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Kemisk Ordbog
VELKOMMEN til den FØRSTE dansk-moderne hebraisk ordbog nogensinde. I denne 4.
udgave er der tilføjet nye ord og eksempler, rettet fejl og lavet forbedringer. I forhold til
førsteudgaven er 4. udgave udvidet med over 150 sider og rummer nu cirka 45.000
opslagsord og eksempler. Ordbogen indeholder ordforråd, som anvendes på moderne
israelsk hebraisk, og som stammer fra det virkelige liv og fra den europæiske
civilisations historie, specifikke skandinaviske gloser samt ord og begreber fra jødisk,
israelsk og mellemøstlig kultur, religion og historie - og som anvendes akademisk, i
litteratur og presse, på tv og i dagligdagens samtaler. Også egennavne og idiomatiske
udtryk. Ordbogen indeholder ligeledes lidt slang. En vis del af ordforrådet stammer fra
aramæisk, arabisk og jiddisch. Skriftstørrelsen er bevidst holdt stor for at lette
læsningen af de hebraiske vokaltegn. Ordbogen følger som sådan de gængse
genrekriterier for danske ordbøger - såvel som traditionen inden for hebraisk
grammatik. Det er forfatterens håb, at denne ordbog vil være befordrende for
opbyggeligt samvirke mellem folk, sprog og kulturer samt være et gavnligt værktøj for
studerende, lingvister, teologer og andre fagfolk samt rejsende og alle andre.
Etymology of Chemical Names gives an overview of the development of the current
chemical nomenclature, tracing its sources and changing rules as chemistry
progressed over the years. This book is devoted to provide a coherent picture how the
trivial and systematic names shall be used and how the current IUPAC rules help to
reconcile the conflicting demands.
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Denne ordbog indeholder mere end 3000 malajiske ord og sætninger, som er grupperet
efter emne for at gøre det lettere for dig at vælge, hvad du vil lære først. Derudover
indeholder anden halvdel af bogen to indeksafsnit, der kan bruges som basisordbøger
til at slå ord op på et af de to sprog. De tre dele gør tilsammen bogen til en fremragende
ressource for studerende på alle niveauer. Hvordan bruger man denne bog med
malajiske ordforråd? Er du ikke sikker på, hvor du skal begynde? Vi foreslår, at du først
gennemgår kapitlerne om verberne, adjektiverne og sætningerne i første del af bogen.
Dette vil give dig et godt grundlag for yderligere studier og allerede nok malajisk
ordforråd til basal kommunikation. Ordbøgerne i anden halvdel af bogen kan bruges,
når det er nødvendigt at slå ord op, du hører på gaden, malajiske ord, du ønsker at
kende oversættelsen til, eller blot for at lære nogle nye ord i alfabetisk rækkefølge. En
sidste bemærkning: Ordforrådsbøger har eksisteret i hundredvis af år, og som med så
mange ting, der har eksisteret i lang tid, er de måske ikke særligt moderigtige og lidt
kedelige, men de fungerer normalt rigtig godt. Sammen med delene i basisordbogen i
malajisk er denne bog med malajisk ordforråd en fantastisk ressource til at støtte dig
gennem hele læringsprocessen, og den er særligt praktisk på de tidspunkter, hvor der
ikke er internet til at slå ord og sætninger op med.
Kroatisk ordbog
Engelsk ordbog
Kend Kemien 2.
Fransk ordbog
Tradition and Convenience vs. Rationality in Chemical Nomenclature
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Denne ordbog indeholder mere end 3000 engelske ord og sætninger, som er
grupperet efter emne for at gøre det lettere for dig at vælge, hvad du vil lære
først. Derudover indeholder anden halvdel af bogen to indeksafsnit, der kan
bruges som basisordbøger til at slå ord op på et af de to sprog. De tre dele gør
tilsammen bogen til en fremragende ressource for studerende på alle niveauer.
Hvordan bruger man denne bog med engelske ordforråd? Er du ikke sikker på,
hvor du skal begynde? Vi foreslår, at du først gennemgår kapitlerne om verberne,
adjektiverne og sætningerne i første del af bogen. Dette vil give dig et godt
grundlag for yderligere studier og allerede nok engelsk ordforråd til basal
kommunikation. Ordbøgerne i anden halvdel af bogen kan bruges, når det er
nødvendigt at slå ord op, du hører på gaden, engelske ord, du ønsker at kende
oversættelsen til, eller blot for at lære nogle nye ord i alfabetisk rækkefølge. En
sidste bemærkning: Ordforrådsbøger har eksisteret i hundredvis af år, og som
med så mange ting, der har eksisteret i lang tid, er de måske ikke særligt
moderigtige og lidt kedelige, men de fungerer normalt rigtig godt. Sammen med
delene i basisordbogen i engelsk er denne bog med engelsk ordforråd en
fantastisk ressource til at støtte dig gennem hele læringsprocessen, og den er
særligt praktisk på de tidspunkter, hvor der ikke er internet til at slå ord og
sætninger op med.
Denne ordbog indeholder mere end 3000 tyrkiske ord og sætninger, som er
grupperet efter emne for at gøre det lettere for dig at vælge, hvad du vil lære
først. Derudover indeholder anden halvdel af bogen to indeksafsnit, der kan
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bruges som basisordbøger til at slå ord op på et af de to sprog. De tre dele gør
tilsammen bogen til en fremragende ressource for studerende på alle niveauer.
