
مرحبا أیھا األصدقاء

في البدایة ننصحكم باالنضمام الینا على جروب الماسنجر لتعلم اللغة الفنلندیة س

دروس یومیة مھمة تصلك على الماسنجر

أضغط ھنا لألشتراك

ھیااا بناا لنبدأ الدرس

التعّلمعندباالستمتاعالشعورإلىإضافةوإفادتھبأھمیتھpdfالفنلندیةالمفرداتتعلمكتابیتمّیز
المتنوعةالمفرداتتعّلمكطریقفيحاجزویقفیرھبكالفنلندیةاللغةلفظأوحفظتجعلفالمنھ.
pdfالفنلندیةالمفرداتتعلمكتابصّممنالذایتعّلم.الیخطئالالذيالشخصنعرفوكمااللغة.لھذه

الكتابأصبحوقدالحفظ.عملیةتسھیلبھدفوالصورةبالصوتوجملوعباراتبمفرداتمرفقاً
متوفر بین یدیك.

https://m.me/103156627829415


أھمیة الكتاب
ھذهأّنحیثالطرق.وأبسطبأسھلالفنلندیةاللغةتعلمعلىیساعدكpdfالفنلندیةالمفرداتتعلمكتاب
الذيالشخصأّنكماالناس.معواسعةعالقاتشبكةتكوینفيتساعدكمحتویات،منفیھابمااللغة
استناداًوالمعاني.والمفرداتالحروفمعرفةحالفيإالبالتعلمیبدأأنیمكنالالفنلندیةاللغةتعلمیرید
الشائعةوالجملاللغةبمفرداتالتعّرفعلىلیساعدكالفنلندیةالمفرداتتعلمكتابتصمیمتّملذلك

الكتابأّنكمااللفظ.منالمتمّكنیناألشخاصمنجعلكفيالكبیرةفائدتھإلىباإلضافةبإتقان.وحفظھا
یساعدك في حفظ وأداء بعض المحادثات المھمة والمستخدمة بشكل یومي في ھذه اللغة.

مضمون الكتاب

معرفةیمكنالحیثاللغة.مناألكبرالجزءأنھاحتىلغةأیةفيالمھمةاألمورأكثرمنالمفرداتتعتبر
لقواعداإلتقانكاٍفغیرأنھبالّذكرجدیروھناالمفردات.منكبیرةكمیةحفظیتّملمحالفيالتواصل

المفرداتإّنتتعلمھا.التياللغةوصفاتوعباراتبمفرداتكافیةدرایةعلىتكنأنیجببلاللغة،
التواصلمنلتمّكنكالفنلندیةباللغةالمفرداتمنكبیرةنسبةبتجمیعھناقمنالذلكما.نوعاًكثیرةالفنلندیة

یتموالتيشیوعاًواألكثرالمھمةوالكلماتالجملبوضعقمنافقدحولك.منیدورماومعرفةالناسمع
استخدامھا بشكل یومي لتساعدك على تدبیر شؤونك الحیاتیة إلى حدٍّ كبیر.

أھم الدروس المختارة للكتاب

◀ الدرس األول: مفردات تخص البیئة بالصوت والصورة

◀ الثاني: مفردات الطقس والحالة الجویة

◀الثالث: عبارات ومفردات عن الطقس بالصوت

◀الرابع: أسماء الحیوانات بالصوت والصورة

◀الخامس: كلمات وجمل عن الطبیعة

◀السادس: أسماء الخضراوات

◀السابع: أطباق األطعمة

◀الثامن: أدوات المطبخ

◀التاسع: الریاضات وأنواعھا

◀الدرس العاشر: كلمات وجمل تتعلق بقیادة السیارة والقطار
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https://25language.com/finland/%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%86%d9%84%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%a9_%d8%a7%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88.html
https://25language.com/finland/finland-words/%d9%83%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%ac%d9%85%d9%84-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ba%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%86%d9%84%d9%86%d8%af.html
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◀الحادي عشر: األعداد وظروف الزمان والمكان

◀الثاني عشر: ألفاظ وعبارات تخّص سوق المالبس

◀الثالث عشر: مفردات وجمل عن المدرسة وما یخّصھا

◀الرابع عشر: بعض األمراض ومفردات وعبارات للحدیث مع الطبیب

◀الخامس عشر: كلمات وجمل عن الصیدلیة باللغة الفنلندیة

◀السادس عشر: عبارات ومفردات تخّص مؤسسة التأمینات االجتماعیة

◀السابع عشر: جمل ومفردات تتعّلق بالبنوك بالفنلندیة

◀الثامن عشر: أسئلة مھمة وإجاباتھا باللغة الفنلندیة

◀التاسع عشر: مفردات وجمل للتعریف عن نفسك

◀الدرس العشرون: األثاث المنزلي وأشیاء المنزل

◀الواحد والعشرون: مفردات تتعلق بأثاث المكتب وما یخّصھ بالصوت والصورة

◀الثاني والعشرون: مفردات التعبیر عن المشاعر باللغة الفنلندیة

◀الثالث والعشرون: كلمات وجمل عن العائلة

◀الرابع والعشرون: مفردات وعبارات تخص الفندق

◀الخامس والعشرون: كلمات وجمل تخّص مكتب العمل

◀السادس والعشرون: أھم المحادثات باللغة الفنلندیة بالصوت

◀السابع والعشرون: بعض األسماء بصیغ الجمع

◀الثامن والعشرون: سلسلة من المحادثات المھمة بالصوت

◀التاسع والعشرون: بعض األحوال المستخدمة باللغة الفنلندیة

◀الدرس الثالثون: أسماء مھمة بالصوت باللغة الفنلندیة

وختاماً نتمنى أن یكون الكتاب بدروسھ قد نال إعجابك ورضاك وأن تكون
شعرت بالفائدة عن إنھائھ.
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