
��❤مرحبا أیھا األصدقاء❤��

2021الجدیدالسویدیةاللغةمفرداتتطبیقبتحمیلالبدایةفيننصحك

��أضغط ھنا لتحمیل��

��❤⚡⚡واألن نبدء بالدرس لتعلم اللغة السویدیة بسھولة

  ال تنسى أیضا األستماع الى طریقة اللفظ عدة مرات حتى یسھل علیك معرفة طریقة اللفظ💞🙌

منھ.التعّلمعندباالستمتاعالشعورإلىباإلضافةوإفادتھبأھمیتھpdfالسویدیةالعباراتكتابیتمّیز
بنشركبیراًاھتماماًیھتمالسویديفالشعبكدولة.للسویدفھمكیحسنأنیمكنھالسویدیةاللغةفتعّلم

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.language.Swedish_arb
https://25language.com/sweden/sweden-2021-live-forex-moyne-xxxx.html


أوحفظتجعلاللذلكوالتحضر.والرقيالمعرفةمنالمزیدواكتسابثقافتھبتطویرواالھتمامالثقافة
الالذيالشخصألناللغةھذهعباراتتعّلمكطریقفيحاجزویقفیرھبكالسویدیةاللغةلفظ

والكتابةبالصوتالعباراتبأھموأرفقناهpdfالسویدیةالعباراتكتابصّممنالذلكیتعّلم.الیخطئ
بھدف تسھیل عملیة الحفظ، وقد أصبح الكتاب متوفر بین یدیك.

pdfالسویدیةالعباراتكتاب
فیھابماالسویدیةاللغةأّنحیثالتعلم.فيكثیراًتساعدالتيالكتبمنpdfالسویدیةالعباراتكتابیعّد
العدیدإدخالتمأنھإلىإضافةاأللمانیةاللغةأساسيوبشكللغاتعّدةفيتأثرتومفرداتعباراتمن
(والتي"nivå"مصطلحاتمثلذلك،علىأمثلةلدینایوجدولذلكاللغة.لھذهالفرنسیةالكلماتمن

«كرسيوتعني،"fauteuil"(بالفرنسیة"fåtölj"و«مستوى»)وتعني،"niveau"بالفرنسیةتقابلھا
بعضمعماحدٍّإلىتتشابھالسویدیةأنمعرفةیمكنناھناومن«سوق»).(وتعني"affär"ومساند»)ذو

pdfالسویدیةالعباراتكتابأنإلىباإلضافةوغیرھا.والفرنسیةوالدنماركیةاأللمانیةومنھااللغات
أخرى.شعوبثقافاتعلىواالنفتاحالتواصلمھاراتوزیادةجددأشخاصعلىللتعّرفالمجالیتیح

االلكترونيالكتابھذهتصمیمتّماللغة،لھذهالمتحدثینمنوتصبحبسھولةالعباراتھذهتتعلّمولكي
المستخدمةالشائعةوالجملواألفعالالمفرداتإتقانعلىیساعدكحیث>pdfالسویدیةالعبارات<كتاب

بشكل یومي في جمیع مناحي الحیاة.

العبارات التي یذخر بھا الكتاب

كبیركّمحفظیتّملمحالفيالناسمعالتواصلیمكنالحیثاللغات،جمیعفيمھمجزءالعباراتتعّد
والمتابعةالتّعلمفيواالستمراریةللقراءةتحتاجعباراتمنفیھابماالسویدیةاللغةأّنإلىإضافةمنھا.
والمحادثاتالعباراتمنكبیرةنسبةبتجمیعھناقمناقدلذلكعنھااالنقطاعوعدمالمتاحةاألسالیببكل

الشؤونوتدبیراآلخرینمعوالتواصلالحفظعملیةلتسھیلالسویدیةالعباراتكتابفيالبسیطة
الحیاتیة.

دروس الكتاب

◀الدرس األول: أھم العبارات بالسویدیة

◀الثاني: عبارات مستخدمة في المدینة

◀الثالث: من عبارات التعارف بالصوت

◀الرابع: أھم العبارات المستخدمة بشكل یومي

◀الخامس: عبارات صوتیة وكلمات مفیدة لالستخدام الیومي

https://25language.com/sweden/%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d8%a7%d8%a6%d8%b9%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ba%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%af%d9%8a%d8%a9.html
https://25language.com/sweden/swedish-lesson15-3.html
https://25language.com/sweden/learn-swedish-lesson-17.html
https://25language.com/sweden/swedish-lesson6-2.html
https://25language.com/sweden/%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d9%83%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%81%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85%d9%8a.html


◀السادس: محادثة تخّص المسبح

◀السابع: عبارات ریاضیة بالصوت

◀الثامن: استخدام الصفات بعبارات سھلة ومفیدة

◀التاسع: بعض العبارات المستخدمة عند الطبیب

◀العاشر: عبارات صوتیة یتم استخدامھا في التاكسي

◀الدرس الحادي عشر: عبارات تخص المواد الغذائیة والفواكھ

◀الثاني عشر: عبارات صوتیة مستخدمة في المطعم

◀الثالث عشر: محادثة مدرسیة قصیرة بالصوت تضم عبارات بالسویدیة

◀الرابع عشر: عبارات تخص الواجب (ما علیك فعلھ)

◀الخامس عشر: عبارات قصیرة باستخدام أدوات الربط المزدوجة

◀السادس عشر: بعض العبارات القصیرة باستخدام أدوات الربط البسیطة

◀السابع عشر: محادثة ببعض العبارات المھمة للسؤال عن الوقت

◀الثامن عشر: عبارات الشكاوى الفندقیة

◀التاسع عشر: محادثة من العبارات المھمة المستخدمة في المصارف

◀الدرس العشرون: بعض العبارات مستخدمة في وسائل النقل العامة

◀الواحد والعشرون: محادثة قصیرة بالعبارات للتحضیر للسفر

◀الثاني والعشرون: عبارات سؤال عن الممكن والمسموح

◀الثالث والعشرون: عبارات باستخدام الجمل الثانویة

◀الرابع والعشرون: عبارات أساسیة بالسویدیة

◀الخامس والعشرون: عبارات تستخدم عند الخروج في المساء

◀السادس والعشرون: جمل مھمة مستخدمة في المتجر

◀السابع والعشرون: عبارات متداولة في السینما

◀الثامن والعشرون: جمل تخص المواعید بالسویدیة
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◀التاسع والعشرون: عبارات االستفسار وسوء الفھم

◀الدرس الثالثون: محادثة صوتیة عبارات في األنشطة واألعمال

وختاماً نتمنى أن یكون الكتاب بدروسھ قد نال إعجابك ورضاك وأن تكون شعرت
بالفائدة عن إنھائھ.

كما یسعدنا أن ندعوك لالنضمام  معنا في الفیس بوك لالطالع على المزید من الدروس

مجموعة تعلیم اللغة السویدیة بأحتراف
https://www.facebook.com/groups/Sfiarabisk

Lärالسویدیةاللغةتعلم dig svenska
https://www.facebook.com/Sfiarabisk
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