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Deutsch Arabisch
Lektion 1:

كلمات مهمة

دروس

نطق،لفظ

ة  يَّ الألمان

Lektion 2:

ما إسمكم؟

صباح الخير!

ا إسمي أن

ا أن

غة الألمانية لُّ ْم ِل َدِرُسُك ُم

ْم؟ ُت ِت / أَنْ َت / أَنْ من أين أَنْ

سيدة / سيد

أنا جئت

يابان من ال

ْم؟  ُت ِت / أَنْ َت / أَنْ وأَنْ

 ماهو ...

ْم ُك ِك / إْسُم َك / إْسُم إْسُم

إسمي

ْم؟ ُت َن أَنْ ْن أَيْ ِم

َعْم لَ / نَ

َهَذا صحيح / َهِذه َصحيَحٌة

َسْت ْي  هذا ليس صحيحا / هذه َل

صحيحًة

صحيح / خاطئ، صحيحة / خاطئة

أنا

ْمُت ِه .َف

من؟ / ماذا؟

ا / أنا هذه . هذا أن

ْن ْن فضلِك / ِم ْن فضلَك / ِم  ِم

ًرا ْك ْم / ُش ُك فضل

ى َهجَّ تَ

ْم! ُت ْح ْو سمحَت/لو سمحِت/لو َسَم َل

معذرًة!

أنَت، أنِت / أنتم

هو / هي

نحن / أنتم، أنتما / أنتم، أنتن

ا ل أدري. ا ل أ عرف، أَنَ أَنَ

Deutsch Arabisch
شركة

  بالغون، بالغات

أسرة 

َشباٌب

ل مَّ َك

اٌذ ت أُْس

فعل

َم لَّ َع َدَرَس، تَ

بُّ َواء ، الطِّ الدَّ

َظَر َت انْ

هناك

هنا

ا ِجدًّ

راً ٌر / متأخِّ متأخِّ

أنا آسف / آسفة

حقا

شيء، شيء ما

وداعا، مع السالمة، إلى اللقاء

Lektion 3:

أين تقيمون؟

ا اعمل لدى BMW  أن

عندي

طفل، طفلة / أطفال

إبن، ولد

إبنة، بنت

لَ

َم لَّ َك تَ

َس ْف َن، نَ
الآ

ْوَم َي  اْل

لو سمحَت/لو سمحِت/لو سمحتم!

معذرة!

 بجوار فرانكفورت

أخد إستراحة

الآن

في كل أنحاء العالم

ة) ّي ِق ٍة ُموِسي ِعَب )على آَل ِعَب / َل َل

ّداً ٌع ِج رائ
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Lektion 4:

كيف حالكم؟

 صباح الخير!

 مساء الخير!

حسن جدا

ا بخير.  أن

لالأسف

أيضا، كذلك

كيف حالَك)حالِك)؟

عمر

أعداد

كم عمرَك )عمرِك)؟

فعل

إسم

صفة

ظرف، حال

إسم شخصي

كلمة إستفهام

صفحة

سؤال

مثال

َر كَّ َف

تمرين

درس

َمَل أَْك

ْوَم َي اْل

مفتوح

كتب

جملة

َم لَّ َك تَ

خاِرج

َمَع َت ِاْس

ٌة يَّ ِم   َرْسِميٌّ / َرْس

أْصِدقاٌء / َصديقاٌت

اَزٌة اٌز / ممت ت ْم ُم

كم سعر هذا)هذه)؟

كم ثمنه )ثمنها)؟

الساعة

َقِصيرٌ، َقصيَرة

حوار، مناقشة، محادثة

سم العائلي الإ

قامة مكان الإ

Deutsch Arabisch
عمر، سن

دراسات

مكان الميالد

َغة ُل

الحالة الزوجية

وصول

وقت التدريس

ساعات العمل

حضور، وجود

ِسْعٌر، ثمن

ة  يَّ اِل َفة، نفقات َم ِل ْك تَ

Lektion 5:

الوقت

التوقيت الرسمي

كم الساعة؟

بالضبط

 لو سمحتم!  معذرًة!

