sem forsetning og 
nafnháttarmerki. 
 

9. Búðu til málsgrein þar sem orðið að er notað sem nafnháttarmerki og 
atviksorð. 
 

10.  Segðu frá því hvað orðið fallstjórnandi merkir.  
 

11.  Sýndu dæmi um að forsetning, sagnorð og nafnorð stýri falli. 
 

12.  Finndu þrjár fleiryrtar samtengingar. 
 

13.  Finndu þrjár forsetningar sem geta stýrt tveimur föllum. 
 

14.  Hvenær, hvar og hvert eru spurnaratviksorð. Búðu til þrjár setningar þar 
sem orðin eru notuð, eitt í hverri. 
 

15.  Finndu fjögur staðaratviksorð. 
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Allir orðflokkar – Greining 

 

1. Greindu í orðflokka. 

 
Samúð einkennir ákveðinn hóp karla og kvenna. Í gærdag var skrifað um samúðina í 

Morgunblaðinu og vakti það mikil viðbrögð. Nú búast ritstjórarnir við kröftugum 

viðbrögðum og búa sig undir að lesa bréf frá lesendum og vera að svara þeim fram á 

nótt. Það er alltaf skemmtilegt þegar skrifaðar eru spennandi greinar í blöðin. Ég rita 

kannski nokkur orð og tjái mig um þetta mál. Ég hef ákveðnar skoðanir á flestum málum 

og fer það mikið í taugarnar á konu minni en hún er gagnrýnandi og vön því að rífa hluti 

og fólk í sig. Ég er engin undantekning á þeirri reglu. En mér tekst nú vonandi með 

ritsnilli minni og innsæi að leiða henni fyrir sjónir hve samúðin getur skilað mörgu 

jákvæðu til samfélagsins.  

 

 

 2. Greindu í orðflokka. 

 
Hávamálin eru mjög forn kvæði sem fjalla um hvernig mönnum bar að hegða sér fyrir 

mörgum öldum. Vináttan, vitið, heimskan, drykkjusiðir, dauðinn og margt fleira er 

yrkisefni Hávamálanna. Það er Óðinn sem mælir og gefur mönnum góð ráð. Maðurinn 

skal rata hinn gullna meðalveg og lifa í hófsemi og skynsemi. Þótt vísurnar séu mjög 

gamlar og birti okkur heiðinn siðaboðskap má sjá að það sem áður skipti máli getur ekki 

síður skipt máli í dag. Mörgum kann meira að segja að þykja umræðuefnið í sumum 

vísunum mjög nútímalegt eins og þegar fjallað er um vandamál sem fylgja of mikilli 

drykkju. 
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Málfræði  – Ýmislegt  
 
1. Finndu fjögur orð sem hafa eignarfallssamsetningu. 

 

2. Finndu þrjú orð af mismunandi orðflokkum sem hafa sömu rót. 

 

3. Búðu til tíu samsett orð þar sem fyrri hluti hvers orðs hefst á seinni  
hluta orðsins á undan (stofni með eða án endingar). Byrjaðu á orðinu 
sólstóll. Næsta orð verður stól... 
 

4. Finndu fjögur orð sem hafa bæði forskeyti og viðskeyti. 

 
5. Finndu fjögur samsett orð sem hefjast á forskeyti. 

 

6. Finndu þrjú orð sem eru tvísamsett. 
 

7. Færðu rök fyrir því að forskeyti og viðskeyti séu hluti af stofni. 
 

 
8. Paraðu saman orðin hér til vinstri og skýringarnar til hægri (orðin eru 

skáletruð í neðri textanum á bls. 15). 
 

___ drykkjusiðir    1. frumlag setningar 

___ Maðurinn     2. víkkar merkingu lýsingarorðs 

___ gefur     3. stýrir þágufalli  

___ mjög      4. tvær rætur 

___ sumum     5. afturbeygt fornafn 

___ fleira     6. stýrir þágufalli   

___ sér     7. óákveðið fornafn 

___ í       8. miðstig 

 

 

9. Búðu til nafnorð með sömu rót og uppgefna orðið hefur. 

 
deyja ________________  drekka  ________________ 

mæla ________________  fjalla  _________________ 
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Málfræði  – Ýmislegt  
 
 

1. Búðu til málsgrein þar sem notuð er sögn í lýsingarhætti nútíðar. 

2. Búðu til málsgrein þar sem notaðar eru tvær sagnir í boðhætti. 

3. Búðu til málsgrein þar sem notuð er ein sögn í framsöguhætti og önnur í 

lýsingarhætti þátíðar. 

