
ما كالنرویجیة مثًال، فعلیك أن تبدأ بالمفردات. حین یكون ھدفك تعلُّم لغةكتاب قواعد اللغة النرویجیة
واالستماع الكثیر. ولكن ھذا ال یكفي صّدقني، حیث البّد لك من جولة ممتعة في رحاب القواعد. لذا من

التأسیسیة.أھم قواعد اللغة النرویجیةإلىباإلضافةأھمیة تعّلم القواعدھنا وفي مقالنا ھذا ستتعّلم

كتاب قواعد اللغة النرویجیة

یخشى الكثیر من الناس القواعد اللغویة عند البدء بتعلُّم لغة جدیدة. فإذا كنت واحًدا منھم فلدّي شيء
جمیل أبوحھ لك. إّن تعّلم اللغة  مثل تعلُّم أّي مھارة أخرى یجب أن تجمع بین الممارسة والدراسة. كما

أّن لتعلم قواعد اللغة النرویجیة أثر بالغ األھمیة، حیث یؤثر على فھم واستیعاب اللغة وتطبیقھا على
المدى القریب والبعید.

وإن استغرقت ھذه التقنیة فترة أطول في التعّلم والوصول للدرجة المطلوبة في الطالقة اللغویة.
وسنورد ھا ھنا أھم األسباب التي تدّلل على ضرورة الحرص على تعّلم قواعد اللغة عند البدء بتعلُّم أي

لغة جدیدة:

وبشكل كبیر على فھمھا وبالتالي حفظھاالریب اّن فھم تركیب الجملة یساعداختالف بناء الجملة:
وتطبیقھا وفي النھایة القیاس علیھا. حیث أّن بناء الجملة یختلف باختالف اللغة.

اللغة، تصبح التراكیب أكثر منطقیة. كما یدركفحین تتعّلم قواعداستیعاب اللغة یصبح أكثر منطقیة:
المتعّلم ترتیب ومكان كل عنصر من عناصر الجملة. وكیف یتّم تركیب السؤال أو األمر. وبالتالي

یتمّكن من فھم التراكیب اللغویة بصورة أسرع، كما ویتقن بناء جملھ وتعابیره الخاّصة بناًء على تلك
التراكیب.



فمثًال تخّیل أن تتعّرض لموقف تحتاج فیھ التعبیر باستخدام الزمن الماضي أو المستقبل. أو اّنك في
المطار أو البرید وكذلك أي مكان مھم، وتقف مكتوف األیدي ومعقود اللسان. بحیث ال تستطیع التحّدث

وصیاغة أسئلتك وعباراتك بالزمن المناسب وكل ذلك بسبب عدم تعّلمك القواعد.

دروس القواعد التي یحتویھا الكتاب

انطالًقا ما لتعّلم القواعد النرویجیة من أھمیة إلتقان اللغة، وحرًصا مّنا على تعّلمك  اخترنا لك قائمة
بأھم دروس القواعد في اللغة النرویجیةضّمناھا في كتاب قواعد اللغة النرویجیة ندرجھا كالتالي:

الدرس األول: حروف األبجدیة النرویجیة بالصوت ▶

الثاني: ضمائر الملكیة ▶

الثالث: أسماء اإلشارة ▶

الرابع: الزمن الماضي ▶

الخامس: الضمائر االنعكاسیة ▶

السادس: صیغة األمر ▶

السابع: الضمائر الشخصیة ▶

الثامن: أدوات االستفھام ▶

التاسع: شرح درس النعوت ▶

العاشر: الظروف ▶

الحادي عشر: األسماء ▶

الثاني عشر: قواعد األعداد ▶

الثالث عشر: حروف الجر مع أمثلة ▶

الرابع عشر: المبني للمعلوم والمبني للمجھول ▶

الخامس عشر: صیاغة األجوبة المختصرة ▶

السادس عشر: التفاضل بین الصفات ▶

السابع عشر: قواعد المؤنث ▶

الثامن عشر: ظروف المكان ▶
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التاسع عشر: قواعد المذّكر ▶

العشرون: أدوات النفي ▶

الواحد والعشرون: صیغة الجمع ▶

الثاني والعشرون: أحرف العطف ▶

الثالث والعشرون: المقارنة ▶

الرابع والعشرون: األحوال ▶

الخامس والعشرون: أدوات التعریف ▶

السادس والعشرون: زمن المستقبل ▶

السابع والعشرون: الحاضر البسیط ▶

وختاًما یسعدنا أن یكون كتاب تعلم قواعد اللغة النرویجیة قد ساعدك لتتعّلم القواعد بإتقان. باإلضافة
إلى أّن الكتاب ُمعّلم معطاء ال یملُّ العطاء. وبالتالي علیك إتقان القواعد واالھتمام بھا  لتكون وسیطك

في النرویج. واألھم من ذلك كلھ نتمنى أن تحّقق جلّ الفائدة من دروس القواعد التي اخترناھا لك.
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