
�💗👏�كیف حالكم أیھا الرائعون

ھل تعلم؟ معظم األشخاص الذین یتحدثون اللغة  الفرنسیة 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�👀�

�🟡🟡�لتحمیل التطبیق اضغط ھنا�🟡🟡�

✅✅ھیا بنا لنبدأ في التعلم اآلن✅✅

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


منھ،التعلّمعندباالستمتاعالشعورإلىإضافةوإفادتھبأھمیتھpdfالفرنسیةالعباراتتعلمكتابیتمیز
بتعلمالبدءفعنداللغات.وأرقىأجملمنألنھامستحیالًأمًرایعدالالفرنسیةاللغةإتقانأنحیث

أوبالصوتعباراتتحتويكتبسواءااللكترونیةالمصادرببعضاالستعانةیمكنكالفرنسیةالعبارات
لماpdfالفرنسیةالعباراتتعلمكتابصّممناولذلكوسائل.منغیرھاأوتطبیقاتأویوتیوبمواقع
علىاالطالعبإمكانكأصبحاللغةھذهیحبونممنكنتفإنجداًومفیدةممتعةمھّمةعباراتمنیضّمھ

محتوى الكتاب بعد تحمیلھ.

pdfالفرنسیةالعباراتتعلمكتابأھمیة

فالفرنسیةوممتعة.سھلةبطریقةبطالقةوتحدثھااللغةھذهإتقانعلىیساعدالفرنسیةالعباراتتعلمكتاب
یریدالذيالشخصأّنكماالكثیر.للشخصیضیفاللغةھذهوإتقانللغایةوالرقیقةاللطیفةاللغاتمنتعّد
بھا.والتحدثالعباراتوتكوینوالمفرداتالحروفمعرفةحالفيإالالتعلّمیمكنھالالفرنسیةاللغةتعلّم
بالعباراتوالغنيالواضحpdfالفرنسیةالعباراتتعلمكتابوضعفكرةجاءتالمنطلقھذاومن

یوميبشكلالمستخدمةالشائعةوالجملالفرنسیةالعباراتتعلمعلىیساعدكبحیثالمتنوعة.الفرنسیة
في جمیع مناحي الحیاة.

العبارات التي یذخر بھا الكتاب

معالحیاتیة،الشؤونجمیعفيالالزمةواألساسیةالمھمةالعباراتكلوضععلىالكتابھذافيحرصنا
ھذهبوضعقمناأنناكما.الفرنسیةاللغةمتعلّميیخدمأنیمكنعباراتمحتوىأيإھمالعدممحاولة

العبارات بشكل مدروس واضح وبسیط مرفقاً بالصوت لتسھیل الدراسة لكل من یرید ذلك.

⏬وإلیك ھنا دروس الكتاب:

◀عبارات حكم مھمة بالفرنسیة

◀محادثة تعارف عبارات صوتیة بالفرنسیة

◀عبارات عن الصداقة بالصوت

◀أھم الجمل الفرنسیة بالصوت

◀عبر عن الحب بالعبارات الصوتیة

◀عبارات لالستخدام في السینما

◀عبارات تحتاجھا عند التعرف على أصدقاء جدد

https://25language.com/france/%d8%ad%d9%83%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ba%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a9.html
https://25language.com/france/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%af%d8%ab%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ba%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a9.html
https://25language.website/france/%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%af%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ba%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a9.html
https://25language.website/france/%d8%a7%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ba%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a9.html
https://25language.website/france/%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a8.html
https://25language.website/france/%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d8%aa%d8%a7%d8%ac%d9%87%d8%a7-%d8%b9%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d9%86%d9%85%d8%a7-3.html
https://25language.website/france/%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d8%aa%d8%a7%d8%ac%d9%87%d8%a7-%d8%b9%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d9%85%d8%b9-%d8%a3%d8%b5%d8%af%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d8%ac%d8%af-7.html