Hvordan bruger man denne bog med tyrkiske ordforråd? Er du ikke sikker på,
hvor du skal begynde? Vi foreslår, at du først gennemgår kapitlerne om verberne,
adjektiverne og sætningerne i første del af bogen. Dette vil give dig et godt
grundlag for yderligere studier og allerede nok tyrkisk ordforråd til basal
kommunikation. Ordbøgerne i anden halvdel af bogen kan bruges, når det er
nødvendigt at slå ord op, du hører på gaden, tyrkiske ord, du ønsker at kende
oversættelsen til, eller blot for at lære nogle nye ord i alfabetisk rækkefølge. En
sidste bemærkning: Ordforrådsbøger har eksisteret i hundredvis af år, og som
med så mange ting, der har eksisteret i lang tid, er de måske ikke særligt
moderigtige og lidt kedelige, men de fungerer normalt rigtig godt. Sammen med
delene i basisordbogen i tyrkisk er denne bog med tyrkisk ordforråd en fantastisk
ressource til at støtte dig gennem hele læringsprocessen, og den er særligt
praktisk på de tidspunkter, hvor der ikke er internet til at slå ord og sætninger op
med.
Denne ordbog indeholder mere end 3000 svenske ord og sætninger, som er
grupperet efter emne for at gøre det lettere for dig at vælge, hvad du vil lære
først. Derudover indeholder anden halvdel af bogen to indeksafsnit, der kan
bruges som basisordbøger til at slå ord op på et af de to sprog. De tre dele gør
tilsammen bogen til en fremragende ressource for studerende på alle niveauer.
Hvordan bruger man denne bog med svenske ordforråd? Er du ikke sikker på,
Page 4/30

Bookmark File PDF Kemisk Ordbog
hvor du skal begynde? Vi foreslår, at du først gennemgår kapitlerne om verberne,
adjektiverne og sætningerne i første del af bogen. Dette vil give dig et godt
grundlag for yderligere studier og allerede nok svensk ordforråd til basal
kommunikation. Ordbøgerne i anden halvdel af bogen kan bruges, når det er
nødvendigt at slå ord op, du hører på gaden, svenske ord, du ønsker at kende
oversættelsen til, eller blot for at lære nogle nye ord i alfabetisk rækkefølge. En
sidste bemærkning: Ordforrådsbøger har eksisteret i hundredvis af år, og som
med så mange ting, der har eksisteret i lang tid, er de måske ikke særligt
moderigtige og lidt kedelige, men de fungerer normalt rigtig godt. Sammen med
delene i basisordbogen i svensk er denne bog med svensk ordforråd en fantastisk
ressource til at støtte dig gennem hele læringsprocessen, og den er særligt
praktisk på de tidspunkter, hvor der ikke er internet til at slå ord og sætninger op
med.
Jeg ved, at du lever
Ret og skrift
Kemisk Ordbog ; kemiord.dk
Kend Kemien 3
The Etymology of Chemical Names

Denne ordbog indeholder mere end 3000 koreanske ord og sætninger, som er
grupperet efter emne for at gøre det lettere for dig at vælge, hvad du vil lære
først. Derudover indeholder anden halvdel af bogen to indeksafsnit, der kan
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bruges som basisordbøger til at slå ord op på et af de to sprog. De tre dele gør
tilsammen bogen til en fremragende ressource for studerende på alle niveauer.
Hvordan bruger man denne bog med koreanske ordforråd? Er du ikke sikker på,
hvor du skal begynde? Vi foreslår, at du først gennemgår kapitlerne om
verberne, adjektiverne og sætningerne i første del af bogen. Dette vil give dig et
godt grundlag for yderligere studier og allerede nok koreansk ordforråd til basal
kommunikation. Ordbøgerne i anden halvdel af bogen kan bruges, når det er
nødvendigt at slå ord op, du hører på gaden, koreanske ord, du ønsker at kende
oversættelsen til, eller blot for at lære nogle nye ord i alfabetisk rækkefølge. En
sidste bemærkning: Ordforrådsbøger har eksisteret i hundredvis af år, og som
med så mange ting, der har eksisteret i lang tid, er de måske ikke særligt
moderigtige og lidt kedelige, men de fungerer normalt rigtig godt. Sammen med
delene i basisordbogen i koreansk er denne bog med koreansk ordforråd en
fantastisk ressource til at støtte dig gennem hele læringsprocessen, og den er
særligt praktisk på de tidspunkter, hvor der ikke er internet til at slå ord og
sætninger op med.
Denne ordbog indeholder mere end 3000 spanske ord og sætninger, som er
grupperet efter emne for at gøre det lettere for dig at vælge, hvad du vil lære
først. Derudover indeholder anden halvdel af bogen to indeksafsnit, der kan
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bruges som basisordbøger til at slå ord op på et af de to sprog. De tre dele gør
tilsammen bogen til en fremragende ressource for studerende på alle niveauer.