4. Finndu tvær sagnir sem hafa sömu hljóðskipti og sögnin að bera. 

5. Finndu þrjú nafnorð og andheiti þeirra. 

6. Finndu þrjú lýsingarorð og samheiti þeirra. 

7. Finndu fimm orð sem hefjast á mismunandi tvíhljóðum. 
 

8. Finndu þrjú sérnöfn og fallbeygðu þau. 
 

9. Búðu til setningu eftir fyrirmælunum: lo. no. so. st. fn. so. ao. lo. no. 
 

10. Finndu þrjár forsetningar sem stýra þágufalli. 
 

11. Finndu þrjú huglæg nafnorð og sýndu kenniföll þeirra eins og orðabókin 
myndi sýna þau. 

 
12. Finndu þrjú eintöluorð. 

 
13. Finndu þrjú fleirtöluorð. 

 
14. Útskýrðu muninn á frumtölum og raðtölum. 

 
15. Flettu upp merkingu orðsins amboð og búðu síðan til setningu þar sem orðið 

er notað. 
 

16. Hvað er þéring? Útskýrðu og sýndu dæmi með setningu. 
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Málfræði  – Ýmislegt tengt Gísla sögu 
 
1. Greindu textann í orðflokka. 

Þá mælti Þorkell: „Mikil tíðindi hafa hér gerst og munuð þér verða nokkru meiri tíðindi 

með harmi en oss; en eigi að síður verður hver með sjálfum sér lengst að fara. Vildi ég 

að þú létir þér eigi þetta svo mikils fá að menn renni þar af því grun um í; vildi ég að vér 

tækjum upp leika og væri nú svo vel með oss sem þá er best hefur verið.“ 

 

2. Finndu sagnir í persónuhætti og greindu persónu og tölu þeirra.   

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. Í textanum má finna fornöfn af fjórum flokkum. Hvaða flokkar eru þetta og 
hver eru fornöfnin? Skráðu á línuna. 
 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4. Í textanum eru þrjú mismunandi lýsingarorð. Finndu þau og stigbreyttu. 
 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

5. Finndu sterka, veika og blandaða sögn í textanum og beygðu í kennimyndum. 
 
Sterk ___________________________________________________________ 

Veik ___________________________________________________________ 

Blönduð __________________________________________________________ 

6. Finndu tvö huglæg nafnorð í textanum. 

_________________________________________________________________ 

7. Greindu kyn, tölu og fall undirstrikuðu orðanna. Orðin eru í samhengi í 
textanum. 

 
mikil    _____  _____  _____  tíðindi _____  _____  _____ 

harmi  _____  _____  _____   leika _____  _____  _____ 
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Sagnorð  – Ýmislegt  

Í þessu verkefni áttu að vinna með orðatiltækið  

Að vera bundinn á klafa 

Á hverju má sjá að málsgreinin hér að ofan er orðatiltæki en ekki málsháttur? 

_________________________________________________________________ 

Frá hvaða sviði þjóðlífsins er orðatiltækið runnið (sjómennsku, sveitalífi ...) og hver er 
frummerking hans? 
 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Hvaða orðflokki tilheyrir undirstrikaða orðið? Rökstyddu greininguna. Gott er að skipta 
um orð til að sjá orðflokkinn. 
 
_________________________________________________________________ 

Hver er persóna, tala og tíð orðsins? 

_________________________________________________________________ 

Hvað er klafi og hvers konar beygingu hefur það? 

_________________________________________________________________ 

Stigbreyttu orðið bundinn. 

_________________________________________________________________ 

Skiptu sérhljóðunum í einhljóð og tvíhljóð. 

Einhljóð  ___________________            Tvíhljóð ___________________ 

Sýndu sögnina að binda í: 

1.p. et. nt. fh.   ____________          ft. bh.              ____________                

2.p. ft. þt. vh.   ____________          3.p. ft. þt. fh.   ____________                            

lh. þt.               ____________          1.p. ft.nt. vth.  ____________                 

nh.                   ____________          lh.nt.               ____________                

Setning sem sýnir orðtakið í notkun. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Málfræði – Ýmislegt  

 
Hér vinnur þú með málsháttinn:  Sjaldan fellur eplið langt frá eikinni 

Greindu orð málsháttarins í orðflokka. 

Sjaldan (          ) fellur (          ) eplið (          ) langt (          )  

frá (         ) eikinni (          ) 

Greindu málsháttinn í setningarhluta. 

Sjaldan (                  )     fellur (                  )      eplið (                  )      

langt (                  )     frá eikinni (                  ) 

Ef orðunum væri raðað upp aftur og byrjað á frumlagi og umsögn, hvernig yrði 
málshátturinn þá? 
___________________________________________________________________ 

Hvers konar beygingu hefur sögnin í málshættinum og á hverju sést það? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Tveir atviksliðir eru í málshættinum. Hvaða orði/orðum lýsa þeir? Skráðu báða 
atviksliðina ásamt orðunum sem lýst er. 
 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Útskýrðu hugtakið umsögn. 

