
مرحبا أیھا األصدقاء �🨍�

ھل تعلم؟ معظم األشخاص الذین یتحدثون اللغة  الھولندیة ال یستعملون إال عدد قلیل من المفردات یومیا. ھذا یعني أنھ یمكن أن

یكون لدیك مستوى مقبول عندما تقوم بحفظ الكلمات والجمل في ھذا التطبیق✌✌

أضغط ھنا لتحمیل التطبیق

��⚡ وال تنسى أیضا األستماع الى طریقة اللفظ عدة مرات حتى یسھل علیك معرفة طریقة اللفظ

-----------------------------------------------

عامبشكلتعملحیثلإلنسانجداًمھمةاللغاتأنكماومفید.مھمالھولندیةالمفرداتتعلمكتابإن
لذلكللتفكیر،جدیدةوطرقسیاساتعلىالعقلتعّلمأنھاإلىإضافةالعالمعنمداركناتوسیععلى
كنتإنلذلك.الھولندیة)اللغة(كتابالكتبھذهبینومنالعالمفياللغاتلمعظمكتببتكوینقمنا

من الناس المھتمین باللغات یمكنك تحمیل الكتاب لما یضّمھ من معلومات مھّمة ممتعة ومفیدة جداً.

pdfالھولندیةالمفرداتتعلمكتاب

الطرق، فتعلّم ھذه اللغة بما فیھا من محتویاتبأسھل وأبسطاللغة الھولندیةھذا الكتاب یساعدك على تعلم
ومعلومات یُتیح لك فرصة التعرف على أشخاص جدد وزیادة مھارات التواصل لدیك، وتكوین شبكة

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.language.holand_arb


عالقات واسعة مع الناس. إّن الشخص الذي یرید تعلم اللغة الھولندیة او غیرھا من اللغات ال یمكن ان یبدأ
بالتعلم اال في حال معرفة الحروف والمفردات والمعاني. استناداً لذلك تّم تصمیم ھذا الكتاب لیساعدك على

إتقان المفردات والقواعد والجمل الشائعة والمستخدمة بشكل یومي لھذه اللغة.

أھم المفردات التي یذخر بھا الكتاب

معرفةیمكنالحیثاللغة،مناألكبرالجزءأنھاحتىلغةأیةفيالمھمةاألمورأكثرمنالمفردات
شخصكنتإنحتىأنھإلىاإلشارةیجبھناالمفردات.منكبیرةكمیةحفظیتّملمحالفيالتواصل

كافیةدرایةعلىتكنلمحالفيصحیحبشكلالقواعدھذهاستخدامیمكنكاللغةأیّةلقواعدمتقن
المفرداتمنكبیرةنسبةبتجمیعھناقمنالذلكنوعاًكثیرةالھولندیةالمفرداتتتعلمھا.التياللغةبمفردات

الجملوضعناأنناكماحولك،منیدورماومعرفةالناسمعالتواصلمنلتمّكنكالھولندیةباللغة
الحیاتیةشؤونكتدبیرعلىلتساعدكیوميبشكلاستخدامھایتموالتيشیوعاًواألكثرالمھمةوالكلمات

وبشكلودقّةبتمّعنوالدراسةالمفرداتھذهعلىاالطالعیمكنكھناالقائمةھذهوإلیككبیر،حدٍّإلى
ممتع جداً لك وألّي شخص.

الدرس األول: مفردات الخضراوات▶

الثاني: أسماء الفواكھ ▶

الدرس الثالث: مفردات أنواع المشروبات ▶

الرابع: أسماء أنواع األطعمة ▶

الخامس: األثاث المنزلي بالصوت ▶

السادس: أدوات المطبخ بالصوت ▶

السابع: أسماء المالبس ▶

الثامن: مفردات عن صلة الناس ▶

التاسع: مفردات عن الفنون ▶

العاشر: أنواع التواصل ▶

الحادي عشر: مفردات عن األوقات وأسماء الفصول▶

الثاني عشر: مفردات عن البیئة بالصوت▶

الثالث عشر: مفردات أدوات العمل▶

الرابع عشر: مفردات أدوات التعبئة والتغلیف بالصوت▶
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الخامس عشر: مفردات عن أنواع األلعاب أوقات الفراغ▶

السادس عشر: أسماء وسائل التنقل بالصوت▶

السابع عشر: أسماء آالت الموسیقى بالصوت▶

الثامن عشر: أسماء أنواع الریاضات بالصوت▶

التاسع عشر: مفردات المشاعر بالصوت▶

العشرون: أسماء المھن بالصوت▶

الواحد والعشرون: كلمات وجمل مھمة ومستخدمة یومیاً▶

نا أن تنضم ألسرتنا على الفیس بوك. لتتعلّم المزید والفرید من الدروس. نتمنى لك التوفیق الدائم. وختاًما یسرُّ

اإلعجاب بصفحتنا على الفیس بوك
https://www.facebook.com/holand19

االنضمام الى الجروب الخاص بنا
https://www.facebook.com/groups/deutschlernen2022
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