Hvordan bruger man denne bog med spanske ordforråd? Er du ikke sikker på,
hvor du skal begynde? Vi foreslår, at du først gennemgår kapitlerne om
verberne, adjektiverne og sætningerne i første del af bogen. Dette vil give dig et
godt grundlag for yderligere studier og allerede nok spansk ordforråd til basal
kommunikation. Ordbøgerne i anden halvdel af bogen kan bruges, når det er
nødvendigt at slå ord op, du hører på gaden, spanske ord, du ønsker at kende
oversættelsen til, eller blot for at lære nogle nye ord i alfabetisk rækkefølge. En
sidste bemærkning: Ordforrådsbøger har eksisteret i hundredvis af år, og som
med så mange ting, der har eksisteret i lang tid, er de måske ikke særligt
moderigtige og lidt kedelige, men de fungerer normalt rigtig godt. Sammen med
delene i basisordbogen i spansk er denne bog med spansk ordforråd en
fantastisk ressource til at støtte dig gennem hele læringsprocessen, og den er
særligt praktisk på de tidspunkter, hvor der ikke er internet til at slå ord og
sætninger op med.
Denne ordbog indeholder mere end 3000 russiske ord og sætninger, som er
grupperet efter emne for at gøre det lettere for dig at vælge, hvad du vil lære
først. Derudover indeholder anden halvdel af bogen to indeksafsnit, der kan
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bruges som basisordbøger til at slå ord op på et af de to sprog. De tre dele gør
tilsammen bogen til en fremragende ressource for studerende på alle niveauer.
Hvordan bruger man denne bog med russiske ordforråd? Er du ikke sikker på,
hvor du skal begynde? Vi foreslår, at du først gennemgår kapitlerne om
verberne, adjektiverne og sætningerne i første del af bogen. Dette vil give dig et
godt grundlag for yderligere studier og allerede nok russisk ordforråd til basal
kommunikation. Ordbøgerne i anden halvdel af bogen kan bruges, når det er
nødvendigt at slå ord op, du hører på gaden, russiske ord, du ønsker at kende
oversættelsen til, eller blot for at lære nogle nye ord i alfabetisk rækkefølge. En
sidste bemærkning: Ordforrådsbøger har eksisteret i hundredvis af år, og som
med så mange ting, der har eksisteret i lang tid, er de måske ikke særligt
moderigtige og lidt kedelige, men de fungerer normalt rigtig godt. Sammen med
delene i basisordbogen i russisk er denne bog med russisk ordforråd en
fantastisk ressource til at støtte dig gennem hele læringsprocessen, og den er
særligt praktisk på de tidspunkter, hvor der ikke er internet til at slå ord og
sætninger op med.
Ukrainsk ordbog
Catalansk ordbog
Finsk ordbog
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Hindi ordbog
Japansk ordbog
Denne ordbog indeholder mere end 3000 lettiske ord og sætninger,
som er grupperet efter emne for at gøre det lettere for dig at
vælge, hvad du vil lære først. Derudover indeholder anden halvdel
af bogen to indeksafsnit, der kan bruges som basisordbøger til at
slå ord op på et af de to sprog. De tre dele gør tilsammen bogen til
en fremragende ressource for studerende på alle niveauer. Hvordan
bruger man denne bog med lettiske ordforråd? Er du ikke sikker på,
hvor du skal begynde? Vi foreslår, at du først gennemgår kapitlerne
om verberne, adjektiverne og sætningerne i første del af bogen.
Dette vil give dig et godt grundlag for yderligere studier og allerede
nok lettisk ordforråd til basal kommunikation. Ordbøgerne i anden
halvdel af bogen kan bruges, når det er nødvendigt at slå ord op, du
hører på gaden, lettiske ord, du ønsker at kende oversættelsen til,
eller blot for at lære nogle nye ord i alfabetisk rækkefølge. En
sidste bemærkning: Ordforrådsbøger har eksisteret i hundredvis af
år, og som med så mange ting, der har eksisteret i lang tid, er de
måske ikke særligt moderigtige og lidt kedelige, men de fungerer
normalt rigtig godt. Sammen med delene i basisordbogen i lettisk
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er denne bog med lettisk ordforråd en fantastisk ressource til at
støtte dig gennem hele læringsprocessen, og den er særligt
praktisk på de tidspunkter, hvor der ikke er internet til at slå ord og
sætninger op med.
Denne ordbog indeholder mere end 3000 arabiske ord og
sætninger, som er grupperet efter emne for at gøre det lettere for
dig at vælge, hvad du vil lære først. Derudover indeholder anden
halvdel af bogen to indeksafsnit, der kan bruges som basisordbøger
til at slå ord op på et af de to sprog. De tre dele gør tilsammen
bogen til en fremragende ressource for studerende på alle
niveauer. Hvordan bruger man denne bog med arabiske ordforråd?
Er du ikke sikker på, hvor du skal begynde? Vi foreslår, at du først
gennemgår kapitlerne om verberne, adjektiverne og sætningerne i
første del af bogen. Dette vil give dig et godt grundlag for
yderligere studier og allerede nok arabisk ordforråd til basal
kommunikation. Ordbøgerne i anden halvdel af bogen kan bruges,
når det er nødvendigt at slå ord op, du hører på gaden, arabiske
ord, du ønsker at kende oversættelsen til, eller blot for at lære
nogle nye ord i alfabetisk rækkefølge. En sidste bemærkning:
Ordforrådsbøger har eksisteret i hundredvis af år, og som med så
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mange ting, der har eksisteret i lang tid, er de måske ikke særligt
moderigtige og lidt kedelige, men de fungerer normalt rigtig godt.