ثانية عشرة بعد الزوال  إنهاال

 القطار

القطار السريع

 في الساعة الحادية عشرة )مساء)

بعد الزوال

من متى إلى متى؟

ما مدة الوقت؟

َدّي َل

باح احاً / في الصَّ َصَب

َساًء / في الَمساء َم

من متى؟

غدا

في المدرسة

إلى متى؟

ْوَم َي اْل

المطعم

ْفتوحة ْفتوح / َم َم

نسب، عين

صورة

ناسب، طابق، إنسجم

في محطة القطار

في القسم

في المطعم

متأخر جدا

أكل
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آلة بيع التذاكر

شرب

كأس

عصير البرتقال

تلميذ/ تلميذة، طالب / طالبة

كوب

تذكرة

ٌة سعيدة! أُمسيَّ

 يوم سعيد!

 شكرا، لكم أيضا!

هتمام ثيرُة لالإ ٌر / ُم ي ث ُم

  جدول مواقيت )للقطارات أَِو

الحافالت)
Lektion 6:

أسئلة

أجوبة

سم الشخصي الإ

العنوان

المهنة

الُموِسيِقيُّ

الطبيب

الطبيبة

يرة، الكاتبة ِرِت ِسْك ال

المدرس، المعلم، الأستاذ

المدرسة، المعلمة، الأستاذة

ُة المنزل َربَّ

َربُّ المنزل

 طالب )جامعي)

المهندس

بائع ال

اْكِسي تَّ ُق ال َرٍة، ساِئ اَرِة أُْج يَّ ُق َس ساِئ

طلب، درس

تعلم

بُّ  الطِّ

هندسة معمارية

كيمياء

الطباخ

كهربائي

متزوج

َزٌب / َجة، أَْع َزوِّ َت ُر ُم ج / غي َزوِّ َت  غير ُم

اٌء ْزب َع

أرمل / أرملة

Deutsch Arabisch
مطلق / مطلقة

الأبوين

أين ولدَت / أين ولدِت؟

خوان  الأشقاء/ الأَخوات و  الإِ

الأُخُت 

الأمُّ

الأُب

الأُخ

 رقم الهاتف

بطاقة العمل

الهواية

تكلم

با تقري

بطالقة

فقط

قليال

ل، لالأسف ل.

سم العائلي الإ

قامة مكان الإ

سن، عمر

دراسة

مكان الولدة

لغة

جتماعية الحالة الزوجية، الحالة الإ

وصول

وقت التدريس

اُت العمل ّدَوام، أْوَق اُت ال أْوَق

وجود

سعر

تكاليف

Lektion 7:

مولي ستماع الشُّ الإ

سؤال ملئ الفراغ

بادل تَّ ال  ِب

وجد

ٌة َب اِس ن ناِسٌب / ُم ُم

ِإتْمام، إْكمال، إنتهاء

بدون

مع

إستمع

المحادثة

القسم
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مدرسة اللغة

الآن

عادة

ولكن

من أجل الحياة

إحتاج إلى

َهى َت َقَضى، ِانْ ِانْ

رًَّة أخرى  َم

مزدوج

في الصباح

في المساء

عزف على التشيلو

بدأ

الدراسات

الجامعة

ستراحة الإ

مع الأصدقاء

كافتيريا

فقط

شيء

ل شيء

ناسبِة ُم ال َرة / ب ْك على ِف

بلد / بلدان

رجل / رجال

إمرأة / نساء

َردات ْف معجم / ُم

َم َقدَّ

تريدون

كلمة / كلمات

بلغتكم

ممتاز / ممتازة

Lektion 8:

