
مرحبا أیھا الرائعون

�💥�ننصحكم في البدایة بتحمیل تطبیق تعلم اللغة الدنماركیة الجدید�💥�
��أضغط ھنا لتحمیل��

�🔻�ھیا بنااا نبدء الدرس�🔻�

+++++++++++++++++++++

منھ،التعّلمعندباالستمتاعالشعورإلىإضافةوإفادتھبأھمیتھالدنماركیةالمفرداتتعّلمكتابیتمّیز
أّسسنالذاللتفكیر،جدیدةطرقوتكسبنامداركنابتوسیعتقومحیثلإلنسانجّداًمھمةاللغاتأنكما
الذینمنأواللغاتبتعّلمالمھتمیناألشخاصمنكنتفإنالدنماركیة.اللغةمفرداتكتابالكتابھذا

بشكٍلومفیدةمھمةمعلوماتمنیّضمھلماالكتابتحمیلیمكنكالدنماركبلدإلىالسفرفيیفكرون
كبیر.

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


أھمّیة الكتاب
ومفرداتھااللغةھذهفتعلّمالطرق،وأبسطبأسھلالدنماركیةاللغةمفرداتتعلّمعلىیساعدكالكتابھذا
التواصلمھاراتزیادةإلىإضافةًجددأشخاصعلىالتعّرفلكیتیحومعلوماتمحتویاتمنفیھابما

إالیتعلّمأنیمكنھالالدنماركیةاللغةتعلّمیریدالذيفالشخصأخرى.شعوبثقافاتعلىواالنفتاحلدیك
إتقانعلىلیساعدكالكتابھذاتصمیمتملذلكاستناداًوالمعاني.والمفرداتالحروفمعرفةحالفي

المفردات والجمل الشائعة والمستخدمة بشكل یومي لھذه اللغة.

أھم المفردات التي یذخر بھا الكتاب

أیةتركیبیمكنالحیثاللغة،مناألكبرالجزءأنھاكمالغةأیّةفيالمھمةاألمورأكثرمنالمفردات
منكنتإنحتىأنھإلىاإلشارةیجبھناوأیَضاالمفردات.منكبیركّمحفظیتّملمحالفيجملة

كافیةدرایةعلىتكنلمإنصحیحبشكلالقواعدھذهاستخدامیمكنكالاللغةلقواعدالمتقنوناألشخاص
كبیرةنسبةبتجمیعقمناالسببلھذاومتنّوعةكثیرةالدنماركیةاللغةمفرداتأنكماتتعلمھا.التياللغةمن
الجملوضعناكمااآلخرون،معالتواصلمنوتمّكنكالحفظسھلةولتصبحلحفظھاالمفرداتمن

شؤونكتدبیرعلىلتساعدكویوميمستمربشكلاستعمالھایتموالتيشیوعاًواألكثرالمھمةوالكلمات
الحیاتیة إلى حدٍّ كبیر.

الدروس التي یحتویھا الكتاب

حرصاً منّا على تعلّمك مفردات ھذه اللغة بشكل جیّد، اخترنا لك قائمة بأھم الدروس. إلیك ھذه القائمة ھنا
یمكنك االطّالع على المفردات ودراستھا وحفظھا حتى تصل للنتیجة المرضیة لك.

▶الدرس األول: أجزاء جسم اإلنسان

▶الدرس الثاني: مفردات الصحة وما یخّصھا

▶الدرس الثالث:  الخضراوات

▶ الدرس الرابع: أسماء األطباق والّطعام

▶الخامس: المشروبات والعصائر وما یخّصھا

▶الدرس السادس: أدوات المطبخ

▶ الدرس السابع: أسماء أنواع الریاضات واأللعاب الریاضیة

▶الدرس الثامن: أھم األعمال والمھن
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▶الدرس التاسع: أثاث المنزل

▶الدرس العاشر: أسماء المالبس بأنواعھا

▶ الحادي عشر: مواصالت النقل ومفردات المرور

▶الدرس الثاني عشر: مفردات عن الطقس وأحوالھ

▶ الدرس الثالث عشر: المشاعر واألحاسیس

▶الدرس الرابع عشر: مفردات تخّص المكتب وأسماء األثاث المكتبي

▶الدرس الخامس عشر: أسماء الحیوانات

▶السادس عشر: الفصول وعبارات ومفردات عن الطقس

▶ الدرس السابع عشر:  المشاعر

▶ الثامن عشر: عبارات مھمة للتعبیر عّما ترید

▶الدرس العشرون: مفردات عن الدیانات وما یخصھا

▶الدرس الواحد والعشرون: تعبیرات عن التسلیة أوقات الفراغ

▶الدرس الثاني والعشرون: مفردات التعبئة والتغلیف

▶ الدرس الثالث والعشرون:  المصطلحات المجردة

▶الدرس الرابع والعشرون: مفردات عن الھندسة المعماریة

▶ الدرس الخامس عشر: الفنون وأدواتھا المستخدمة

▶ الدرس السادس عشر: أسماء أجزاء السیارات

كلّنا أمل بأن یكون كتاب مفردات اللغة الدنماركیة بما فیھ من محتوى ومعلومات مكتوبة ومسجلة مرفقة
بالصور مختصر ومفید، حیث أننا یجب أّال ننسى أن لكّل أّمة لغتھا التي تعبّر عنھا خیر تعبیر، كما أنّھ من

الضروري االنفتاح على على الثقافات األخرى وتبادل اللغات ولھذه األسباب مجتمعة قمنا بعمل ھذا
الكتاب الرائع.

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