Sammen med delene i basisordbogen i arabisk er denne bog med
arabisk ordforråd en fantastisk ressource til at støtte dig gennem
hele læringsprocessen, og den er særligt praktisk på de
tidspunkter, hvor der ikke er internet til at slå ord og sætninger op
med.
Adgang mod betaling.
Grundbog i Bioteknologi 1
Russisk ordbog
Theory and Practice of Specialised Online Dictionaries
med illustrationer
Denne ordbog indeholder mere end 3000 kroatiske ord og sætninger, som er grupperet efter emne for
at gøre det lettere for dig at vælge, hvad du vil lære først. Derudover indeholder anden halvdel af
bogen to indeksafsnit, der kan bruges som basisordbøger til at slå ord op på et af de to sprog. De tre
dele gør tilsammen bogen til en fremragende ressource for studerende på alle niveauer. Hvordan
bruger man denne bog med kroatiske ordforråd? Er du ikke sikker på, hvor du skal begynde? Vi
foreslår, at du først gennemgår kapitlerne om verberne, adjektiverne og sætningerne i første del af
bogen. Dette vil give dig et godt grundlag for yderligere studier og allerede nok kroatisk ordforråd til
basal kommunikation. Ordbøgerne i anden halvdel af bogen kan bruges, når det er nødvendigt at slå
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ord op, du hører på gaden, kroatiske ord, du ønsker at kende oversættelsen til, eller blot for at lære
nogle nye ord i alfabetisk rækkefølge. En sidste bemærkning: Ordforrådsbøger har eksisteret i
hundredvis af år, og som med så mange ting, der har eksisteret i lang tid, er de måske ikke særligt
moderigtige og lidt kedelige, men de fungerer normalt rigtig godt. Sammen med delene i basisordbogen
i kroatisk er denne bog med kroatisk ordforråd en fantastisk ressource til at støtte dig gennem hele
læringsprocessen, og den er særligt praktisk på de tidspunkter, hvor der ikke er internet til at slå ord og
sætninger op med.
Denne ordbog indeholder mere end 3000 catalanske ord og sætninger, som er grupperet efter emne for
at gøre det lettere for dig at vælge, hvad du vil lære først. Derudover indeholder anden halvdel af
bogen to indeksafsnit, der kan bruges som basisordbøger til at slå ord op på et af de to sprog. De tre
dele gør tilsammen bogen til en fremragende ressource for studerende på alle niveauer. Hvordan
bruger man denne bog med catalanske ordforråd? Er du ikke sikker på, hvor du skal begynde? Vi
foreslår, at du først gennemgår kapitlerne om verberne, adjektiverne og sætningerne i første del af
bogen. Dette vil give dig et godt grundlag for yderligere studier og allerede nok catalansk ordforråd til
basal kommunikation. Ordbøgerne i anden halvdel af bogen kan bruges, når det er nødvendigt at slå
ord op, du hører på gaden, catalanske ord, du ønsker at kende oversættelsen til, eller blot for at lære
nogle nye ord i alfabetisk rækkefølge. En sidste bemærkning: Ordforrådsbøger har eksisteret i
hundredvis af år, og som med så mange ting, der har eksisteret i lang tid, er de måske ikke særligt
moderigtige og lidt kedelige, men de fungerer normalt rigtig godt. Sammen med delene i basisordbogen
i catalansk er denne bog med catalansk ordforråd en fantastisk ressource til at støtte dig gennem hele
læringsprocessen, og den er særligt praktisk på de tidspunkter, hvor der ikke er internet til at slå ord og
sætninger op med.
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Denne ordbog indeholder mere end 3000 hindi ord og sætninger, som er grupperet efter emne for at
gøre det lettere for dig at vælge, hvad du vil lære først. Derudover indeholder anden halvdel af bogen
to indeksafsnit, der kan bruges som basisordbøger til at slå ord op på et af de to sprog. De tre dele gør
tilsammen bogen til en fremragende ressource for studerende på alle niveauer. Hvordan bruger man
denne bog med hindi ordforråd? Er du ikke sikker på, hvor du skal begynde? Vi foreslår, at du først
gennemgår kapitlerne om verberne, adjektiverne og sætningerne i første del af bogen. Dette vil give dig
et godt grundlag for yderligere studier og allerede nok hindi ordforråd til basal kommunikation.
Ordbøgerne i anden halvdel af bogen kan bruges, når det er nødvendigt at slå ord op, du hører på
gaden, hindi ord, du ønsker at kende oversættelsen til, eller blot for at lære nogle nye ord i alfabetisk
rækkefølge. En sidste bemærkning: Ordforrådsbøger har eksisteret i hundredvis af år, og som med så
mange ting, der har eksisteret i lang tid, er de måske ikke særligt moderigtige og lidt kedelige, men de
fungerer normalt rigtig godt. Sammen med delene i basisordbogen i hindi er denne bog med hindi
ordforråd en fantastisk ressource til at støtte dig gennem hele læringsprocessen, og den er særligt
praktisk på de tidspunkter, hvor der ikke er internet til at slå ord og sætninger op med.