الإسم

أداة التعريف

 ضمير شخصي

سبح

رياضي / رياضية 

الحمى

 مريض / مريضة

 في صحة جيدة

َسَم َت ِابْ

مريح / مريحة

Deutsch Arabisch
 جديد / جديدة 

 غالي / غالية 

رخيص /  رخيصة 

قديم / قديمة 

ِديرة ْسَت ِدير / ُم َت ْس ُم

صغير / صغيرة

كبير / كبيرة

سعيد / سعيدة

أخذ إجازة

  لذيذ / لذيذة 

 طازج / طازجة

يابان / موجودة في  موجود في ال

يابان ال

ٌة راٍض / راضيَّ

ُم الرَّصاِص َل َق

ثيرا ما  َك

َعْكُس ال

ًة اً /  ل تزال الشابَّ ل يزال شابّ

شاب / شابة

نام

وسيم ، جميل / وسيمة، جميلة

قبيح / قبيحة 

مثير لالهتمام / مثيرة لالهتمام

أداة النكرة

 الصفة

الفعل

ْسَتطيٌل ٍة،  ُم ذو زاِوي

 ممل / مملة

ِريهة ِريه / َك َك

سيئ / سيئة

لطيف /  لطيفة

ودي

غير ودي

أََحبَّ

راً اِك ب

متأخر جداً

ِرَه َك

قلم الرصاص

 محافظ على الوقت / محافظة على

الوقت
Lektion 9:

ذهب
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معا

وحده / وحدها

ِب الأْحيان َل في أْغ

في عطلة

على حد سواء

ركب الدراجة

مازال

في هذه اللحظة

بن الإ

قرأ

َع إلى الموسيقى َم َت ِإْس

تم بالفعل

بنة  الإ

با غال

 في المتنزه

 الذهاب للنزهة

ٌة  يَّ ًيُٓ / شعب شعب

َعديد 

ُة / الّضيوف،  َف ْي ُف ،الضَّ ْي  الضَّ

يفات الضَّ

ِل َم َع اُم ال  أيَّ

 َرأى

َل   قابَ

ْصِف نِّ َرِة و ال ِة العاِش اَع  في السَّ

َر  ساَف

ِه ْي َل ِرْج   َمشى ِب

ُل أُْك َو يَ َل / ُه  أََك

َشِرَب 

َرأَ الجريدَة  َق

ِريُدون ْم تُ ُت  أََراد، أَنْ

زار 

 أقام 

 مٓرًّة أُخرى

إلى الوراء

 إلى فرانكفورت 

!أنهيتم

َعْكُس  ال

!ِإْربطوا

َرٍه، على َمَضٍض  على َك

نادرا

 مغلق / مغلقة 

Deutsch Arabisch
قليال

أين

دائما

 ما يناسب؟

 في هذه اللحظة 

انا ي  أَْح

 جلس

Lektion 10:

 عدد ترتيبي

شهر

عيد ميالد

 ندوة، حلقة دراسية

بدأ

وسط

هاية نِّ ال

كم المدة

الدرس

 َمتى

ْن َمتى إلي َمتى؟  ِم

َث َك  َم

ٍة َل ْط  كاَن في ُع

عاَد

َدأَ  بَ

ٌر َم ْؤتَ  ُم

داَم 

نَّ
 ِلأ

ٌة يَّ ِم ٌة َرْس َل ْط  ُع

Lektion 11:

ٌة تسليٌة، محادثَ

وقت فراغ

َعَل شيأ َف

ٌة َك ْضِح ُمْضِحٌك / ُم

واقع، واقعة 

 الهديُة

 إشترى

 فكرة هدية 

الفكرة

ٌة لَّ ِم ِملٌّ / ُم   ُم

 زاَر، َحَضَر

 َحفيُده

َدِة ُة الَحفي َن ِد /  إبْ ُة الَحفي َن  إبْ

ة أُْختي َنُ ُة أَخي /  ِإبْ َن  ِإبْ
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ُن أُْختي ُن أَخي / ِإبْ ِإبْ

تي اَل تي / َخ مَّ َع

ي / َخالي َعمِّ

ِت / ِصْهري ْوِج / َزْوُج الأُْخ زَّ  أَُخ ال

تي تي / خالي / خاَل مَّ ي / َع ُت َعمِّ َن إبْ

أحتاج إلى

َمْكسور / َمْكسورٌة

 أو

ربما 

زميل الدراسة / زميلة الدراسة 

دعا 

 عرف

بنشاط 

في الطبيعة

اٍر يَّ َط ُل َك َم  أَْع

طار

 حقا 

بكل سرور

َشْخٍص ما قى ِب َت  ِاْل

Lektion 12:

