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∆ευτσχηε Γραµµατικ
Βυχη|πδφασψµβολ φοντ σιζε 14
φορµατ
Ασ ρεχογνιζεδ, αδϖεντυρε ασ χοµπετεντλψ ασ
εξπεριενχε νοτ θυιτε λεσσον, αµυσεµεντ, ασ ωιτηουτ
διφφιχυλτψ ασ χονχορδ χαν βε γοττεν βψ ϕυστ
χηεχκινγ ουτ α εβοοκ δευτσχηε γραµµατικ βυχη ιν
αδδιτιον το ιτ ισ νοτ διρεχτλψ δονε, ψου χουλδ βελιεϖε
εϖεν µορε µορε ορ λεσσ τηισ λιφε, ιν τηε ρεγιον οφ τηε
ωορλδ.
Ωε µαναγε το παψ φορ ψου τηισ προπερ ασ
χοµπετεντλψ ασ σιµπλε εξαγγερατιον το γετ τηοσε αλλ.
Ωε ηαϖε τηε φυνδσ φορ δευτσχηε γραµµατικ βυχη ανδ
νυµερουσ βοοκ χολλεχτιονσ φροµ φιχτιονσ το
σχιεντιφιχ ρεσεαρχη ιν ανψ ωαψ. αµονγ τηεµ ισ τηισ
δευτσχηε γραµµατικ βυχη τηατ χαν βε ψουρ παρτνερ.
Ισ τηερε τηε Βεστ Βοοκ το λεαρν Γερµαν? ΙΙ ??Γιβτ εσ
δασ βεστε Βυχη ζυµ ∆ευτσχηλερνεν? ΙΙ Α2−Χ1
Ισ τηερε τηε Βεστ Βοοκ το λεαρν Γερµαν? ΙΙ ??Γιβτ εσ
δασ βεστε Βυχη ζυµ ∆ευτσχηλερνεν? ΙΙ Α2−Χ1 βψ
Λεαρν Γερµαν Φαστ 5 µοντησ αγο 6 µινυτεσ, 41
σεχονδσ 5,044 ϖιεωσ Φινδ τηε περφεχτ , βοοκ , το
λεαρν , Γερµαν , φορ ψου. Τηισ ςιδεο ισ νοτ
σπονσορεδ. Λεαρν , Γερµαν , Φαστ ωιτη Ναταλια #,
βοοκσ , #, γερµαν , ...
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Γερµαν γραµµαρ: Εασψ εξπλανατιον! Τηε µοστ
ιµπορταντ ρυλεσ φορ λεαρνερσ
Γερµαν γραµµαρ: Εασψ εξπλανατιον! Τηε µοστ
ιµπορταντ ρυλεσ φορ λεαρνερσ βψ Λινγστερ Αχαδεµψ
9 µοντησ αγο 28 µινυτεσ 234,942 ϖιεωσ Υνδερστανδ
τηε Γερµαν γραµµαρ: συβϕεχτ, πρεδιχατορ, οβϕεχτ,
αδϖερβιαλ, αττριβυτε // τενσεσ: πρεσεντ, περφεχτ,
παστ σιµπλε ...
Εινφαχηε δευτσχηε Γραµµατικ ϖον Ρεινηαρδ Λαυν
Εινφαχηε δευτσχηε Γραµµατικ ϖον Ρεινηαρδ Λαυν βψ
∆ευτσχη µιτ Μαριϕα 4 ψεαρσ αγο 3 µινυτεσ, 38
σεχονδσ 8,437 ϖιεωσ Ιχη µχητε ευχη διεσεσ ,
Γραµµατικβυχη , ηερζλιχη εµπφεηλεν, ωειλ εσ σεηρ
ϖερστνδλιχη γεσχηριεβεν ιστ υνδ ϖιελε γυτε
Βεισπιελε ...
∆ευτσχη λερνεν µιτ Γεσχηιχητεν #34 | Β1−Β2 −
∆ευτσχη λερνεν κοστενλοσ
∆ευτσχη λερνεν µιτ Γεσχηιχητεν #34 | Β1−Β2 −
∆ευτσχη λερνεν κοστενλοσ βψ Λεαρν Γερµαν 3 ψεαρσ
αγο 1 ηουρ, 3 µινυτεσ 916,797 ϖιεωσ ∆ευτσχη , λερνεν
µιτ Γεσχηιχητεν , ∆ευτσχη , Λερνεν µιτ ∆ιαλογεν
Γεσχηιχητεν, διε ηελφεν , ∆ευτσχη , ζυ λερνεν.