Spansk ordbog
Dansk-moderne hebraisk ordbog
Koreansk ordbog
Islandsk ordbog
Lettisk ordbog

Denne ordbog indeholder mere end 3000 japanske ord og sætninger,
som er grupperet efter emne for at gøre det lettere for dig at vælge,
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hvad du vil lære først. Derudover indeholder anden halvdel af bogen
to indeksafsnit, der kan bruges som basisordbøger til at slå ord op på
et af de to sprog. De tre dele gør tilsammen bogen til en fremragende
ressource for studerende på alle niveauer. Hvordan bruger man denne
bog med japanske ordforråd? Er du ikke sikker på, hvor du skal
begynde? Vi foreslår, at du først gennemgår kapitlerne om verberne,
adjektiverne og sætningerne i første del af bogen. Dette vil give dig
et godt grundlag for yderligere studier og allerede nok japansk
ordforråd til basal kommunikation. Ordbøgerne i anden halvdel af
bogen kan bruges, når det er nødvendigt at slå ord op, du hører på
gaden, japanske ord, du ønsker at kende oversættelsen til, eller blot
for at lære nogle nye ord i alfabetisk rækkefølge. En sidste
bemærkning: Ordforrådsbøger har eksisteret i hundredvis af år, og
som med så mange ting, der har eksisteret i lang tid, er de måske
ikke særligt moderigtige og lidt kedelige, men de fungerer normalt
rigtig godt. Sammen med delene i basisordbogen i japansk er denne
bog med japansk ordforråd en fantastisk ressource til at støtte dig
gennem hele læringsprocessen, og den er særligt praktisk på de
tidspunkter, hvor der ikke er internet til at slå ord og sætninger op
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med.
Denne ordbog indeholder mere end 3000 ukrainske ord og sætninger,
som er grupperet efter emne for at gøre det lettere for dig at vælge,
hvad du vil lære først. Derudover indeholder anden halvdel af bogen
to indeksafsnit, der kan bruges som basisordbøger til at slå ord op på
et af de to sprog. De tre dele gør tilsammen bogen til en fremragende
ressource for studerende på alle niveauer. Hvordan bruger man denne
bog med ukrainske ordforråd? Er du ikke sikker på, hvor du skal
begynde? Vi foreslår, at du først gennemgår kapitlerne om verberne,
adjektiverne og sætningerne i første del af bogen. Dette vil give dig
et godt grundlag for yderligere studier og allerede nok ukrainsk
ordforråd til basal kommunikation. Ordbøgerne i anden halvdel af
bogen kan bruges, når det er nødvendigt at slå ord op, du hører på
gaden, ukrainske ord, du ønsker at kende oversættelsen til, eller blot
for at lære nogle nye ord i alfabetisk rækkefølge. En sidste
bemærkning: Ordforrådsbøger har eksisteret i hundredvis af år, og
som med så mange ting, der har eksisteret i lang tid, er de måske
ikke særligt moderigtige og lidt kedelige, men de fungerer normalt
rigtig godt. Sammen med delene i basisordbogen i ukrainsk er denne
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bog med ukrainsk ordforråd en fantastisk ressource til at støtte dig
gennem hele læringsprocessen, og den er særligt praktisk på de
tidspunkter, hvor der ikke er internet til at slå ord og sætninger op
med.
Denne ordbog indeholder mere end 3000 bengali ord og sætninger,
som er grupperet efter emne for at gøre det lettere for dig at vælge,
hvad du vil lære først. Derudover indeholder anden halvdel af bogen
to indeksafsnit, der kan bruges som basisordbøger til at slå ord op på
et af de to sprog. De tre dele gør tilsammen bogen til en fremragende
ressource for studerende på alle niveauer. Hvordan bruger man denne
bog med bengali ordforråd? Er du ikke sikker på, hvor du skal
begynde? Vi foreslår, at du først gennemgår kapitlerne om verberne,
adjektiverne og sætningerne i første del af bogen. Dette vil give dig
et godt grundlag for yderligere studier og allerede nok bengali
ordforråd til basal kommunikation. Ordbøgerne i anden halvdel af
bogen kan bruges, når det er nødvendigt at slå ord op, du hører på
gaden, bengali ord, du ønsker at kende oversættelsen til, eller blot for
at lære nogle nye ord i alfabetisk rækkefølge. En sidste bemærkning:
Ordforrådsbøger har eksisteret i hundredvis af år, og som med så
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mange ting, der har eksisteret i lang tid, er de måske ikke særligt
moderigtige og lidt kedelige, men de fungerer normalt rigtig godt.
Sammen med delene i basisordbogen i bengali er denne bog med
bengali ordforråd en fantastisk ressource til at støtte dig gennem hele
læringsprocessen, og den er særligt praktisk på de tidspunkter, hvor
der ikke er internet til at slå ord og sætninger op med.