 َشْعٌب 

ا يومي

نادرا ما

أبدا

ى  َحتَّ

َدلً كاف، بَ

ِكنَّ َل

ا ان  أَحي

 ذهب للتسورق

ُح ْسَب َم ال

 الحانة

 الحفلة الموسيقية

 رقص

 الأوبرا

 السينما 

 مشى على الأَقداِم

ياَضِة رِّ ُة ال صاَل

الكمان

 لعبة الڤيديو

بيانو البيان / ال

ِعَب الشطرنج َل

الكتاب / الكتب

Deutsch Arabisch
 أن يكون في المنزل

َد التلفاَز شاَه

تقاط الصور ِإْل

اَل ِجب َق ال لَّ َس تَ

تسلق

ركب

غازل

غنى

طبخ

سافر

الأصدقاء )بالصديقات) تقى ِب  ِإْل

تكاسل، إسترخى

غاص

في أغلب الأحيان

بدون إنقطاع

دائما

Lektion 13:

فقط

اعة السَّ

راً كِّ مٓب

راً أَٓخِّ مٓت

ٓظٓر ٓت ِانْ

تى ُذ َم ْن  ُم

بوِع ِة الأُْس هايَ  في ِن

 ِخالَل اُلأْسبوِع

ُل ْب ْن َق   ِم

 مواصفات، معلومات

وقت طويل

منذ الأمس

ثنين الإ

الثاء ٌثُ ال

الأربعاء

الخميس

الجمعة

السبت

الأحد

ْبط، تماما ّضٓ ال ب

ْن َر ِم َث َفْوق، أَْك

أقل من، تحت

با تقري

إلى المنزل

شركة
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Lektion 14.1-2:

في الغابة السوداء

 تمرَّن

يوجد، هناك

معرض

متحف

.دعنا نرى

تمارين القوة

صباح السبت

ُق الِجباِل لُّ َس  تَ

اَك  ُهن

ما  ُربَّ

ِزِل ْن َم  عاَد ِإلى ال

Lektion 14.3:

وضع عالمة

تصريح، تعبير

ِل َخْي ُركوُب ال

شمالي

سبب المحادثة

فعل شيًء

الصحة

على َمَضٍض

ْوِطني الأَْصلي َم

ا معا، سوي

زميل الدراسة

كْم؟ َديْ ُة فكرٍة َل أيَّ

Lektion 15.1:

توقيت غير رسمي

كم الساعة؟

ما يقارب العشرة.

إنها الواحدة و خمسة دقائق

ْصِف نِّ ها الواِحَدُة و ال ِإنَّ

ُة َي اِن ثَّ ِت ال ْد قاَربَ َق  َل

Lektion 15.2:

أخذ وجبة الفطور

وجبة العشاء

عادة

اماً أخد َحمَّ

تدوم البطارية 20 ساعة

بشكل تقريبي

َواِلي تَّ على ال

القطاِر ة ِب َل ِرْح

مطعم مفضل

Deutsch Arabisch
وم لنَّ  ذهب ِل

المنبه

رن الجرس

نهض

السفر، الرحلة

رحلة الطيران

أخد الوقت

 الَماضي

ْرُة ْت َف  ال

ْن َمتى  ِم

 إلى َمتى

ِة الُجلوِس ْرَف  في ُغ

ُة َب َت ْك َم  ال

ِزِل مْن  في اَل

ْطَعِم الجاِمِعي َم  في ال

ٌر  َشْيٌء َصغي

ْعبيري،  تَّ ْحُث، الَمْوضوُع ال َب  ال

ُة قاَل َم  ال

ٌل ٌة، َواِسع / واِسَعٌة، شاِم يًَّ ِن يٌّ / َغ ِن  َغ

ٌة َل / شاٍم

 الُفطوُر

ْرُس /  اُلمحاَضَرُة  الدَّ

كل يوم

مرة، مرة واحدة

مرتين

في يوم

كل ثالثة أيام

كم مرة؟

تقريبا

مارس الرياضة

ينة زَّ  ذهب عند الحالق/ عند ُم

عر الشَّ

أخذ العطلة

طبيب الأسنان

Lektion 16:

 حال

ا إلى جنب شريك  ب  جن

منذ نصف عام

ها ممتعة.  ِإنَّه ممتع / ِإنَّ

َث عن تحدَّ

 مسائل خاصة

جميل المظهر
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 مضحك / مضحكة

لالأسف

 الدراسات الألمانية

جذاب / جذابة

ِك، أنا  ِزِل ْن َك / َم ِزِل ْن  َسْوَف آتي ٍإلى َم

ِك ْي َك / إَل ْي قاِدٌم إَل

با، َحواَلي ْقري تَ

ٌة  َح ري ٌح / ُم ري ُم

ْعنى َم ال

ٌة ْع ِف ْرتَ جاراُت ُم  الإ

ِلسوِء الَحظِّ 

ماذا ِل

في الواقع

أكثر

 هل لديَك الوقت /  هل لديِك 

 الوقت؟

ا ب تقري

ل  سجَّ

 أسئلة على النص

 جميل / جميلة

Lektion 17:

 نفي

 أسماء معدودة 

أسماء غير معدودة

دولب

َرفٌّ

كوب

كأس

سيارة

حافلة

أرز

مربى الفاكهة

زبدة

فواكه

خضروات

َتساَقُط ُج يَ ْل ثَّ  ال

ٌل  الٓجوُّ َجمي

ِطُر  ْم ماُء تُ السَّ

ٌم  الَجوُّ غاِئ

ْصُل الَخريِف  َف

ِع ي ب رَّ ْصُل ال َف

ٌة ، جافَّ ٌة    1 جافٌّ َب َرْطٌب، َرْط

Deutsch Arabisch
ٌة  َف ٌة   1 َضعيٌف، َضعي ِويَّ ، َق ِويٌّ َق

َجٌة  ِه َت ْب ٌج، ُم ِه َت ْب َدٌة / ُم َسعيٌد،  َسعي

ٌة /  ُمريٌح، ُمريَحٌة َف  َلطيٌف، َلطي

ٌة َم اِع اِعٌم،  ن ٌة /  ن َق ٌق، َزِل  َزِل

لكن

إلَّ أَنَّ / مع ذلك

رد الفعل، رجعية

Lektion 18:

بوا! َرتِّ

ٍخ بالغاز ْب ْرن َط  ُف

 ثالجة

ْقالٌة ِم

ِوعاء

آلة القهوة

 سماعات 

ستيريو

 مجفف الشعر

جهاز تحكم عن بعد

 هاتف ذكي 

ْدٌر ِق

 آلة الغسيل

 مروحة

جهاز تلفاز

ِة َئ ْدِف تَّ جهاُز ال

مرشد سياحي

 صندوق القمامة، سلة المهمالت

قلم رصاص

ورقة

صورة

أدواة المائدة

 مظلة

 ساعة منبهة

أداة

دراجة

 محفظة

خريطة المدينة

تقويم

مجلة

 ولعة

Lektion 19.1:

 حرف التملك

 ضمير التملك
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أمٌّ

أٌب

ا آسٌف / آسفٌة  أن

 البطارية نافذة.

ٌة ئ ي ينة مل  القنِّ

ْم ِسْعُر هذا؟ َك

فقط

مرهق / مرهقة

 أُنظرْ! ِإلِق نظرًة!

ِة  َق ِع /  في الَحقي في الواِق

ْل لي ... ، ُق

ام  إلى الأََم

هناك

الأَْجداُد

كفاية

Lektion 19.2:

خاٌل / عمٌّ

ة ٌة / عمَّ خال

كرٌة

حديقة

ٍر جافٍّ ْب قلُم ِح

َل ِم َع

ليس بعد الآن

آثاث

الكامل الكامل / جديدة ب جديد ب

ْد َرَحَل / َرَحَلْت اَن َق  ك

َق لَّ َق، َع َن  َش

َع  َوَضَع / َوَق

ُة َئ ْدِف تَّ  ال

ُل َم ْع ُل / لَ تَ َم ْع ِسَرْت، لَ يَ ِسَر / ُك ُك

ٌة عامٌّ / عامَّ

ٌة ْدَرَسٌة َخاصَّ  َم

بكامله

اٌب.  الكلب جذَّ

 إنَّ هذا صحيٌح.

