
�🙌💗�مرحبا أیھا الرائعون�🙌😍�

�👍�ننصحكم في البدایة وقبل البدء في الدرس بتحمیل تطبیقنا من جوجل بالي

�🔻🔻�لتحمیل التطبیق اضغط ھنا�🔻🔻�

بكل ثقةتحدث باللغة الفرنسیة�💥💥�تعلم اللغة الفرنسیة بسھولة

�👏� واآلن ھیاا بناااا �👏�

الشعورإلىإضافةوإفادتھبأھمیتھpdfالفرنسیةالمفرداتتعلمكتابیتمّیز
حیثمستحیًالأمًرایعدالالفرنسیةاللغةإتقانأنحیثالتعّلم،عندباالستمتاع

https://play.google.com/store/apps/details?id=lang.arabisk.tofrance


إذابسھولةالفرنسیةتعّلمبإمكانكأصبحكمااللغات.وأرقىأجملمنتعّدأنھا
یخّصماكلاستیعابفيذلكیساعدكحیثاألساسمناللغةھذهتحبكنت
المفرداتبتعلمالبدءعندأنھكماوغیرھا.ومفرداتحروفمنالفرنسیةاللغة

تحتويكتبسواءااللكترونیةالمصادرببعضاالستعانةیمكنكالفرنسیة
وسائل،منغیرھاأوتطبیقاتأویوتیوبمواقعأووالصورةبالصوتمفردات

تعلمكتابصّممناالسببلھذابسھولة.یتعلمببساطةاألموریأخذفمن
فإنجداًومفیدةممتعةمھّمةمعلوماتمنیضّمھلماpdfالفرنسیةالمفردات

كنت ممن یحبون ھذه اللغة أصبح بإمكانك االطالع على محتواه بعد تحمیلھ.

pdfالفرنسیةالمفرداتتعلمكتاب

الطرق،وأبسطبأسھلالفرنسیةاللغةمفرداتتعلمعلىیساعدكpdfالفرنسیةالمفرداتتعلمكتاب
التواصلمھاراتوزیادةجددأشخاصعلىالتعرففرصةلكُیتیحفیھابمااللغةھذهمفرداتفتعلّم
بالبدءلھبّدالالفرنسیةاللغةتعلّمیریدالذيالشخصإّنالناس.معواسعةعالقاتشبكةوتكوینلدیك،

لیساعدكpdfالفرنسیةالمفرداتتعلمكتابتصمیمتّملذلكاستناداًبالفرنسیة.والمفرداتباألبجدیة
على إتقان المفردات والقواعد والجمل الشائعة والمستخدمة بشكل یومي لھذه اللغة.

أھم المفردات التي یذخر بھا الكتاب

معرفةیمكنالحیثاللغة،مناألكبرالجزءأنھاحتىلغةأیةفيالمھمةاألمورأكثرمنالمفردات
شخصكنتإنحتىأنھإلىاإلشارةیجبھناالمفردات.منكبیرةكمیةحفظیتّملمحالفيالتواصل

كافیةدرایةعلىتكنلمحالفيصحیحبشكلالقواعدھذهاستخدامیمكنكاللغةأّیةلقواعدمتقن
بعضأّنحیثكثیًرا.بعضھاعنومختلفةكثیرةالفرنسیةالمفرداتتتعلمھا.التياللغةبمفردات

كلماتھا تختلف في لفظھا عن طریقة كتابتھا، األمر الذي یجعلھا تحتاج حفظ بشكل جّید وبإتقان وتركیز.

الدروس المختارة للكتاب

ماومعرفةالناسمعالتواصلمنلتمّكنكالفرنسیةباللغةالمفرداتمنكبیرةنسبةبتجمیعھناقمنا
المحادثاتلبعضباإلضافةشیوعاًواألكثرالمھمةوالكلماتالجملوضعناأنناكماحولك،منیدور
القائمةھذهوإلیككبیر،حدٍّإلىالحیاتیةشؤونكتدبیرعلىلتساعدكیوميبشكلاستخدامھایتمالتي

ھنا یمكنك االطالع على ھذه المفردات والدراسة بتمّعن ودّقة وبشكل ممتع جداً لك وألّي شخص.

◀الدرس األول: مفردات تستخدمھا عند التجول في المدینة بالصوت والصورة

https://25language.com/france/%d9%85%d9%81%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d9%85%d9%87%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a9.html


◀الثاني: مفردات أحوال الطقس بالصوت والصورة

◀الثالث: أسماء ومفردات تخص الحیوانات الصغیرة و الحشرات

◀الرابع: أسماء الحیوانات الكبیرة بالصوت والصورة

◀الخامس: أسماء النباتات واألزھار بالفرنسیة

◀السادس: أسماء بعض المواد بالفرنسیة

◀السابع: مفردات المصطلحات المجردة بالصوت والصورة

◀الثامن: أسماء أجزاء السیارة بالصوت والصورة

◀التاسع: مفردات تتعلق بالھندسة المعماریة

◀الدرس العاشر: مفردات تخص السوق والتسّوق بالصوت والصورة

◀الحادي عشر: مفردات تتعّلق بالفنون بالصوت والصورة

◀الثاني عشر: مفردات تخص الدیانات بالفرنسیة

◀الثالث عشر: مفردات تخّص الصحة وأسماء بعض أشیاء المشافي

◀الرابع عشر: أسماء األثاث المنزلي بالصوت والصورة

◀الخامس عشر: أسماء أدوات المطبخ بالصوت والصورة

◀السادس عشر: أسماء بعض األشیاء بالفرنسیة

◀السابع عشر: مفردات تخص الشؤون المالیة بالصوت والصورة

◀الثامن عشر: مفردات وأسماء لبعض األشیاء في الطبیعة

◀التاسع عشر: أسماء أنواع المھن

◀الدرس العشرون: مفردات تخّص تقنیات التكنولوجیا بالصوت والصورة

◀الواحد والعشرون: مفردات االتصاالت وما یخّصھا

◀الثاني والعشرون: مفردات تخّص الشقة السكنیة بالصوت والصورة

◀الثالث والعشرون: أسماء الخضراوات بالفرنسیة

◀الرابع والعشرون: مفردات تخص الطعام وبعض أسماء الوجبات

https://25language.com/france/%d9%85%d9%81%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%82%d8%b3-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a9.html
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◀الخامس والعشرون: أسماء الفواكھ بأنواعھا بالصورة والصوت

◀السادس والعشرون: مفردات أجزاء جسم اإلنسان

◀السابع والعشرون: أسماء أنواع المالبس بالصوت والصورة

◀الثامن والعشرون: مفردات تخص العسكري وأسماء أدواتھ

◀التاسع والعشرون: مفردات تخّص المرور وأسماء وسائل النقل

◀الدرس الثالثون: محادثة صوتیة مھمة بالفرنسیة

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://25language.com/france/%d9%85%d9%81%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%88%d8%a7%d9%83%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a9.html
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