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Fransk Norsk Ordbok Pa Nett
Gratis ordbok med oversettelse fra norsk til hele 24 språk. Bli med å lage ordboken med flest
oppslag på nett!
DinOrdbok - Flest Oppslag! - Gratis ordbok på nett.
Oversettelse for 'nett' i den norsk-engelske ordboken og mange andre engelske oversettelser - helt
gratis.
nett - engelsk oversettelse - bab.la norsk-engelsk ordbok
Innholdet i Bokmålsordboka og Nynorskordboka er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk.
For mer informasjon, se her. Innhaldet i Nynorskordboka og Bokmålsordboka er verna av lov om
opphavsrett til åndsverk.
ordbok.uib.no - Bokmålsordboka | Nynorskordboka
Gratis fremmedordbok på nett. Velkommen til fremmedord.org! På disse sidene vil du finne
informasjon om fremmedord, låneord, importord og latinske fraser og uttrykk.
Fremmedord.org – gratis fremmedordbok på nett
Oversettelse for 'artikkel' i den norsk-engelske ordboken og mange andre engelske oversettelser helt gratis.
artikkel - engelsk oversettelse - bab.la norsk-engelsk ordbok
Teknisk oversettelse, inkl. oversettelser av manualer, tekniske brosjyrer, produktkataloger. Teknisk
oversetting - oversetter brukermanualer, teknisk dokumentasjon ...
TEKNISK OVERSETTELSE - [ NORSK SPRÅKSERVICE
Hjelp Tips for å unngå feil under prøven Trykk her for å laste ned prøveguide Trykk her for å laste
ned og kjøre fil for å sette opp Word riktig på privat-PC
Prøver i VAF
Resultater for Ordbøker. Google Translate http://translate.google.com/ Omfattende, gratis
maskinoversettingstjeneste som dekker flere titalls forskjellige språk.
Nettguiden | Ordbøker
Kontekst har sitt opphav fra . Se betydningen av «Kontekst», eksempler på bruk, vanlige skrivefeil,
diskusjoner og annen relevant info. Fremmedord.org – gratis fremmedordbok på nett.
Kontekst – Fremmedord.org
Tysklands samling til en politisk og administrativt integrert nasjonalstat skjedde offisielt den 18.
januar 1871 ved Versaillespalassets speilsal i Frankrike.De forskjellige fyrstene av de forskjellige
tyske småstater samlet seg for å erklære Vilhelm I, kongen av Preussen, til tysk keiser etter den
franske kapitulasjonen etter den fransk-tyske krig. ...
Tysklands samling – Wikipedia
Norsk synonymordbok Synonymordboka har som mål å bli ditt førstevalg når du leter etter
synonymer. Det vil si at den må ha flest oppslag, ha flest synonymer, gi deg resultatene oversiktlig
og kjapt.
Gratis synonymer og antonymer - Flest oppslag!
Generelt om NSF-ordlisten. Fra 20. juli 2012 er det NSF-ordlisten som benyttes i Wordfeud og på
Ordspill. Den nyeste versjonen av ordlisten ble lansert i september 2016.NSF-ordlisten lages av
språkkomiteen til Norsk scrabbleforbund (NSF), som også har copyright på ordlisten.
NSF-ordlisten
Vi er Norges største kryssordhjelper med millioner av ord. Du kan søke i en bokmålsordliste og

4/6

fransk norsk ordbok pa nett
2C533A8609D27CFBAA10BA473269D98D

nynorskordliste som inneholder både ord og egennavn. Du kan også velge å søke i et stort utvalg
av temaer. Tjenesten kan, i tillegg til kryssord, være praktisk i Wordfeud eller Scrabble.
Kryssordhjelp – Fransk elv - Gratiskryssord.no
Rasisme, tidligere omtalt som raselære, er forestillingen om at menneskeheten kan kategoriseres i
ulike raser som hver tillegges et sett egenskaper og som rangeres etter verdi. Rasisme er og har
vært grunnlag for diskriminering eller segregering.. Frem til slutten av 1900-tallet var rasisme
vanligvis begrunnet i antatte biologiske og arvelige forskjeller mellom folkegrupper (i dag ofte ...
Rasisme – Wikipedia
SULK er ganske riktig imperativ av å sulke, som betyr å søle, grise til. Det kunne du ha funnet ut
ved å slå opp i Bokmålsordboka, som er gratis tilgjengelig på nett.Jeg gjør oppmerksom på at vi
ikke har kapasitet til å fungere som oppslagstjeneste for alle som spiller Wordfeud og lurer på hva
ord betyr.
Ordlister
Bibelmisjonsreiser Bibelselskapets bibelmisjonsturer ønsker å kombinere kultur, historie og åndelig
innhold, slik at du får en reise med med mange gode impulser.
Bibel - bibel.no
Lese- og skrivehjelpen Lingdys er utviklet for å hjelpe personer som har dysleksi eller andre former
for lese- og skrivevansker. Kombinasjonen av programmets funksjoner gir omfattende og effektiv
hjelp til lesing og skriving. Lingdys finnes på norsk, engelsk, tysk, fransk og spansk.
Lingdys - Lingit
Her finner du sentrale databaser, oppslagsverk, ordbøker og andre informasjonskilder. Velg ressurs
fra den alfabetiske listen, eller søk i søkefeltet. Alternativt kan du finne ressurser ved å sortere
listen etter fagområde og / eller type. Databaser bibli
Databaser og nettressurser - VID vitenskapelige høgskole
Søk, nyheter og nyttige nettsider samlet på ett sted. Startsiden gir deg det beste innen Reise,
Motor, Økonomi, Sport og Mat & Drikke. Vi gjør nettet nyttigere!
Startsiden.no
Textpilot Pluss er et kraftig lese- og skriveverktøy som gir hjelp til å lese og skrive norsk og engelsk.
Stavekontrollen takler typiske «norske feil», og ordfullføringen kommer med relevante forslag til ord
ut fra teksten du skriver.
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