
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⬇⬇⬇⬇

أنھحیثالنرویجیة.اللغةتعّلمھدفككانإنpdfالنرویجیةالمفرداتتعلمكتابقراءةمنلكبّدال
من الضروري قیامك بجولة ممتعة في رحاب ھذا الكتاب والتعّرف على مفردات ھذه اللغة وكلّ ما یفید

من عبارات وجمل وغیرھا. وبما أنھ البّد من ھذه الجولة الممتعة. قمنا ھنا بإعداد ھذا الكتاب بشكل
المفردات باإلضافة إلى أھم العبارات والجملھذا ستتعّلمكتاب تعلم المفردات النرویجیةمبّسط. ففي

.اللغة النرویجیةوالمحادثات في

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


pdfالنرویجیةالمفرداتتعلمكتابأھمّیة
منفیھابماالنرویجیةاللغةمفرداتتعلّمفيجداًیساعدpdfالنرویجیةالمفرداتتعلمكتابإّن

روعةإلىباألساسیرجعوذلكجداً,الصعبباألمرلیسالنرویجیةاللغةتعلّمأّنحیثمعلومات.
اللغةبھذهإعجاباًیزیدكورائعجمیلبجرستمتازفالنرویجیةومفرداتھا.النرویجیةاللغةورونق

علىللتعّرفالمجالومفرداتھااللغةھذهتعلّمpdfالنرویجیةالمفرداتتعلمكتابیتیحكماالشمالیة.
أّنحیثأخرى.شعوبثقافاتعلىواالنفتاحلدیكالتواصلمھاراتلزیادةباإلضافةجدد،أشخاص
بأنواعھاوالمفرداتالحروفمعرفةحالفيإالالتعلّمیمكنھالالنرویجیةاللغةتعلّمیریدالذيالشخص

اللغة،لھذهالمتحدثینمنوتصبحبسھولةالنرویجیةاللغةمفرداتتتعلّمولكيومعانیھا.وأفعالأسماءمن
تعلمكتابیساعدكحیث.)pdfالنرویجیةالمفرداتتعلم(كتابااللكترونيالكتابھذهتصمیمتّم

جمیعفيیوميبشكلالمستخدمةالشائعةوالجملواألفعالالمفرداتإتقانعلىالنرویجیةالمفردات
مناحي الحیاة.

مفردات الكتاب

كبیركّمحفظیتّملمحالفيجملةأیةتركیبیمكنالحیثاللغات،جمیعفيمھمجزءالمفرداتتعّد
النرویجیةاللغةأّنحیثدائم.بشكلالتعلمفيتستمرلمإذاشيءأيتعلّمیمكنكالأنھإلىإضافةمنھا.

كماعنھا.االنقطاعوعدمالمتاحةاألسالیببكلوالمتابعةالتّعلمفيواالستمراریةالقراءةتحتاجبمفرداتھا
كتابفيقمناالسببلھذااألفعال.إلىإضافةصفاتومنھاأسماءمنھامختلفةالنرویجیةالمفرداتأن

لتسھیلالبسیطةوالمحادثاتوالجملالمفرداتمنكبیرةنسبةبتجمیعpdfالنرویجیةالمفرداتتعلم
عملیة الحفظ والتواصل مع اآلخرین وتدبیر شؤونك الحیاتیة.

دروس الكتاب

ماومعرفةالناسمعالتواصلمنلتمّكنكالنرویجیةباللغةالمفرداتمنكبیرةنسبةبتجمیعھناقمنا
التيالمحادثاتلبعضباإلضافةشیوعاًواألكثرالمھمةوالكلماتالجملوضعناأنناكماحولك.منیدور

بتمّعنوالدراسةالمفرداتھذهعلىاالطالعیمكنكحیثالقائمةھذهإلیكیومي.بشكلاستخدامھایتم
ودقّة وبشكل ممتع جداً لك وألّي شخص.

