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Norsk Vietnamesisk Ordbok
Eventually, you will unquestionably discover a supplementary experience and achievement by spending more cash. yet when? complete you say you
will that you require to acquire those every needs like having significantly cash? Why don't you attempt to acquire something basic in the
beginning? That's something that will guide you to comprehend even more with reference to the globe, experience, some places, like history,
amusement, and a lot more?
It is your no question own era to action reviewing habit. in the middle of guides you could enjoy now is norsk vietnamesisk ordbok below.
You can search for a specific title or browse by genre (books in the same genre are gathered together in bookshelves). It’s a shame that fiction and
non-fiction aren’t separated, and you have to open a bookshelf before you can sort books by country, but those are fairly minor quibbles.
Norsk Vietnamesisk Ordbok
Norsk-vietnamesisk ordbok Vietnamesisk brukes av i underkant av 70 millioner mennesker verden over. En del av disse bor i Norge. På grunn av
dette, i tillegg til at Vietnam blir et stadig mer populært reisemål for nordmenn, er det viktig å ha en norsk-vietnamesisk ordbok tilgjengelig.
Værsågod, vi håper ordboken nedenfor er til nytte!
Norsk-vietnamesisk ordbok
Vietnamesisk-norsk ordbok. Vår vietnamesisk-norske ordbok er gratis og tilgjengelig for alle, til envher tid. Bruk ordboken til å oversette fra norsk til
vietnamesisk eller fra vietnamesisk til norsk. DinOrdbok serverer deg søkeresultatet med synonymer, avledede ord, uttale, definisjoner og
eksempler på bruk.
Vietnamesisk-bokmål ordbok | DinOrdbok
Norsk-vietnamesisk ordbok = : Na-Uy - Việt tư-điển = Na-Uy - Viet tu-dien Navn: Nguyễn, Khánh Quóc ... Overordnet post: Norbok Språk: Norsk
(Bokmål) Flerspråklig Vietnamesisk ISBN: 8200067572 Emne: Dictyocaulus Infections Dewey: 495.9223 495.933982 495.9 ...
bøker - Norsk-vietnamesisk ordbok = : Na-Uy - Việt tư-điển ...
Vietnamesisk ordbok Vietnamesisk er et relativt stort språk, og det brukes av i underkant av 70 millioner mennesker verden over. En god del av
disse bor faktisk i Norge. I tillegg er Vietnam også i ferd med å bli et populært reisemål for nordmenn. Dermed har mange nordmenn stadig et behov
for en vietnamesisk ordbok.
Vietnamesisk ordbok
I Norsk bokmål - Vietnamesisk ordboken finner du setninger med oversettelser, eksempler, uttale og bilder. Oversettelsen går fort og sparer deg for
tid.
Den Norsk bokmål - Vietnamesisk ordboken | Glosbe
Vietnamesisk-norsk ordbok Advanced versjon 2.2 8.900 oppslagsord, 8.700 eksempler, 26.800 oversettelser © Lingea s.r.o., 2020. Alle rettigheter er
forbeholdt.
Vietnamesisk-norsk ordbok | Lingea - dict.com
Vietnamesisk-norsk ordbok fra Ordbok.com. Oversett enkeltord eller uttrykk/setninger. Mange oppslagsord og tips for god oversetting / andre
ordbøker. Vi kan nesten garantere at du får den vietnamesisk-norske oversettelsen du er ute etter!
Vietnamesisk-norsk ordbok
Vietnamesisk tilhører den østerriksk-asiatiske språk Det er det offisielle språket i Vietnam og snakker henne mindretall. rask oversetter Norsk Legg
til dem som du liker . norsk - vietnamesisk oversetter. For tiden oversetter vi fra norsk til 44 ulike språk. Tekst fra. norsk. Oversett til. vietnamesisk.
Oversettelsene er det som tar seg av ...
Norsk - Vietnamesisk oversetter | TRANSLATOR.EU
Norsk-vietnamesisk ordbok. Vår norsk-vietnamesiske ordbok er gratis og tilgjengelig for alle, til envher tid. Bruk ordboken til å oversette fra norsk til
vietnamesisk eller fra vietnamesisk til norsk. DinOrdbok serverer deg søkeresultatet med synonymer, avledede ord, uttale, definisjoner og
eksempler på bruk.
Bokmål-vietnamesisk ordbok | DinOrdbok
Søkeresultater for Norsk-vietnamesisk ordbok - Haugenbok.no Gå ikke glipp av nyheter og gode tilbud. Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg
oppdatert!
Norsk-vietnamesisk ordbok - Haugenbok.no
Bokmålsordboka og Nynorskordboka er også tilgjengelige i appen Ordbøkene. Med appen har du ordbøkene i lomma hvor du enn er, og du kan søke
i dem når du ikke har nettilgang.
Bokmålsordboka | Nynorskordboka
Vietnamesisk-nynorsk ordbok. Vår vietnamesisk-nynorsk ordbok er gratis og tilgjengelig for alle, til envher tid. Bruk ordboken til å oversette fra
vietnamesisk til nynorsk eller fra nynorsk til vietnamesisk. DinOrdbok serverer deg søkeresultatet med synonymer, avledede ord, uttale, definisjoner
og eksempler på bruk.
Vietnamesisk-nynorsk ordbok | DinOrdbok
Description. The Resource Norsk-vietnamesisk ordbok (resource short name: NVO) [Norwegian-Vietnamese dictionary] results from research in the
project Norsk-vietnamesisk ordbok at University of Bergen, Norway.
Norwegian-Vietnamese Dictionary
Vietnamesisk-Norsk ordbok. Vietnamesisk-Polsk ordbok. Vietnamesisk-Portugisisk ordbok. Vietnamesisk-Rumänsk ordbok. Vietnamesisk-Rysk
ordbok. ... Turkisk-Vietnamesisk ordbok. Nyligen tillagda ord. Nedan följer en tabell med nya ord till och från våra vietnamesiska ordböcker.
Nyckelord översättning accepterad
Vietnamesiska ordböcker | DinOrdbok
Vietnamesiske ordbøker. Velkommen til våre Vietnamesiske ordbøker. På DinOrdbok kan du oversette fra vietnamesisk til 28 språk, og tilbake.
Vietnamesiske ordbøker | DinOrdbok
Oversettelse for 'vietnamesisk' i den norsk-engelske ordboken og mange andre engelske oversettelser - helt gratis. bab.la arrow_drop_down bab.la Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar Toggle navigation
vietnamesisk - engelsk oversettelse - bab.la norsk-engelsk ...
Vietnamesisk-norsk/norsk-vietnamesisk ordbok (2304) Postet den 23/04/2011 by olafhusby Da jeg begynte å undervise vietnamesere i norsk før jul i
1979, ble det fort klart at alle, både elever og lærere, trengte ei ordbok.
Vietnamesisk-norsk/norsk-vietnamesisk ordbok (2304) | Et ...
Norsk-engelsk ordbok. Vår norsk-engelske ordbok er gratis og tilgjengelig for alle, til envher tid. Bruk ordboken til å oversette fra Norsk til Engelsk
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eller fra Engelsk til Norsk. DinOrdbok serverer deg søkeresultatet med synonymer, avledede ord, uttale, definisjoner og eksempler på bruk.
Bokmål-engelsk ordbok | DinOrdbok
Online kvalitetsordbøker, oversettelser, parlører, grammatiske oversikter, emner og språkspill gratis
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