وقف

Lektion 19.3:

تعبير، تصريح

شْخٌص

لة عاِئ

أقارب

بنت الأخ / الأخت

Deutsch Arabisch
ِابن الأخ / الأخت

ِابن العم / العمة / الخال / الخالة

بنت العم / العمة / الخال / الخالة

جدٌّ

ٌة جدَّ

لِّ /  الَحدُّ الأَْدنى  َعلى الأََق

اٌء ِزي  في

وَرِة الأُْخرى َعلى الصُّ

ٌة َشٌة / ُمحاَدثَ اَق ن ُم

ُة  َب اَس ن ُم ُب / ال َب السَّ

ْن َم

عرض

م َعْن  تكلَّ

أكمل، أضاف

أخبر عن شخص ما

ٌة َشخصيَّ

Lektion 20:

موقف الباص / الحافلة

َن إلى أَيْ

فيما بعد

َذ وقتا أََخ

بالأمِل

أنا ل أعرف.

بالمناسبة

بعُض

قبل الِحَصِص

بعد

حول، َعْن

اً ب قري

ما ، ُربَّ َعلَّ َل

هناك

ها لطيفٌة ُه لطيف / أعتقد أنَّ أعتقد أنَّ

أً) ْي  بدأ )َش

يانو ِب َعْزِف على ال َدْرُس ال

راساُت  الدِّ

ْدِهَشٌة ْدِهٌش / ُم ٌة، ُم َع ٌع / راِئ راِئ

!أراَك / أراِك َغدا

ِل

ْوَم. َي  أنا في عطلة اْل

Lektion 21:

مرفوع

المنصوب
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مبتدأ

المفعول به

ْن؟ َم ِل

ْن؟ َم

َح أصْب

ذاق

هناك

بدون

ِلسوِء الَحظِّ

اِدرا ما ن

ُة راَج  الدَّ

َف لَّ  َك

ٌة َل ي زَم

اح احة / تفَّ تفَّ

على الإطالق

ٓم ِل َرَف، َع َع

نفقات

فة جّداً ها مكلِّ ف جّداً / إنَّ ه مكلِّ إنَّ

موضٌة

ٌة لَّ مَج

ْشٌك ُك

سمكة

ْحٌم َل

متجر كبير

Lektion 22:

قابل

جٌة ا متزوِّ ٌج / أن ا متزوِّ أن

ة يَّ إمكان

َرٌة ي ِرت ْك ُس

هناك

أكثر

Lektion 23.1:

ة شقَّ

لٌة ٌل / هاِئ اِئ َه

أخيرا

ل منزل، رحل بدَّ

الشقة تقع في منطقة هادئة

المدينة القديمة

طابق

طابق

مجرد قليل من حركة المرور

ْور الأرضي الدَّ

Deutsch Arabisch
وَّل

ابق الأ الطَّ

غرفة تحت سقف البيت

بالمناسبة

صاحب الأرض

ُقْرِب ال ب

د . يبدو لي هذا جيِّ

كفاية

اَل  َق

ْل لي !ُق

غرفة

يوف غرفة الضُّ

غرفة الجلوس

مطبخ

حمام

ٌة َئ مضيٌء / ُمضي

َمٌة ِل ْظ ٌم / ُم ِل مْظ

 هناك العديد من النوافذ.