Γεσχηιχητεν ζυρ ...
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∆ευτσχηε Γραµµατικ εινφαχη ερκλρτ − Βλιχκ ινσ
Βυχη
∆ευτσχηε Γραµµατικ εινφαχη ερκλρτ − Βλιχκ ινσ
Βυχη βψ Εασψ∆ευτσχη − ∆ευτσχηε Γραµµατικ
ϖερστεηεν 3 ψεαρσ αγο 7 µινυτεσ, 29 σεχονδσ 20,025
ϖιεωσ Ινηαλτσϖερζειχηνισ + Ερστε Λεκτιον: ...
∆ευτσχη λερνεν µιτ Γεσηιχητεν # 29 | Β2−Χ1 | ∆ευτσχη
Λερνεν Κοστενλοσ | Λεαρν Γερµαν ονλινε
∆ευτσχη λερνεν µιτ Γεσηιχητεν # 29 | Β2−Χ1 | ∆ευτσχη
Λερνεν Κοστενλοσ | Λεαρν Γερµαν ονλινε βψ Λεαρν
Γερµαν 2 ψεαρσ αγο 30 µινυτεσ 254,809 ϖιεωσ Σεηρ
ιντερεσσαντε Γεσχηιχητε φρ Φορτγεσχηριττενε ,
∆ευτσχη , λερνεν µιτ Γεσχηιχητεν , ∆ευτσχη , Λερνεν
µιτ ∆ιαλογεν Γεσχηιχητεν, διε ...
ΣΟ ΗΑΒΕ ΙΧΗ ∆ΕΥΤΣΧΗ ΓΕΛΕΡΝΤ (µεινε Τιππσ, υµ
δασ Χ2−Νιϖεαυ ζυ σχηαφφεν)
ΣΟ ΗΑΒΕ ΙΧΗ ∆ΕΥΤΣΧΗ ΓΕΛΕΡΝΤ (µεινε Τιππσ, υµ
δασ Χ2−Νιϖεαυ ζυ σχηαφφεν) βψ ∆ειν Σπραχηχοαχη
7 µοντησ αγο 13 µινυτεσ, 41 σεχονδσ 257,389 ϖιεωσ Σο
ηαβε ιχη , ∆ευτσχη , γελερντ υνδ ιν 7 Μονατεν δασ
Χ2−Νιϖεαυ ερρειχητ! ∆υ σχηαφφστ δασ αυχη! Φρ
νοχη µεηρ Τιππσ ηολ διρ µειν ...
Σπεακ Γερµαν περφεχτλψ? Τηε βεστ τιπσ φορ
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λεαρνινγ Α1 − Χ2
Σπεακ Γερµαν περφεχτλψ? Τηε βεστ τιπσ φορ
λεαρνινγ Α1 − Χ2 βψ Λινγστερ Αχαδεµψ 10 µοντησ
αγο 16 µινυτεσ 596,426 ϖιεωσ Λεαρν περφεχτ Γερµαν
βψ πραχτιχινγ ρεαδινγ, λιστενινγ, ωριτινγ ανδ
σπεακινγ. Λεαρν ηοω ουρ βραινσ λεαρν βεστ! Ρεαδινγ
...
10 Χοµµον Μιστακεσ Γερµαν Λεαρνερσ Μακε | Εασψ
Γερµαν 227
10 Χοµµον Μιστακεσ Γερµαν Λεαρνερσ Μακε | Εασψ
Γερµαν 227 βψ Εασψ Γερµαν 3 ψεαρσ αγο 18 µινυτεσ
530,332 ϖιεωσ ΓΕΤ ΕΞΕΡΧΙΣΕΣ ΦΟΡ ΤΗΙΣ ςΙ∆ΕΟ:
ηττπ://ωωω.πατρεον.χοµ/εασψγερµαν −−− ΛΙΣΤ ΟΦ
ΤΟΠΙΧΣ: 1:02 Κεννεν ϖσ. Ωισσεν 3:13 ςιελ ...
Ρελατιϖε Χλαυσεσ αρε εασψ! Λεαρν περφεχτ Γερµαν ?
Α2, Β1, Β2
Ρελατιϖε Χλαυσεσ αρε εασψ! Λεαρν περφεχτ Γερµαν ?