___________________________________________________________________ 

Í málshættinum er ein sögn. Beygðu hana í kennimyndum. 

___________________________________________________________________ 

Skráðu kenniföll annars nafnorðsins og útskýrðu hvers konar beygingu það hefur. 

___________________________________________________________________ 

Hvaða hljóðskipti koma fram í beygingu sagnarinnar? 

___________________________________________________________________ 
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Málfræði – Ýmislegt  
 

Hér verður unnið með málsháttinn:  

                           Gott er að prýða hærur með æru 

Greindu í orðflokka: 

Gott (______) er (______) að (______) prýða (______) hærur (______) með (______) 

æru (______). 

Útskýrðu merkingu orðanna hærur og æra. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Finndu samheiti við prýða. 

___________________________________________________________________ 

Finndu andheiti orðsins æra. 

___________________________________________________________________ 

Finndu eins mörg rímorð og þú getur við orðið æra. 

___________________________________________________________________ 

Hvers vegna er ý í orðinu prýða? 

___________________________________________________________________ 

Finndu tvö orð af sama stofni og orðið æra. 

___________________________________________________________________ 

Hvernig tengist orðið gráhærður málshættinum?   

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Skrifaðu málsgrein sem sýnir hvernig hægt er að nota orðið æra á annan hátt en gert er í 
málshættinum. Merkingin verður að vera augljós. 
 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 



SKERPA 3 Ítarefni 
 

22  

 

Málfar – Ýmislegt  

 
Orðasúpa – upprifjun 

Í þessu verkefni áttu að vinna með nafnorðið glópska. 

Flettu orðinu upp í orðabók og skráðu hér þau málfræðiatriði sem hún gefur um orðið. 
 
_________________________________________________________________ 

Finndu nokkur orð af sama stofni. Sum þeirra ættu að tilheyra öðrum orðflokkum. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Hver er merking orðsins? 

_________________________________________________________________ 

Hvort er orðið hugstætt eða hlutstætt? 

_________________________________________________________________ 

Hvort hefur orðið sterka eða veika beygingu og á hverju sést það? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Skiptu orðinu í orðhluta og segðu hvað hver orðhluti heitir. 

_________________________________________________________________ 

Finndu tvö orð af sömu rót.  

_________________________________________________________________ 

Skráðu kenniföll orðsins nákvæmlega. 

_________________________________________________________________ 

Finndu tvö orð sem hafa sama viðskeyti og orðið glópska. 

_________________________      _________________________    

Skrifaðu málsgrein sem sýnir orðið glópska í notkun og skýrir um leið merkingu þess. 
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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Málfar – Þvers og kruss  
 

 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lárétt 
1. nötra 
2. kám 
4. glens 
7. brott 
9. ræsta 
10. fásinna 
13. hnika 
14. dyggur 
 
 
Lóðrétt 
1. völva 
3. iður 
4. merla 
5. venda 
6. brák 
8. stífni 
10. gauragangur 
11. grobbinn 
12. liðugur 
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Málfræði – Ýmislegt  

 
Orðin tvö sem unnið er með eru: 

                        framhleypinn  (lo.)       hortittur (no.) 

Hvort hefur orðið hortittur veika eða sterka beygingu og á hverju sést það? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Skiptu orðunum framhleypinn og hortittur í orðhluta. Tilgreindu hvað hver orðhluti heitir. 
 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Finndu tvö orð (no. og so.) sem eru af sama stofni og seinni hluti orðsins framhleypinn. 
 

Nafnorð:_____________________   Sagnorð: ____________________ 

Finndu andheiti orðsins framhleypinn. 

_________________________________________________________________ 

Sögnin að hlaupa er samstofna orðinu framhleypinn. Hvað heitir hljóðbreytingin sem 
kemur fram þegar hlaup breytist í hleyp?  
                                                                      
_________________________________________________________________ 
 
Skrifaðu sögnina að hlaupa í: 

1.p.ft.fh.þt.   ___________________    bh.     ___________________ 

3.p.et.vh.þt.  ___________________    lh.nt.  ___________________ 

2.p.ft.fh.nt.  ____________________    lh.þt.  ___________________   

Skrifaðu setningu þar sem sögnin að hleypa er notuð í 2.p.ft. 

_________________________________________________________________ 

Sambeygðu orðin framhleypinn hortittur í fleirtölu. 

               nf.ft.    __________________________________________________  

               þf.       ___________________________________________________             

               þgf.     ___________________________________________________        

               ef.       ___________________________________________________       
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Málfræði – Ýmislegt  

 
Oft hefur vinnulatur viljuga tungu. 