متر مربَّع

قامة / العيش مكان الإ

شرفة

مرأٌْب

غرفة

ٌو ْب طابق تحت الأرض في بناء / َق

الة غسَّ

آلة تجفيف المالبس

ٌة  متقٌن / متقن

دفع

تكلفة إضافية

جار )بدون التدفئة والمرافق)  الإ

جار )بما في ذلك التدفئة)  الإ

والمرافق

ٌة  شهريٌّ /  شهريَّ

مصعد

ٌة َئ يِّ ٌء / َس سيِّ

أثاث

ائيٌّ منزليٌّ ِجهاز كهرب

مصباح المطبخ

مصباح

ٌة يَّ ائ ٍز كهرب ْب َصُة ُخ ْحَم  ِم

َميكروِويف فرن ال

ادة بساط، سخَّ
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تلفزيون

خزانة صغيرة

الأواني

ُدْرج

مصباح

يقف

أريكة، سرير

كرسي

بقايا

فيما بعد

Lektion 23.2:

صحن

ينة سكِّ

عام شوكة الطَّ

معلقة

كهرباء

قمامة، نفاية، زبالة

َسطُح المبَنى

ُمستأْجٌر

طائرة

َدْفٌع

ِاستعمال

كم ثمن الكراء؟

تاُح ْف ِم ال

ينة سكِّ

عام شوكة الطَّ

ملعقة شاي

ملعقة حساء

ُقْضبان

Lektion 23.3:

شقة مشتركة

دراسات

نشاطات ترفيهية

ِاْستحمَّ

فعل شيًء

نفقات، أسرة

شرفة

َمْسقوف

ٌة  جافٌّ / جافَّ

مجفف مالبس

يكون في الطابق السفلي

َد ساَع

Deutsch Arabisch
هناك

إيجار البيت

ة تكلفة إضافيَّ

عاِدُل)  عادل )يُ

َسٌب ْك َم

ضرر، عائق، نقص

قاِعدة، ِمسطرة

ٌع ْن َم

يٌّ ِل ْك َرٌط / َش َت ْش فعل ُم

نادى، ذكر

والي تَّ ، على ال كلَّ

، موضوع مصطلح عامٌّ

أَْذن ْسمح، يُ يُجاز، يُ

واجب، َفرض / واجبات، ُفروض

تعبير

ٌة / صندوق َب ْل ُع

نافذة

ف نظَّ

رتَّب

فوطة / فوطة الأواني

ل / قايَض صرَّف / بدَّ

قمامة

سحب / خلع

فاتورة الكهرباء

د دفع / سدَّ

ف / غسل نظَّ

أطباق

غسل الأواني

جلب / أحضر

هوَّى

ام منشفة / فوطة حمَّ

باتات في داخل البيت ن

سقى

م حفلًة نظَّ

ائية ف بمكنسة كهرب نظَّ

راء ِك

َل )النقود)  َحوَّ

لئحة الأعمال المنزلية

ة وضع خطَّ

الساحة

كنس
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درجات

مائدة الأكل

أخلى الطاولة

يلة لَّ َقضى ال

ترك

يجب عليَّ

ا أستطيع )ِاستطاع) أن

أحٌد

 مرَّة كلَّ أسبوع

بعد الأكل

كل يوم

كل يومين

Lektion 24:

ِة حرف العلَّ

تْغيير

أخذ

أحبَّ

أْعَجَب

ِلم / أجاد َع

جريدة

فواكه

أْكيد تَّ ال ب

قفز

سياسة

ْحلية تَ

ُحبٌّ

رواية

دروس في الرقص

أَْعطى

طبيب / طبيبة الأسنان

أصبح

رئيس

Lektion 25:

طعام

راِولة َف

ْرزٌَة َك

جبنة

عنب

ُسُجقٌّ

اصة إجَّ

بيضة

ليمونة

Deutsch Arabisch
ة َخسَّ

لحم

احة تفَّ

بصلة

جزرة

سمكة / سمك

بطاطس، بطاطا

عصير البرتقال

حليب

قطعة

حلوى

صندوق

ِجَعة

مياه معدنية

مالبس

ْستاٌن ُف

َرة ْت ِس

حذاء

سروال

وزرة

ْدلة بَ

ُنورة تَ

قميص

معطف

ُقماش محبوك

Lektion 26:

ْلمجهول ضمير ِل

ثالجة

قلم حبر جافٍّ

برتقال

ْوَظة بُ

وردة

جوز / جوزة

نظيف تَّ مسحوق ال

َخْرَدل

 لديَّ ... واحد / واحدة.