Α2, Β1, Β2 βψ Λινγστερ Αχαδεµψ 7 µοντησ αγο 16
µινυτεσ 118,030 ϖιεωσ Λεαρν τηε Γερµαν ρελατιϖε
χλαυσεσ: Ρελατιϖε χλαυσεσ αρε σεχονδαρψ χλαυσεσ
τηατ σταρτ ωιτη α ρελατιϖε προνουν. Ψου νεεδ τηεµ ιν
...
Γερµαν νουνσ ωιτη −ν ατ τηε ενδ: τηε ν−δεχλινσιον
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?Λεαρν Γερµαν Α1, Α2, Β1, Β2
Γερµαν νουνσ ωιτη −ν ατ τηε ενδ: τηε ν−δεχλινσιον
?Λεαρν Γερµαν Α1, Α2, Β1, Β2 βψ Λινγστερ Αχαδεµψ
8 µοντησ αγο 8 µινυτεσ, 25 σεχονδσ 49,988 ϖιεωσ
∆ευτσχη λερνεν µιτ Γεσχηιχητεν #32 | Β1−Β2 | Γερµαν
Φορ Φρεε
∆ευτσχη λερνεν µιτ Γεσχηιχητεν #32 | Β1−Β2 | Γερµαν
Φορ Φρεε βψ Λεαρν Γερµαν 3 ψεαρσ αγο 53 µινυτεσ
599,852 ϖιεωσ ∆ευτσχη , λερνεν µιτ Γεσχηιχητεν ,
∆ευτσχη , Λερνεν µιτ ∆ιαλογεν Γεσχηιχητεν, διε ηελφεν
, ∆ευτσχη , ζυ λερνεν. Γεσχηιχητεν ζυρ ...
Ιντερµεδιατε Γερµαν Ωορκβοοκ Ρεϖιεω: ∋Γραµµατικ
Ακτιϖ∋
Ιντερµεδιατε Γερµαν Ωορκβοοκ Ρεϖιεω: ∋Γραµµατικ
Ακτιϖ∋ βψ Αλιχε − αλπινεστυδιεσ 5 µοντησ αγο 3
µινυτεσ, 3 σεχονδσ 475 ϖιεωσ Ηερε∋σ µψ ηιγηλψ
ρεθυεστεδ ρεϖιεω οφ τηε , Γερµαν , γραµµαρ , βοοκ ,
Ι∋ϖε βεεν υσινγ λατελψ. Τηισ ισ φορ Β2_Χ1 λεϖελ βυτ
τηερε αρε οτηερ ...
(Τειλ 2) ∆υ βιστ αυφ Χ1−Νιϖεαυ? ∆ανν σολλτεστ ∆υ
διεσε Γραµµατικ κννεν
(Τειλ 2) ∆υ βιστ αυφ Χ1−Νιϖεαυ? ∆ανν σολλτεστ ∆υ
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διεσε Γραµµατικ κννεν βψ Βυσινεσσ ∆ευτσχη µιτ
ςασιλενα Πετκοϖα 1 ψεαρ αγο 14 µινυτεσ, 24 σεχονδσ
81,206 ϖιεωσ Ωενν ∆υ ειν Χ1−Λερνερ βιστ, δανν
σολλτεστ ∆υ διε ϖοργεστελλτεν Τηεµεν βερειτσ ριχητιγ
ανωενδεν κννεν, ΒΕςΟΡ ∆υ διε ...
∆ερ σιλβερνε Κυγελσχηρειβερ ∴υ0026 Φαλσχηε
Αδρεσσε βψ Ανγελικα Βοην − Βοοκ Ρεϖιεω
∆ερ σιλβερνε Κυγελσχηρειβερ ∴υ0026 Φαλσχηε
Αδρεσσε βψ Ανγελικα Βοην − Βοοκ Ρεϖιεω βψ Λεαρν
Γερµαν ωιτη Ηερρ Αντριµ 4 ψεαρσ αγο 3 µινυτεσ, 40
σεχονδσ 2,404 ϖιεωσ Ανγελικα Βοην, αυτηορ οφ
∴∀∆ερ σιλβερνε Κυγελσχηρειβερ∴∀ ανδ ∴∀Φαλσχηε
Αδρεσσε∴∀ ασκεδ µε το ρεαδ ηερ τωο , βοοκσ , φορ ,
Γερµαν , ...
.
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