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Norsk Persisk Ordbok
Universitetsforlaget, 1995. 858 s. ISBN 82-00-22463-5 ORDBOK. Dette er en ordbok for
studenter, lærere og elever i den videregåen-de skole som ønsker flere opplysninger enn
det de finner i de vanlige skole-ordbøkene. Ordboka har også med de vanlige brukte
termene innenfor viktige fagområder. Her gis flere betydningsvarianter enn i vanlige
skoleordbøker. Ordboka inneholder 35.000 oppslagsord. Den gir opplysninger om lydskrift
og grammatikk (ordklasse og avvikende bøyningsformer). Engelske oppslagsord blir oversatt
til og ofte forklart på norsk. Forskjellige symboler er tatt ibruk for å vise om
oppslagsordet kun hører hjemme i slang eller muntlig taleeller om det bare kan brukes i
britisk- eller amerikansk-engelsk.
Cappelens store engelsk-norsk ordbok
Norsk ordbok
med forklaringer av særegne ord, fremmedord og egennavn
Ordbok öfver svenska språket
Norskdansk rettskrivingsordbok med norsk ordtyding
LLBA contains abstracts of the world's literature in linguistics and language-related research, book abstracts, book review
listings, and enhanced bibliographic citations of relevant dissertations." Related disciplines such as anthropology,
education, ethnology, information science, medicine, and communications are covered. Also includes some reference to
papers in published conference proceedings.
Kebabnorsk ordbok
ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skrifmålet
Bergens Museums Aarbog for 1892 ( -1946
farsi-engelsk-norsk
Norsk-engelsk ordbok
Stor persisk-norsk ordbokNorsk - Persisk OrdbokStor norsk-persisk ordbokVisuell ordbokfarsi-engelsk-norskStor Persisk-Norsk OrdbokNorsk-afghansk
ordbok (pashto)Norsk bokfortegnelseNorsk rettskrivings-ordbokNorsk og fremmed-ordbok med forklaringer og illustrasjonerNorsk riksmåls-ordbok for
rettskrivning og ordbøiningSpråknyttSpråk nyttRetskrivnings-ordbok over det norske riksmaalmed forklaringer av særegne ord, fremmedord og
egennavnNorsk-engelsk ordbokNorsk-engelsk maritim-teknisk ordbokCappelens store engelsk-norsk ordbokNorsk bokhandlertidendeDansk-norsk-svensk
ordbokDansk-norsk och svensk ordbokBok og samfunnEngelsk-norsk OrdbokEngelsk-norsk ordbok
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Secret Languages in Norway
LLBA.
Dansk-norsk-svensk ordbok
Norsk og fremmed-ordbok med forklaringer og illustrasjoner

Er du en wannabe tankesultan? Å lø, spa kæbe! Hvis du ikke forstår disse setningene og
uttrykkene kan du slå dem opp i denne slangordboken. Ordboken presenterer en rekke ord
som er fremmed for dagens alminnelige norske talemåte - et utvalg av såkalt Jallanorsk
samt noen frittstående rariteter. Boken er et uhøytidlig oppslagsverk om ungdomskulturen
i det etnisk blandede Oslo, og den omhandler derfor språket som lever i de mange
subkulturene rundt om i landets skolegårder, på fritidsklubbene og
gatehjørnene.?Kebabnorsk ordbok" er løst knyttet til romanen "Et øye rødt?. Andreas E.
Østby fant under arbeidet med oversettelsen av denne romanen at det var behov for en
ordbok som tar for seg begrepene som brukes i Norge. Ib. 2005. Forhåndsomtale.
Engelsk amerikansk norsk ordbok
Engelsk-norsk ordbok
Farhang-i Nurvizh?-F?rs?
Linguistics and Language Behavior Abstracts
Fully bilingual, the Berlitz Bilingual Dictionaries are one of the few truly pocket-size dictionaries for travelers and are an
excellent companion to Berlitz Phrase Books, Cassette Packs, and Pocket Guides. Each edition provides: -- Over 12,000
entries -- An expanded menu reader, with new terms and dishes, to help travelers feel more comfortable in foreign
restaurants -- Basic conversational phrases -- Mini-grammar section with irregular verbs
Engelsk-Norsk Ordbok
Norsk-Fransk ordbok
Norsk riksmåls-ordbok for rettskrivning og ordbøining
Stor Persisk-Norsk Ordbok
Nynorsk etymologisk ordbok
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