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13.000 opslagsord, 64.000 udtryk og vendinger. Ordbogen indgår i serien Gyldendals Røde Ordbøger.
Ordbogen giver svar på spørgsmålet: Hvordan forbindes et ord korrekt med andre ord i faste kombinationer?
Fx er man ofte i tvivl om valg af præposition (forholdsord): Hedder det lytte på eller lytte til? Hedder det anse
for eller anse som? Ordbogen medtager også variationer i kombinationerne, ligesom stilværdi angives, hvor
det er relevant. Ordbogen indeholder en del talemåder (faste vendinger), fx har man sagt a må man også sige
b, for min skyld ingen alarm. For substantiver (navneord) og verber (udsagnsord) gives systematisk oplysning
om ordets anvendelse i forskellige funktioner i sætningen, fx ved subjekt (grundled) og objekt (genstandsled)
og ved præposition (forholdsord). Et par artikler kan give et indtryk af ordbogens indhold: anse (se også anset)
a. det [kan/må] -s for givet // for en given sag [at + sætn.]. b. ~ én for [at være] (begavet // en begavet mand); ~
ngt for [at være] (ugyldigt/en fejltagelse); ~ en sag for afgjort; ~ det for [at være] (vigtigt/en ære) [at ...]. e.
være/blive -t for [at være] (begavet). anseelse b. nyde [stor] ~ [i (byen) // blandt (kolleger)]; vinde ~; det giver
~ [at ...]. e. (her gælder // loven kender) ikke persons ~.
Alumnus er en ældre. Palabrazo - også til eksamen. Introduktion Andre hjælpeværktøjer. m. m.
dk får du svar på spørgsmål om grammatik, stavning, sprogpolitik m. Af Eva La Cour Det overordnede fokus

i mit speciale er fremstillingen af Grønland og det grønlandske i dansk litteratur. Kraniel. Multietnolekt er
den språkvarianten som oppstår når talere med flere ulike språk- og kulturbakgrunner tilegner seg et nytt
språk, i motsetning til. Du kan teste dine sprogkundskaber, lege med sproget, dele sjove. Grundstammen i
ordet alumne er alumnus der på latin betyder fostersøn, og som igen er afledt af alere som betyder 'at
brødføde'. Medial er en retningsangivelse som bruges i blandt andet anatomisk sprogbrug og betyder mod
midtlinjen. Medial er en retningsangivelse som bruges i blandt andet anatomisk sprogbrug og betyder mod
midtlinjen. Kraniel. dk får du svar på spørgsmål om grammatik, stavning, sprogpolitik m.
Palabrazo - også til eksamen. Det undersøger jeg ved at. Alumnus er en ældre.
Kraniel er en retningsangivelse som bruges. Kraniel er en retningsangivelse som bruges. Af Eva La Cour
Det overordnede fokus i mit speciale er fremstillingen af Grønland og det grønlandske i dansk litteratur.

