
مرحبا أیھا األصدقاء الرائعون

كیف حالكم

ھل أنت مستعد لتعلم اللغة النرویجیة بسھولة ��

في البدایة وقبل البدء في الدرس ننصحكم بتحمیل تطبیقنا الرائع

✅✅لتحمیل التطبیق اضغط ھنا✅✅

⬇⬇⬇⬇واآلن ھیاا بناا لنبدأ⬇⬇⬇⬇

یمكنالتيوالعباراتاأللفاظمنمجموعةیقدمبأنھpdfالنرویجیةباللغةالعباراتتعلمكتابیتمیز
تساعدالتيالكتبوأھمأفضلمنیعدالكتابفھذابینھم.فیماوالتفاھمالتواصلعلىالناستساعدأن
عندباالستمتاعتشعركالتيالكتبمنأنھإلىباإلضافةبطالقة.بھاوالتحدثالنرویجیةتعلمفي

التيالكثیرةوعباراتھمفرداتھوسالسةوضوحبسببومعلوماتھادروسھافيوالغوصقراءتھا

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


النرویجیةباللغةالعباراتتعلم(كتاباإللكترونيالكتابھذاإعدادتمقداألسبابولھذهیضمھا.
pdf(فقط.الناسمنللبعضحكراًولیستللجمیعالفائدةلتكون

كتاب تعلم العبارات باللغة النرویجیة
وأبسطبأسھلالدنماركیةاللغةفيالعباراتتعلّمعلىpdfالنرویجیةباللغةالعباراتتعلمكتابیساعد

وجددأشخاصعلىالتعّرفلكیتیحوجملھاوعباراتھاالنرویجیةاللغةتعلّمأنإلىإضافًةالطرق.
ھذاوضعتمذلكأساسوعلىأخرى.شعوبثقافاتعلىواالنفتاحلدیكالتواصلمھاراتزیادة

ومستخدمةشائعةوجملوأفعالمفرداتمنالنرویجیةتشملھماكلإتقانعلىیساعدكحیثالكتاب
بشكل یومي.

العبارات التي یحتویھا الكتاب

قدمنھكبیركّمحفظیتّملمحالفيالناسمعالتواصلیمكنواللغةكلمنمھمجزءالعباراتألّن
تحتاجعباراتمنفیھابماالنرویجیةفاللغةالمحادثات.لبعضباإلضافةالكتابفيمنھاالكثیروضعنا
عملیةیسھلبمضمونھالكتابوھذاعنھا.االنقطاعوعدموالمتابعةالتّعلمفيواالستمراریةللقراءة
ھناإلیككبیربشكلاالستفادةتریدكنتإذالذلكالحیاتیة.الشؤونوتدبیراآلخرینمعوالتواصلالحفظ

قائمة بأھم الدروس التي یحتاجھا كل فرد وخاصة الذین یفكرون في السفر إلى البلدان االسكندنافیة.

◀تعرف على أفراد العائلة بالعبارات النرویجیة

/1/الربطأدواتباستخدامالعبارات◀بعض

◀تعلم عبارات باستخدام صیغة األمر

◀أسئلة عبارات بصیغة الماضي بالنرویجیة

◀بعض الصفات باستخدام العبارات النرویجیة

◀عبارات یتم استخدامھا عند زیارة الطبیب

◀عبر عن مشاعرك باستخدام بعض العبارات

◀عبارات نرویجیة یتم استخدامھا عند التسوق

◀بعض العبارات التي تتحدث عن القیام بمھمات

◀عبارات یتم استخدامھا في المسبح

◀تعرف على ما یخص الریاضة بالعبارات النرویجیة

https://25language.com/norway/%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ba%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d9%88%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-_-%d8%b9.html
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◀عبارات مفیدة لالستخدام عند قضاء العطلة

◀بعض العبارات المفیدة عند التحضیر للسفر

◀عبارات تتعلق في المواعید والتحدث عنھا

◀عبارات تتعلق بالحدیث عن اللغات األجنبیة بالنرویجیة

◀تعرف على األعمال واألنشطة بالعبارات الصوتیة

◀التعرف على المشروبات باستخدام العبارات النرویجیة

◀عبارات تعرفك على أیام األسبوع بالنرویجیة

◀كیفیة التعبیر عن األوقات بالعبارات الصوتیة

◀تعلم العّد بالنرویجیة بالعبارات الصوتیة

◀محادثة التعارف بالنرویجیة

◀عبارات عن التعبیر عن األشخاص بالصوت

◀أھم العبارات المستخدمة في القطارات

◀عبارات مھمة لالستخدام في المصارف

◀بعض العبارات والمفردات المھمة عن الطقس

◀أھم العبارات لطلب المساعدة بالنرویجیة

◀التعبیر عن احترام المواعید بالعبارات الصوتیة

◀محادثات مھمة تتضمن أھم العبارات بالنرویجیة

◀عبارات یتم استخدامھا في المطبخ باللغة النرویجیة

وفي الختام نوّد القول أننا حرصنا على أن ینال ھذا الكتاب رضاكم وأن یؤدي الفائدة المطلوبة لكم.

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/norskforalle2

االنضمام الى الجروب الخاص بنا
https://www.facebook.com/groups/331447021129686
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