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Norsk Persisk Ordbok Googles kostnadsfrie
oversettelsestjeneste oversetter ord, setninger og
nettsider umiddelbart mellom engelsk og over 100
andre språk. Google Oversetter Ordbok persisk - norsk
bokmål . Glosbe. fa persisk . nb norsk bokmål .
Setninger. 30,394. Eksempler. 1,008,753. more
statistics. Språk persisk . Region. Native to: Iran[1]
Afghanistan[1] (as Dari) Tajikistan[1] (as Tajik)
Uzbekistan (as Tajik and Bukhori) Iraq[2] Russia[3][4]
Azerbaijan[5] Official language in: Iran (as Persian)[7
... Den Persisk - Norsk bokmål ordboken |
Glosbe Ordbok. norsk bokmål - persisk. Setninger.
29,356. Eksempler. 1,008,753. more statistics. Den
Norsk bokmål - Persisk ordboken | Glosbe Norsk-persisk
stor ordbok Overordnet post: Norbok Språk: Norsk
(Bokmål) Flerspråklig Farsi ISBN: 9788257320232
8200029751 Emne: ordbøker Dewey: 491.5 491.553
Annen klassifikasjon: Hb 102 L 12 UDK: 809.15 809.155
801.3=915=396 809.27 809.155(03) 809.15(03)
809.15-3 809.155(03)=396 ... bøker - Norsk persisk
ordbok - Nasjonalbiblioteket persisk persa ٌّيِسِراَف
perský persisk persisch περσικός Persian persialainen
perse perzijski persiano ペルシャの 페르시아의 Perzisch perski
persa персидский persisk เกี่ยวกับเปอร์เซีย İranlı
thuộc Ba Tư 波斯的 ('pæʃɪsk) substantiv maskulin
entall/singular Persisk - Norsk Ordbok / Norwegian
Dictionary Ordbok for oversettelse fra norsk til Persisk
og vice versa. Ord eller tekst å oversette: Oversettelse:
– Om Persisk. Det persiske språket er et iransk språk
som er en del av indo-iransk, som igjen stammer fra
den indo-europeiske språkfamilien. ... Norsk – Persisk
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ordbok | Ordbok 24 norsk - persisk oversetter. For tiden
oversetter vi fra norsk til 44 ulike språk. Tekst fra. ...
Men for fans av dette språket spiller ingen rolle fordi
vår persisk ordbok er alltid tilgjengelig. Vi benytter
tjenester fra en kvalitetsleverandør av ordforråd Microsoft Oversettelsene våre er raske og pålitelige
Det er gratis å bruke ... Norsk - Persisk oversetter |
TRANSLATOR.EU The LEXIN dictionary series is
customized for non-native speakers who have limited
proficiency in the Norwegian language.The dictionaries
are illustrated and user friendly, and all content, design
and user interface are developed with this target group
in mind.The LEXIN dictionary contain many pictures
and are easy to use. LEXIN Stor norsk-persisk ordbok
inneholder ca. 42 000 norske oppslagsord og uttrykk
som er oversatt til persisk. Boken inneholder dessuten
et tillegg som består av over 1000 fagord innen en
rekke viktige emneområder. Det er lagt vekt på å gi
mest mulig nøyaktig uttalegjengivelse av hvert enkelt
persisk ord. Stor norsk-persisk ordbok - Ordbøker fra
Kunnskapsforlaget 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 Kjøp
boken Stor persisk-norsk ordbok av Mano Amarloui
(ISBN 9788257316211) hos Adlibris.com. Fri frakt. Stor
norsk-persisk ordbok inneholder over 40 000 norske
oppslagsord med nærmere 5000 eksempler på norsk
språkbruk, alt oversatt til persisk. Gratis PDF Stor norskpersisk ordbok - PDF-BØKER Oversettelse for 'persisk' i
den norsk-engelske ordboken og mange andre
engelske oversettelser - helt gratis. bab.la
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arrow_drop_down bab.la - Online dictionaries,
vocabulary, conjugation, grammar Toggle
navigation persisk - engelsk oversettelse - bab.la norskengelsk ordbok persisk på tysk. Vi har én oversettelse
av persisk i bokmål-tysk ordbok med synonymer,
definisjoner, eksempler på bruk og uttale.persisk i
bokmål-tysk ordbok med synonymer, definisjoner,
eksempler på bruk og uttale. persisk på tysk | Bokmåltysk oversettelse | DinOrdbok Lær norsk - persisk hvor
som helst med din telefon eller ditt nettbrett! Forbedre
dine språkkunnskaper i jobb, reise eller som en hobby!
