
En bild säger mer än tusen ord. Bilder och ord tillsammans 

säger allt! NE:s arabiska bildordbok är  en mycket omfattande 

bildordbok och visar betydelser med bilder och tillhörande 

förklaringar på svenska och arabiska. Boken vänder sig till alla 

som söker en exakt term, som vill se vad ett ord betyder eller 

som vill hitta en översättning.

Användningsområden: inom undervisning, i yrkeslivet och  

i vardagen.
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Arabisk bildordbok visar på ett ögonblick föremål och företeelser som 
annars skulle kräva mångordiga förklaringar. Bild och ord bildar en 
enhet som ger mycket mer än en vanlig ordlista. Här finns ca 20 000 
svenska ord och termer med arabisk översättning. Arabisk bildordbok 
behandlar 18 ämnesområden, t.ex. mat, kläder, kommunikation 
och samhälle. Svenskt och arabiskt register och omkring 5 500 
illustrationer gör den till en suverän kunskapskälla och en inspirerande 
blädderbok.
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OMFATTNING
NE:s arabiska bildordbok är den enda svensk-arabiska 

bildordboken som finns på marknaden och omfattar cirka  

20 000 ord och 5 500 illustrationer. Bildordboken är mycket 

tydligare än en vanlig ordbok och visar föremål och före- 

teelser som annars skulle kräva långa förklaringar.

PEDAGOGISKT UPPLÄGG
Bildordboken består av tre delar:

• introduktion och innehållsförteckning

• ordbok med ämnesvis indelning

• register på svenska och arabiska.

Innehållet i bildordboken är indelat i 18 ämnesområden  

med olika underavdelningar. Varje begrepp har förutom den 

svenska och arabiska motsvarigheten en illustration som 

fungerar som en visuell definition.

ENKEL ATT ANVÄNDA
En bildordbok förstås av alla, vilket gör den användbar i 

många situationer. Det finns flera sätt att hitta ordet du söker:

• via den färgkodade kapitelöversikten

• via de svenska och arabiska registren

• genom att bläddra dig fram till rätt bild. 

RELEVANT OCH MODERN
Ett stort antal specialister och källor har konsulterats för att 

säkerställa att bildordboken har ett relevant innehåll och rätt 

terminologi. Denna utgåva har moderniserats för att spegla 

teknikutvecklingen, vilket medfört många nya ord och  

reviderade illustrationer.

För mer information om våra tjänster, besök NE.se eller kontakta oss på:  
040-665 47 00 eller foretag@ne.se

NE Nationalencyklopedin AB 

Box 890

201 80 Malmö

NE.se
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