◀أھم الكلمات لمن یرید تأسیس نفسھ بالنرویجیة ومحادثة بسیطة بالصوت

◀الخضراوات بالصوت والصورة

◀أسماء المشروبات وما یخّصھا بالصوت والصورة

◀أنواع األطعمة بالصوت والصورة

◀مفردات األثاث المنزلي وأدوات موجودة فیھ

◀أسماء أدوات المطبخ

https://25language.com/norway/%d8%a7%d9%87%d9%85-6000-%d9%83%d9%84%d9%85%d8%a9-%d9%84%d9%85%d9%86-%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%af-%d8%a3%d9%86-%d9%8a%d8%a4%d8%b3%d8%b3-%d9%86%d9%81%d8%b3%d9%87-2022.html
https://25language.com/norway/norway-words/nynorsk-lesson55.html
https://25language.com/norway/%d8%aa%d9%84%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9_%d8%a7%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88.html
https://25language.com/norway/%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9_%d8%a3%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b5%d8%b9%d9%85%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%aa-%d9%88.html
https://25language.com/norway/%d9%85%d9%81%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d8%a3%d8%b4%d9%8a%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af%d8%a9.html
https://25language.com/norway/%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a3%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a1-2022.html


◀كل أنواع المالبس وما یتعلق بھا

◀مفردات الطقس واألحوال الجویة بالصوت والصورة

◀جمل قصیرة عن الطقس وأسماء الفصول

◀أسماء الحیوانات

◀عبارات قصیرة مھمة في حدیقة الحیوانات

◀أنواع الریاضات ومفردات تخصھا

◀كلمات للتعبیر عن مشاعرك

◀أسماء األدوات التي تحتویھا المكاتب

◀مفردات تخص الھندسة المعماریة

◀أسماء المھن واألعمال

◀عبارات للتعبیر عن مشاعرك وعّما تحّب

◀أسماء أعضاء جسم اإلنسان

◀جمل ومفردات تخّص الصحة بالصوت

◀مفردات تخّص الصحة والمشافي

◀عبارات مھمة للمبتدئین بالنرویجیة بالصوت

◀جمل تحتاجھا عند تحضیرك للسفر

◀أیام األسبوع واألرقام بالصوت

/1بالصوت/قصیرة◀محادثة

◀مفردات األشھر بالصوت

◀محادثة صوتیة قصیرة

◀عبارات مھمة في سیارة األجرة

◀جمل قصیرة عن الوجوب بالقیام ببعض األفعال

◀محادثة عن العمل بالصوت

https://25language.com/norway/norway-words/nynorsk-lesson12-3.html
https://25language.com/norway/norway-words/learn-norwegian-easily-11.html
https://25language.com/norway/%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%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-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ba%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b1%d9%88.html
https://25language.com/norway/learn-norwegian-lesson-105.html
https://25language.com/norway/%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85-%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-_-%d9%85%d9%81%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d8%aa%d8%a7%d8%ac%d9%87%d8%a7-%d8%b9.html
https://25language.com/norway/norway-words/nynorsk-lesson50-2.html
https://25language.com/norway/norway-words/nynorsk-lesson11-4.html
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https://25language.com/norway/%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9_%d8%a3%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a8.html
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https://25language.com/norway/%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%81%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%aa.html
https://25language.com/norway/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9_%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85%d8%a9-%d8%ac%d8%af%d8%a7-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a6%d9%8a%d9%86-%d8%a8.html
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https://25language.com/norway/%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9_%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%8a%d9%86%d8%a9.html


ومعلوماتوجملوعباراتمفرداتمنفیھبماpdfالنرویجیةاللغةمفرداتكتابیكونبأنأملكلّنا
مكتوبة ومسجلة مرفقة بالصور مفید لك.

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

https://www.facebook.com/norskforalle2
https://www.facebook.com/norskforalle2
https://www.facebook.com/groups/331447021129686
https://www.facebook.com/groups/331447021129686