Kemisk Ordbog, Engelsk-dansk
4. udgave
Bengali ordbog
Rumænsk ordbog
Bogmarkedet
Denne ordbog indeholder mere end 3000 rumænske ord og
sætninger, som er grupperet efter emne for at gøre det
lettere for dig at vælge, hvad du vil lære først. Derudover
indeholder anden halvdel af bogen to indeksafsnit, der kan
bruges som basisordbøger til at slå ord op på et af de to
sprog. De tre dele gør tilsammen bogen til en fremragende
ressource for studerende på alle niveauer. Hvordan bruger
man denne bog med rumænske ordforråd? Er du ikke sikker på,
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hvor du skal begynde? Vi foreslår, at du først gennemgår
kapitlerne om verberne, adjektiverne og sætningerne i første
del af bogen. Dette vil give dig et godt grundlag for
yderligere studier og allerede nok rumænsk ordforråd til
basal kommunikation. Ordbøgerne i anden halvdel af bogen kan
bruges, når det er nødvendigt at slå ord op, du hører på
gaden, rumænske ord, du ønsker at kende oversættelsen til,
eller blot for at lære nogle nye ord i alfabetisk
rækkefølge. En sidste bemærkning: Ordforrådsbøger har
eksisteret i hundredvis af år, og som med så mange ting, der
har eksisteret i lang tid, er de måske ikke særligt
moderigtige og lidt kedelige, men de fungerer normalt rigtig
godt. Sammen med delene i basisordbogen i rumænsk er denne
bog med rumænsk ordforråd en fantastisk ressource til at
støtte dig gennem hele læringsprocessen, og den er særligt
praktisk på de tidspunkter, hvor der ikke er internet til at
slå ord og sætninger op med.
Denne ordbog indeholder mere end 3000 hollandske ord og
sætninger, som er grupperet efter emne for at gøre det
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lettere for dig at vælge, hvad du vil lære først. Derudover
indeholder anden halvdel af bogen to indeksafsnit, der kan
bruges som basisordbøger til at slå ord op på et af de to
sprog. De tre dele gør tilsammen bogen til en fremragende
ressource for studerende på alle niveauer. Hvordan bruger
man denne bog med hollandske ordforråd? Er du ikke sikker
på, hvor du skal begynde? Vi foreslår, at du først gennemgår
kapitlerne om verberne, adjektiverne og sætningerne i første
del af bogen. Dette vil give dig et godt grundlag for
yderligere studier og allerede nok hollandsk ordforråd til
basal kommunikation. Ordbøgerne i anden halvdel af bogen kan
bruges, når det er nødvendigt at slå ord op, du hører på
gaden, hollandske ord, du ønsker at kende oversættelsen til,
eller blot for at lære nogle nye ord i alfabetisk
rækkefølge. En sidste bemærkning: Ordforrådsbøger har
eksisteret i hundredvis af år, og som med så mange ting, der
har eksisteret i lang tid, er de måske ikke særligt
moderigtige og lidt kedelige, men de fungerer normalt rigtig
godt. Sammen med delene i basisordbogen i hollandsk er denne
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bog med hollandsk ordforråd en fantastisk ressource til at
støtte dig gennem hele læringsprocessen, og den er særligt
praktisk på de tidspunkter, hvor der ikke er internet til at
slå ord og sætninger op med.
Denne ordbog indeholder mere end 3000 islandske ord og
sætninger, som er grupperet efter emne for at gøre det
lettere for dig at vælge, hvad du vil lære først. Derudover
indeholder anden halvdel af bogen to indeksafsnit, der kan
bruges som basisordbøger til at slå ord op på et af de to
sprog. De tre dele gør tilsammen bogen til en fremragende
ressource for studerende på alle niveauer. Hvordan bruger
man denne bog med islandske ordforråd? Er du ikke sikker på,
hvor du skal begynde? Vi foreslår, at du først gennemgår
kapitlerne om verberne, adjektiverne og sætningerne i første
del af bogen. Dette vil give dig et godt grundlag for
yderligere studier og allerede nok islandsk ordforråd til
basal kommunikation. Ordbøgerne i anden halvdel af bogen kan
bruges, når det er nødvendigt at slå ord op, du hører på
gaden, islandske ord, du ønsker at kende oversættelsen til,
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eller blot for at lære nogle nye ord i alfabetisk
rækkefølge. En sidste bemærkning: Ordforrådsbøger har
eksisteret i hundredvis af år, og som med så mange ting, der
har eksisteret i lang tid, er de måske ikke særligt
moderigtige og lidt kedelige, men de fungerer normalt rigtig
godt. Sammen med delene i basisordbogen i islandsk er denne
bog med islandsk ordforråd en fantastisk ressource til at
støtte dig gennem hele læringsprocessen, og den er særligt
praktisk på de tidspunkter, hvor der ikke er internet til at
slå ord og sætninger op med.
