
مرحبا أیھا الرائع , ھل ترغب بتطویر نفسك في اللغة الھولندیة !

ننصحك باألشتراك معنا في جروب خاص لتعلم اللغة الھولندیة على الماسنجر

دروس مھمة یومیة  ستفیدكم كثیرا في تطویر نفسك في الھولندیة
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العبارات التي یذخر بھا الكتاب

كبیركّمحفظیتّملمحالفيالناسمعالتواصلیمكنالحیثاللغات،جمیعفيمھمجزءالعباراتتعّد
التّعلمفيواالستمراریةللقراءةیحتاجعباراتمنفیھابماالھولندیةاللغةتعلّمأّنإلىإضافةمنھا.

العباراتمنكبیرةنسبةبتجمیعھناقمناقدلذلكعنھااالنقطاعوعدمالمتاحةاألسالیببكلوالمتابعة
وتدبیراآلخرینمعوالتواصلالحفظعملیةلتسھیلالھولندیةالعباراتتعلمكتابفيالبسیطةوالمحادثات

الشؤون الحیاتیة.

إليك هنا قائمة بأهم الدروس :

◀محادثة ببعض العبارات المھمة أثناء التجول في المدینة

◀بعض العبارات المھمة التي تخص الطبیعة بمحادثة قصیرة

◀محادثة بعبارات مھمة عند الطبیب في اللغة الھولندیة

◀عبارات صوتیة للشكر والتعبیر عن المشاعر

◀بعض العبارات لالستخدام في الفنادق

◀عبارات تخص التعبیر عن االتجاه الصحیح

◀بعض العبارات المستخدمة في سیارات األجرة

◀عبارات ھولندیة باستعمال ضمائر الملكیة

◀عبارات مھمة بالصوت

◀للتعارف بعض العبارات المھمة

◀بعض العبارات الصوتیة بالھولندیة بصیغة األمر

◀أفعال القراءة والكتابة ببعض العبارات الھولندیة
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◀عبارات ھولندیة بصیغة الماضي بالصوت

◀تحدث مع أصدقائك ببعض العبارات

/2/الربطأدواتباستخدام◀عبارات

◀بعض العبارات باستخدام أدوات الربط المزدوجة

◀للحدیث عن الطقس بعض العبارات والمفردات بالھولندیة

◀عبارات األشھر بالھولندیة

◀جمل ھولندیة مستخدمة في حدیقة الحیوانات

◀محادثة بالعبارات لالستخدام في الریاضة

◀للتعبیر عن حاجتك لشيء ما باستخدام العبارات

◀عبارات مستخدمة في محطات القطار

◀عبارات تستخدمھا في المطعم بالھولندیة

◀للتعرف على األلوان بعض العبارات

◀عبارات بالھولندیة تحتاجھا في المصرف

◀إبداء األسباب بالعبارات الصوتیة

◀تعرف على العائلة بالعبارات بالھولندیة

◀محادثة بالعبارات للتعرف على المھن

◀تعرف على أیام األسبوع بالعبارات

◀عبارات عن عطل السیارات بالھولندیة

وختامًا نتمنى أن يكون الكتاب قد نال إعجابك ورضاك وأن تكون شعرت بالفائدة منه

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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