Sýndu kenniföll orðsins tunga eins og gert er í Íslenskri orðabók. 

_________________________________________________________________ 

Hvað merkir orðið vinnulatur?  

________________________________________________________________ 

Finndu samheiti og andheiti orðsins viljugur. 

__________________________                __________________________     

Búðu til setningu úr málshættinum þannig að bæði lýsingarorðin hafi veika   
beygingu. Þú mátt bæta orði við hann eftir þörfum. 
 
_________________________________________________________________ 

Finndu fjögur rímorð nafnorðsins. 

_________________________________________________________________ 

Skiptu orðum málsháttarins í atkvæði. 

_________________________________________________________________ 

Finndu tvö orð af sama stofni og orðið tunga. 

_________________________________________________________________ 

Fallbeygðu orðið vinnulatur í hvorugkyni. 

nf.et.  ___________________               nf.ft. ___________________  

þf.      ___________________               þf.    ___________________               

þgf.    ___________________               þgf.  ___________________                      

ef.      ___________________               ef.    ___________________                     

Búðu til setningu sem sýnir orðið viljugur í öðru samhengi en í málshættinum. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Hvort er orðið vinnulatur gildishlaðið eða hlutlaust? Rökstyddu svarið. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Málfræði – Ýmislegt 
Nafnorðið vansi er orðið sem þú vinnur með. 

Skráðu málfræðileg atriði, kenniföll og kyn, á sama hátt og gert er í orðabók. 

_________________________________________________________________ 

Finndu samheiti orðsins. 

_________________________________________________________________ 

Finndu andheiti orðsins. 

_________________________________________________________________ 

Skráðu þrjú rímorð orðsins. 

_________________________________________________________________ 

Skiptu orðinu vansi í atkvæði. 

_________________________________________________________________ 

Tvö orð af sama stofni. 

_________________________________________________________________ 

Sambeygðu orðin töluverður vansi í föllum. 

nf.      ___________________________________          

þf.      ___________________________________          

þgf.    ___________________________________          

ef.      ___________________________________          

          

Skrifaðu setningu sem sýnir vel orðið í notkun og um leið merkingu þess. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Málfræði – Ýmislegt 
 
1. Hér sérðu fyrsta erindi Hávamálanna. Greindu það í orðflokka og skráðu á 

línurnar. 
 

Gáttir allar    ____  ____  

áður gangi fram   ____  ____  ____  

um skoðast skyli,   ____  ____  ____  

um skyggnast skyli,  ____  ____  ____  

því að óvíst er að vita  ____  ____  ____  ____  ____  ____ 

hvar óvinir    ____  ____  

sitja á fleti fyrir.   ____  ____  ____  ____  

 

2. Skrifaðu ljóðið þannig að orðaröð verði sem líkust eðlilegu talmáli. Þú mátt 
bæta við orðum.  
 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3. Hversu mörg atkvæði eru í hverri línu erindisins?  

_____  _____  _____  _____  _____  _____  _____ 

 

4. Raðaðu orðum fyrstu fjögurra línanna í stafrófsröð. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

5.  Skrifaðu allar sagnir erindisins í nafnhætti. 

_______________________________________________________________________ 
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Málfræði – Ýmislegt 
 

1. Greindu í orðflokka og skráðu á línurnar. 

Gefendur heilir!    ____  ____   

Gestur er inn kominn!   ____  ____  ____  ____   

Hvar skal sitja sjá?    ____  ____  ____  ____   

Mjög er bráður    ____  ____  ____   

sá er á bröndum skal   ____  ____  ____  ____  ____   

síns um freista frama.                    ____  ____  ____  ____   

 
(Orðskýringar: Gefendur = gestgjafar; sjá = sá; bröndum = sæti við vegg) 

 

2. Færðu rök fyrir greiningu þinni á orðinu heilir.  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3. Skiptu orðunum bráður og freista í orðhluta og tilgreindu hlutverk 
orðhlutanna. 

 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

4. Lokaorðið í þriðju línu er ekki ritað samkvæmt nútímarithætti. Hvaða orð 
nútímamálsins telur þú þetta vera og á hverju byggir þú greiningu þína?  

 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

5. Tilgreindu hvort orðin gestur og frami hafi veika eða sterka beygingu og á 
hverju greining þín er byggð. 

 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Málfar – Þvers og kruss 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lárétt 
1. regn 
4. frelsa 
7. hárleysi 
8. mekt 
9. rekast á 
10. semja 
12. melrakki 
13. klár 
14. dráp 
15. lasinn 
 
Lóðrétt 
2. kalt veður 
3. dangla  
5. skyldur 
6. sölutorg 
9. jarðsetja í haug 
11. heilagur 
13. karlfugl 
 


