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En bild säger mer än tusen ord, men bilder och ord tillsammans säger allt! Norsk bildordbok kombinerar ord
och bild på ett sätt att man på ett ögoblick får veta vad en viss sak eller detalj kallas på norska och

svenska.Norsk bildordbok skiljer sig från andra ordböcker till både innehåll och presentation. Ord och bild
bildar en enhet som tillsammas ger mer upplysning än en vanlig ordlista. Till varje bild ges beteckningarna på
de båda språken - man ser direkt vad det heter: de olika partierna i en dörr, en viss sorts bladgrönsak, delarna
som kometer består av - bildordboken ger på ett ögonblick ett exakt svar. Norsk bildordbok innehåller 20 000
ord och 3 600 bilder som fördelar sig på ca 80 ämnesområden under 17 rubriker, från Astronomi till Sport.
Man kan söka via ämnesområde - varje avsnitt har en speciell färg - eller via det svenska eller det norska
registret. Dessutom kan man söka sig fram genom att helt enkelt bläddra och orientera sig med bildernas

hjälp.

s norska fickordbok Norsksvensk Svensnorsk 32000 ord och fraser. Häftad 2011. Man kan söka via
ämnesområde varje avsnitt har en speciell färg eller via det svenska eller det norska registret. Norsk
bildordbok svenskanorska redaktion för originalutgåvan författare JeanClaude Corbeil och Ariane

Archambault Norstedts c2007 .

Svenska Till Norska,Svenska Norska

Myndigheterna i Norge kräver att det finns två skriva språk som består av bokmål och nynorsk. Sælg på
CDON Marketplace Trygt køb Kundeservice. Sjekk bildordbok oversettelser til norsk bokmål. Online

kvalitetsordböcker översättningar parlörer grammatiska översikter ämnen och gratis språkspel . Det finns
möjligheter att studera i. Norska språket är nordgermanska språk. Köp boken Norsk bildordbok Svenska
Norska ISBN 9789113036892 hos. Bildteman ljud och bildordlista på danskanorska ......... 999 kr Finns i.
Omvandla Svenska Kronor till Norska Kronor SEKNOK. Norsksvensk ordbok för bokmål och nynorska.
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