Dansk-engelsk teknisk ordbog
Polsk ordbog
Lexicography versus Terminography
En emnebaseret tilgang
Arabisk ordbog
Denne ordbog indeholder mere end 3000 polske ord og
sætninger, som er grupperet efter emne for at gøre det
lettere for dig at vælge, hvad du vil lære først. Derudover
indeholder anden halvdel af bogen to indeksafsnit, der kan
Page 21/30

Bookmark File PDF Kemisk Ordbog
bruges som basisordbøger til at slå ord op på et af de to
sprog. De tre dele gør tilsammen bogen til en fremragende
ressource for studerende på alle niveauer. Hvordan bruger
man denne bog med polske ordforråd? Er du ikke sikker på,
hvor du skal begynde? Vi foreslår, at du først gennemgår
kapitlerne om verberne, adjektiverne og sætningerne i første
del af bogen. Dette vil give dig et godt grundlag for
yderligere studier og allerede nok polsk ordforråd til basal
kommunikation. Ordbøgerne i anden halvdel af bogen kan
bruges, når det er nødvendigt at slå ord op, du hører på
gaden, polske ord, du ønsker at kende oversættelsen til,
eller blot for at lære nogle nye ord i alfabetisk
rækkefølge. En sidste bemærkning: Ordforrådsbøger har
eksisteret i hundredvis af år, og som med så mange ting, der
har eksisteret i lang tid, er de måske ikke særligt
moderigtige og lidt kedelige, men de fungerer normalt rigtig
godt. Sammen med delene i basisordbogen i polsk er denne bog
med polsk ordforråd en fantastisk ressource til at støtte
dig gennem hele læringsprocessen, og den er særligt praktisk
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på de tidspunkter, hvor der ikke er internet til at slå ord
og sætninger op med.
Denne ordbog indeholder mere end 3000 franske ord og
sætninger, som er grupperet efter emne for at gøre det
lettere for dig at vælge, hvad du vil lære først. Derudover
indeholder anden halvdel af bogen to indeksafsnit, der kan
bruges som basisordbøger til at slå ord op på et af de to
sprog. De tre dele gør tilsammen bogen til en fremragende
ressource for studerende på alle niveauer. Hvordan bruger
man denne bog med franske ordforråd? Er du ikke sikker på,
hvor du skal begynde? Vi foreslår, at du først gennemgår
kapitlerne om verberne, adjektiverne og sætningerne i første
del af bogen. Dette vil give dig et godt grundlag for
yderligere studier og allerede nok fransk ordforråd til
basal kommunikation. Ordbøgerne i anden halvdel af bogen kan
bruges, når det er nødvendigt at slå ord op, du hører på
gaden, franske ord, du ønsker at kende oversættelsen til,
eller blot for at lære nogle nye ord i alfabetisk
rækkefølge. En sidste bemærkning: Ordforrådsbøger har
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eksisteret i hundredvis af år, og som med så mange ting, der
har eksisteret i lang tid, er de måske ikke særligt
moderigtige og lidt kedelige, men de fungerer normalt rigtig
godt. Sammen med delene i basisordbogen i fransk er denne
bog med fransk ordforråd en fantastisk ressource til at
støtte dig gennem hele læringsprocessen, og den er særligt
praktisk på de tidspunkter, hvor der ikke er internet til at
slå ord og sætninger op med.
Denne ordbog indeholder mere end 3000 tjekkiske ord og
sætninger, som er grupperet efter emne for at gøre det
lettere for dig at vælge, hvad du vil lære først. Derudover
indeholder anden halvdel af bogen to indeksafsnit, der kan
bruges som basisordbøger til at slå ord op på et af de to
sprog. De tre dele gør tilsammen bogen til en fremragende
ressource for studerende på alle niveauer. Hvordan bruger
man denne bog med tjekkiske ordforråd? Er du ikke sikker på,
hvor du skal begynde? Vi foreslår, at du først gennemgår
kapitlerne om verberne, adjektiverne og sætningerne i første
del af bogen. Dette vil give dig et godt grundlag for
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yderligere studier og allerede nok tjekkisk ordforråd til
basal kommunikation. Ordbøgerne i anden halvdel af bogen kan
bruges, når det er nødvendigt at slå ord op, du hører på
gaden, tjekkiske ord, du ønsker at kende oversættelsen til,
eller blot for at lære nogle nye ord i alfabetisk
rækkefølge. En sidste bemærkning: Ordforrådsbøger har
eksisteret i hundredvis af år, og som med så mange ting, der
har eksisteret i lang tid, er de måske ikke særligt
moderigtige og lidt kedelige, men de fungerer normalt rigtig
godt. Sammen med delene i basisordbogen i tjekkisk er denne
bog med tjekkisk ordforråd en fantastisk ressource til at
støtte dig gennem hele læringsprocessen, og den er særligt
praktisk på de tidspunkter, hvor der ikke er internet til at
slå ord og sætninger op med.
dansk-engelsk, engelsk-dansk
Tjekkisk ordbog
Slovakisk ordbog
Tyrkisk ordbog
Malajisk ordbog
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Denne ordbog indeholder mere end 3000 finske ord og sætninger, som er
grupperet efter emne for at gøre det lettere for dig at vælge, hvad du vil
lære først. Derudover indeholder anden halvdel af bogen to indeksafsnit,
der kan bruges som basisordbøger til at slå ord op på et af de to sprog. De
tre dele gør tilsammen bogen til en fremragende ressource for studerende
på alle niveauer. Hvordan bruger man denne bog med finske ordforråd?