Innholdsfortegnelse 1 Personer 2 Familie 3 Bli kjent 4
På skolen 5 Land og språk 6 Lese og skrive 7 Tall 8
Klokkeslett 9 Ukedager. 10 I går – i dag – i morgen. 11
Måneder. norsk - persisk for nybegynnere –
Innholdsfortegnelse Resultater funnet i norsk ordbok.
persisk: allmenn [a]: Persian språk [n]: Persian:
allmenn [a]: persa språk [n]: persa [m] allmenn [a]:
persisk språk [n]: persiska: Synonymer: farsi [Legg til
fler synonymer] Avledede ord: persisk kvinne, Persiske
Golf: Wiki: Persisk kan også referere til Perserriket og
persere. Persisk eller farsi er et ... Ordbok: persisk Engelsk, spansk, norsk, svensk Engelsk-norsk ordbok.
Vår engelsk-norske ordbok er gratis og tilgjengelig for
alle, til envher tid. Bruk ordboken til å oversette fra
Norsk til Engelsk eller fra Engelsk til Norsk. DinOrdbok
serverer deg søkeresultatet med synonymer, avledede
ord, uttale, definisjoner og eksempler på bruk. Engelskbokmål ordbok | DinOrdbok Resultater funnet i norsk
ordbok. persisk : allmenn [a]: Persian språk [n]:
Persian: allmenn [a]: persa språk [n]: persa [m]
allmenn [a]: persisk språk [n]: persiska: Synonymer:
farsi [Legg til fler synonymer] Avledede ord: persisk
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kvinne, Persiske Golf: Wiki: Persisk kan også referere til
Perserriket og persere. Persisk eller farsi er et
... Ordbok: persisk - Engelsk, spansk, norsk,
svensk Norstedts ordbok för de minsta. kartonnage,
2012, Svenska, ISBN 9789113028736. Små barn är
också nyfikna på ord och bokstäver. Ta vara på den
nyfikenheten!Det här är en ordbok, men lika mycket en
fin pek- och bilderbok. norsk ordbok | Adlibris Persian
på Norsk bokmål - Engelsk-Norsk bokmål Ordbok Glosbe The LEXIN dictionary series is customized for
non-native speakers who have limited proficiency in
the Norwegian language.The dictionaries are illustrated
and user friendly, and all content, design and user
interface are developed with this target group in
mind.The LEXIN dictionary contain many pictures and
are easy to use.
Free Computer Books: Every computer subject and
programming language you can think of is represented
here. Free books and textbooks, as well as extensive
lecture notes, are available.

.
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Sound good in the manner of knowing the norsk
persisk ordbok in this website. This is one of the
books that many people looking for. In the past, many
people ask roughly this lp as their favourite lp to right
to use and collect. And now, we gift cap you need
quickly. It seems to be appropriately glad to provide
you this renowned book. It will not become a deal of
the pretension for you to acquire incredible relieve at
all. But, it will further something that will let you get
the best become old and moment to spend for reading
the norsk persisk ordbok. create no mistake, this
photograph album is in reality recommended for you.
Your curiosity nearly this PDF will be solved sooner
following starting to read. Moreover, similar to you
finish this book, you may not without help solve your
curiosity but after that locate the authentic meaning.
Each sentence has a definitely great meaning and the
unconventional of word is unquestionably incredible.
The author of this stamp album is extremely an
awesome person. You may not imagine how the words
will come sentence by sentence and bring a cassette to
admission by everybody. Its allegory and diction of the
scrap book chosen essentially inspire you to try writing
a book. The inspirations will go finely and naturally
during you edit this PDF. This is one of the effects of
how the author can influence the readers from each
word written in the book. in view of that this stamp
album is very needed to read, even step by step, it will
be therefore useful for you and your life. If dismayed
on how to acquire the book, you may not dependence
to get confused any more. This website is served for
you to put up to anything to find the book. Because we
have completed books from world authors from many
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countries, you necessity to get the scrap book will be
therefore simple here. next this norsk persisk
ordbok tends to be the cassette that you dependence
hence much, you can locate it in the associate
download. So, it's categorically easy subsequently how
you acquire this wedding album without spending
many epoch to search and find, measures and mistake
in the compilation store.
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