
��مرحبا یا أصدقائي الرائعون

المفردات ھي أساس أي لغة، وعمودھا الفقري، ولیس اللغة الدنماركیة فحسب فعند تعلم وحفظ مفردات

اللغة✅✅لھذهتعلمكمرحلةمن%70إليوصلتقدتكونفإنكمالغة

✔من متجر باليلذلك ننصحكم قبل البدء في الدرس تحمیل تطبیقنا الرائع✔

��رابط تحمیل التطبیق ھنا��

�👏�ھیا بنا لنبدأ في الدرس

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


التعّلمعندباالستمتاعالشعورإلىإضافةوإفادتھبأھمیتھیتمیزpdfالدنماركیةباللغةالعباراتكتاب
لذاللتفكیر.جدیدةطرقوتكسبنامداركنابتوسیعتقومحیثلإلنسانجّداًمھمةاللغاتأّنكمامنھ.

الذینمنأواللغاتبتعّلمالمھتمیناألشخاصمنكنتفإنالدنماركیةباللغةالعباراتكتابأعددنا
ومفیدةمھمةمعلوماتمنیّضمھلماالكتابمناالستفادةیمكنكالدنماركبلدإلىالسفرفيیفكرون

بشكٍل كبیر.

pdfالدنماركیةباللغةالعباراتكتاب

وأبسطبأسھلالدنماركیةاللغةفيالعباراتتعلّمعلىpdfالدنماركیةباللغةالعباراتكتابیساعد
جدد،أشخاصعلىالتعّرفلكیتیحوجملھاوعباراتھاالدنماركیةاللغةتعلّمأنإلىإضافةًالطرق.
تملذلكواستناداًأخرى.شعوبثقافاتعلىواالنفتاحلدیكالتواصلمھاراتزیادةكلھذلكمنواألھم
الشائعةالدنماركیةاللغةعباراتإتقانعلىیساعدكلكيpdfالدنماركیةباللغةالعباراتكتابتصمیم

والمستخدمة بشكل یومي.

التي یذخر بھا الكتابالعبارات

والعباراتالضروریةالعناصركلنوفّقأنعلىpdfالدنماركیةباللغةالعباراتكتابفيحرصنا
یخدمأنیمكنعباراتمحتوىأيإھمالعدممحاولةمعكافةوالمجاالتالحیاتیةالشؤونفيالالزمة
وبسالسةواضحةبطریقةوالجملالعباراتھذهبتجمیعالكتابفيقمناوقدكماالدنماركیة.اللغةمتعلّمي

بحیث ال یشعر المتعلّم بالرتابة والتكرار أو الملل.

وإلیك ھنا دروس الكتاب:

◀محادثات بسیطة ومھمة

◀عبارات دنماركیة مستخدمة في المتجر

◀جمل وعبارات مستخدمة أثناء التسوق

◀محادثة بعبارات مھمة لالستخدام عند الطبیب

◀عبارات دنماركیة بالصوت مستخدمة في السینما

◀تعلم األلوان بالعبارات الصوتیة

◀عبارات صوتیة باستخدام أدوات الربط

◀محادثة تعارف بالعبارات مھمة للتحدث مع األصدقاء

◀تعلم أسماء الفواكھ واألغذیة بالعبارات

https://25language.com/danish/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%af%d8%ab%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85%d8%a9-%d9%88-%d8%a8%d8%b3%d9%8a%d8%b7%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ba%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%83.html
https://25language.com/danish/%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ac%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ba%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9.html
https://25language.com/danish/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%82-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ba%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9.html
https://25language.com/danish/%d8%b9%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%a8-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ba%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9.html
https://25language.com/danish/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9_%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d9%86%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%aa-2.html
https://25language.com/danish/danish-lesson8.html
https://25language.com/danish/blog-post_24-2.html
https://25language.com/danish/%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-4.html
https://25language.com/danish/danish-lesson8-2.html


◀عبارات صوتیة مھمة لالستخدام في الفنادق

◀عبارات تساعد في طلب األشیاء التي تریدھا

◀محادثة بالعبارات تساعدك في محطات القطار

◀عبارات مستخدمة في سیارات األجرة بالصوت

بالصوت/nødt/باستعمال◀عبارات

◀اطلب فعل شيء ما باستخدام العبارات الصوتیة

◀محادثة ببعض العبارات المھمة لالستعمال في حدیقة الحیوانات

◀محادثة صوتیة بالدنماركیة مھمة جداً

◀عبارات صوتیة مستخدمة في المطاعم بالدنماركیة

◀تعبیر عن األحاسیس والمشاعر باستخدام العبارات الصوتیة

◀عبارات تستعمل عند التحدث عن وجوب فعل شيء ما

◀جمل تساعد في التحضیر للسفر بالدنماركیة

◀بعض العبارات للسؤال عن الوقت

◀محادثة صغیرة بالعبارات للتعبیر عن االتجاه الصحیح

◀عبارات بالدنماركیة یتم استخدامھا أثناء التجول في المدینة

◀بعض العبارات لالستخدام في مكتب البرید

◀عبارات بسیطة للتعرف على أیام األسبوع بالدنماركیة

◀عبارات صوتیة مھمة لالستعمال أثناء الطبخ بالدنماركیة

◀محادثة صوتیة ببعض العبارات تساعد في وصف المنزل

◀تعّلم المواعید بالعبارات

https://25language.com/danish/learn-danish-lesson-32-2.html
https://25language.com/danish/danish-lesson7-2.html
https://25language.com/danish/learn-danish-lesson-27-2.html
https://25language.com/danish/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9_%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ac%d8%b1%d8%a9.html
https://25language.com/danish/nd.html
https://25language.com/danish/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%ad-%d8%a8%d9%81%d8%b9%d9%84-%d8%b4%d9%8a%d8%a1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ba%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a7.html
https://25language.com/danish/learn-danish-lesson-15-4.html
https://25language.com/danish/danish-lesson10.html
https://25language.com/danish/danish-lesson2-2.html
https://25language.com/danish/%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ba%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b9%d8%b1.html
https://25language.com/danish/learn-danish-lesson-24.html
https://25language.com/danish/%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b6%d9%8a%d8%b1-%d9%84%d9%84%d8%b3%d9%81%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9.html
https://25language.com/danish/learn-danish-lesson-16-2.html
https://25language.com/danish/%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%8a%d8%ad-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%83%d9%8a.html
https://25language.com/danish/learn-danish-lesson-42-4.html
https://25language.com/danish/learn-danish-easily-12.html
https://25language.com/danish/learn-danish-lesson-14.html
https://25language.com/danish/learn-danish-lesson-44-2.html
https://25language.com/danish/learn-danish-lesson-38-3.html
https://25language.com/danish/blog-post_8-3.html


وفي الختام نأمل أن یكون الكتاب منارةً لمن أراد أن یطّور مھاراتھ وقدراتھ
اللغویة في اللغة الدنماركیة.

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

األعجاب بصفحتنا على الفیس بوك
https://www.facebook.com/Learn.Dansk

االنضمام الى الجروب الخاص بنا
https://www.facebook.com/groups/917514595754440

https://www.facebook.com/Learn.Dansk
https://www.facebook.com/Learn.Dansk
https://www.facebook.com/groups/917514595754440
https://www.facebook.com/groups/917514595754440