Er du ikke sikker på, hvor du skal begynde? Vi foreslår, at du først
gennemgår kapitlerne om verberne, adjektiverne og sætningerne i første
del af bogen. Dette vil give dig et godt grundlag for yderligere studier og
allerede nok finsk ordforråd til basal kommunikation. Ordbøgerne i anden
halvdel af bogen kan bruges, når det er nødvendigt at slå ord op, du hører
på gaden, finske ord, du ønsker at kende oversættelsen til, eller blot for at
lære nogle nye ord i alfabetisk rækkefølge. En sidste bemærkning:
Ordforrådsbøger har eksisteret i hundredvis af år, og som med så mange
ting, der har eksisteret i lang tid, er de måske ikke særligt moderigtige og
lidt kedelige, men de fungerer normalt rigtig godt. Sammen med delene i
basisordbogen i finsk er denne bog med finsk ordforråd en fantastisk
ressource til at støtte dig gennem hele læringsprocessen, og den er
særligt praktisk på de tidspunkter, hvor der ikke er internet til at slå ord
og sætninger op med.
Denne ordbog indeholder mere end 3000 portugisiske ord og sætninger,
som er grupperet efter emne for at gøre det lettere for dig at vælge, hvad
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du vil lære først. Derudover indeholder anden halvdel af bogen to
indeksafsnit, der kan bruges som basisordbøger til at slå ord op på et af
de to sprog. De tre dele gør tilsammen bogen til en fremragende
ressource for studerende på alle niveauer. Hvordan bruger man denne bog
med portugisiske ordforråd? Er du ikke sikker på, hvor du skal begynde?
Vi foreslår, at du først gennemgår kapitlerne om verberne, adjektiverne
og sætningerne i første del af bogen. Dette vil give dig et godt grundlag
for yderligere studier og allerede nok portugisisk ordforråd til basal
kommunikation. Ordbøgerne i anden halvdel af bogen kan bruges, når det
er nødvendigt at slå ord op, du hører på gaden, portugisiske ord, du
ønsker at kende oversættelsen til, eller blot for at lære nogle nye ord i
alfabetisk rækkefølge. En sidste bemærkning: Ordforrådsbøger har
eksisteret i hundredvis af år, og som med så mange ting, der har
eksisteret i lang tid, er de måske ikke særligt moderigtige og lidt
kedelige, men de fungerer normalt rigtig godt. Sammen med delene i
basisordbogen i portugisisk er denne bog med portugisisk ordforråd en
fantastisk ressource til at støtte dig gennem hele læringsprocessen, og
den er særligt praktisk på de tidspunkter, hvor der ikke er internet til at
slå ord og sætninger op med.
Denne ordbog indeholder mere end 3000 slovakiske ord og sætninger,
som er grupperet efter emne for at gøre det lettere for dig at vælge, hvad
du vil lære først. Derudover indeholder anden halvdel af bogen to
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indeksafsnit, der kan bruges som basisordbøger til at slå ord op på et af
de to sprog. De tre dele gør tilsammen bogen til en fremragende
ressource for studerende på alle niveauer. Hvordan bruger man denne bog
med slovakiske ordforråd? Er du ikke sikker på, hvor du skal begynde? Vi
foreslår, at du først gennemgår kapitlerne om verberne, adjektiverne og
sætningerne i første del af bogen. Dette vil give dig et godt grundlag for
yderligere studier og allerede nok slovakisk ordforråd til basal
kommunikation. Ordbøgerne i anden halvdel af bogen kan bruges, når det
er nødvendigt at slå ord op, du hører på gaden, slovakiske ord, du ønsker
at kende oversættelsen til, eller blot for at lære nogle nye ord i alfabetisk
rækkefølge. En sidste bemærkning: Ordforrådsbøger har eksisteret i
hundredvis af år, og som med så mange ting, der har eksisteret i lang tid,
er de måske ikke særligt moderigtige og lidt kedelige, men de fungerer
normalt rigtig godt. Sammen med delene i basisordbogen i slovakisk er
denne bog med slovakisk ordforråd en fantastisk ressource til at støtte dig
gennem hele læringsprocessen, og den er særligt praktisk på de
tidspunkter, hvor der ikke er internet til at slå ord og sætninger op med.
officiel dansk retskrivning 1739-2005
Hollandsk ordbog
Kemisk ordbog
Svensk ordbog
Naturens kemi : processer og påvirkninger
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This book is the first comprehensive monographon the Function Theory of
Lexicography, whichoriginatedatthe Aarhus School of Business (Aarhus
University).Function Theoryconsiders dictionaries to be tools that are
constructed for assisting specific users with punctual needs in specific
usage situations, e.g. communicative-oriented situations and cognitiveoriented situations.The book's mainfocus is on defending the independent
academic status of lexicography and its corollary: The process of
designing, compiling and updating (specialised) online dictionaries needs a
theoretical framework that addresses general and specific aspects. The
former are common to all types of information tools, the latter are mainly
dependent on the mediafor which the information tool is constructed and
their specific target users. This books offers both aspects and moves from
the highest level of abstraction to very detailed aspects of lexicographic
work, e.g. how to convert an originally-conceived polyfunctional online
dictionary into several monofunctional usage-based ones. The book
illustrates that the theory and the methodology currently used by
advocates of the Function Theory of Lexicography offers better results
than other approaches and therefore makes its case for proposing the
Function Theory for terminological/terminographical work.
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En ung kvinde får på sin bryllupsdag at vide, at hendes forlovede er død.
Efter ugevis i en tåget dis af følelser opdager hun, at der er noget, der ikke
stemmer i omstændighederne omkring hans død og begravelse. Lidt efter
lidt finder hun nu frem til, at hendes forlovede faktisk slet ikke er død...
Portugisisk ordbog
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