◀محادثة قصیرة بالفرنسیة

◀عبارات یتم استخدامھا في الفنادق

◀التعبیر عن االتجاھات بالعبارات الصوتیة بالفرنسیة

◀عبارات لالستخدام في سیارات األجرة

◀بعض العبارات المستخدمة عند زیارة الطبیب

◀عبارات تحتاجھا في المدارس

◀بعض العبارات التي تحتاجھا في المسبح

◀أھم العبارات المستخدمة في التحضیر للسفر

◀عبارات فرنسیة تحتاجھا عند التسوق

◀التھنئة والتحضیر لألعیاد بالعبارات الفرنسیة

◀التعرف على المشروبات من خالل العبارات الفرنسیة

◀عبارات باستخدام المفردات أمس - الیوم - غداً

◀محادثة بالعبارات یمكن استخدامھا في المصارف

◀عبر عن الوقت باستخدام العبارات الفرنسیة

◀عبارات تحتاجھا عند تعطل سیارتك

◀عبارات یمكن استخدامھا عند زیارتك للصیدلیة

◀الواجبات التي علیك فعلھا بالعبارات الفرنسیة

◀عبارات فرنسیة للتبضع في المتجر

◀أثناء تنظیف المنزل بعض العبارات التي تحتاجھا

◀عبارات عن الریاضة بالفرنسیة

◀بعض العبارات المستخدمة في مكاتب البرید

◀ أھم العبارات الفرنسیة المستخدمة في المطارات

◀  عبارات مھمة تحتاجھا في المطابخ

https://25language.website/france/learn-french-lesson-32.html
https://25language.website/france/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a9_%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%86%d8%af%d9%82-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%aa.html
https://25language.website/france/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a9_%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%87%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%aa.html
https://25language.website/france/learn-french-lesson-28.html
https://25language.website/france/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a9_%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%aa.html
https://25language.website/france/french-lesson3.html
https://25language.website/france/%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ba%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d8%aa%d8%a7%d8%ac%d9%87%d8%a7-%d8%b9%d9%86.html
https://25language.website/france/french-lesson41.html
https://25language.website/france/france-2022-live-forex_20.html
https://25language.website/france/%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%87%d9%86%d8%a6%d8%a9-%d8%a8%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ba%d8%a9-%d8%a7%d9%84-2.html
https://25language.website/france/learn-french-lesson-11.html
https://25language.website/france/%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a3%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%b3_%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85_%d8%ba%d8%af%d8%a7.html
https://25language.website/france/learn-french-easily-8.html
https://25language.website/france/french-lesson8-3.html
https://25language.website/france/%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a9_%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d8%aa%d8%a7%d8%ac%d9%87%d8%a7-%d8%b9%d9%86%d8%af-%d8%aa%d8%b9%d8%b7%d9%84-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%aa.html
https://25language.website/france/francegrama/%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7-%d9%85%d8%b9%d9%86%d8%a7-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d9%85-%d8%b9%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d8%af%d9%84%d9%8a.html
https://25language.website/france/french-lesson28-2.html
https://25language.website/france/french-lesson13-2.html
https://25language.website/france/%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d8%aa%d8%a7%d8%ad%d9%87%d8%a7-%d8%b9%d9%86%d8%af-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84.html
https://25language.website/france/french-lesson33-3.html
https://25language.website/france/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%84.html
https://25language.website/france/french-lesson30-3.html
https://25language.website/france/french-lesson12-2.html


وفي الختام نأمل أن يكون الكتاب منارةً لمن أراد أن يطوّر

مهاراته وقدراته اللغوية في اللغة الفرنسية.

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/francearb

االنضمام الى الجروب الخاص بنا
https://www.facebook.com/groups/2254267031296163

https://www.facebook.com/francearb
https://www.facebook.com/francearb
https://www.facebook.com/groups/2254267031296163
https://www.facebook.com/groups/2254267031296163