 لديَّ بعُض

أخذ

بحث، بحث عن

أحتاج إلى

صحن

تلفزيون
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رفوف الكتب

Lektion 27.1:

شوربة خضار

حساء البصل

طبق من الجبن

طبق من لحم الخنزير

نقانق مقلية

خردل

سمك مقلي

سلطة البطاطس

لحم خنزير مشوي

سلمون

ط سلمون مرقَّ

فطيرة الفواكه

قطعة

عصير الكرز

عصير تفاح

 سبريتز )مشروٌب ممزوٌج بين بنبيٍذ

أو

عصير وماٍء غازي)

نبيذ أحمر

نبيذ أبيض

سلطة ممزوجة

كفتة

سلسة فطر

إسكالوب

 بطاطس محمرة

لحمة الضلع

شبتزلي

اُر وَّ َف ُض ال َي بْ
ُذ الأ ي ب نَّ ال

أَْوصى ِب

الَحْلوى

َف لَّ َرَض / َس َت ِاْق

ِة ِإلى / ِعالَوًة َعلى ضاَف الإِ  ِب

َحَصَل َعلى / حاَز

َك ْل كوُن ِت َك غاٍل / َسَت  َسَيكون َذِل

ًة يَّ  غاِل

دجاج مشوي

الأرز

شريحة لحم البقر

بطاطس مقلية

بوظة، أيس كريم

Deutsch Arabisch
قشدة مخفوقة

ليمونة

قنينة

كوب

طلب

قائمة الطعام

ا أُريد ...  أن

أي شيء آخر؟

هذا كل شيء.

 أنتم عندكم ...

 المجموع هو ...

أعطى بقشيشا

ل بأس بذلك، هذا شيء طيب.

أتمنى لك يوما سعيدا

 شكرا، بالمثل!

صحن جانبي

وعاء )صغير)

ِإْحتوى على َشْيٍء

Lektion 27.2:

ة يَّ ب طل

طعام، أكل

أول، في بادئ الأمر

طبق، طعام

مشروب

طلب في المطعم

نادل

ة هيَّ ل، فاتح الشَّ مقبِّ

الطبق الرئيسي

حلوى

ِاقترح

يا، حبة الفول فاصول

سيارة

  أنا أحب إقامة الهندي.

الأحب، الأفضل

نسى

عالوة على ذلك

قبل ذلك

بعد ذلك

Lektion 28.1:

فعل مشروط

ى تمنَّ

حاجة
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إمكانية

معرفة

قدرة

ة يَّ ن

ِل َل َم ال ُر ِب ُع أَْش

ِاقتراح

أرجو

وجب

م رتَّب، نظَّ

قدر

طبخ

أراد

رجع

َعبة ْت ْتَعب، ُم ُم

بقى

ذهب، ِانصرف، غادر

، أكمل أتمَّ

أ فعل شي

أبحر

مملٌّ

Lektion 28.2:

ِاعتقد

ِالتقاط صوٍر

ِالتقاط صوٍر

ممنوع / ممنوعة

مسموح به

ْم ... ُت ْل ْم ُق ُت   أَنْ

نادرا ما

ني ِك) أن تَمهْل ُن ِك ْم َك)يُ ُن ِك ْم  هل يُ

ني) لحظة؟ )تَمهِل

تأكيد ال ب

ممنوع الوقوف

على الأقل

نقص وزنه / وزنها

ِابتداًء من الأسبوع القادم

يٌّ يوِم

معي

ُودِّي

زبون

سمح

درجة

ى ُحمَّ

Deutsch Arabisch
حتما

ساعد

عزف على الغيتار

في الدار

Lektion 29:

الأفعال المنفصلة

ترتيب الكلمات

بدأ

وصل

تسوق

نام

ركب

نزل

خرج

فتح

توقف

غلق

هاتف

غادر

شاهد التلفزيون

قدم مع

يعود / يرجع

دعا

ُب )شخصا)في السيارة ٓركِّ ِقلُّ / يُ يَ

ِن اِئ ب زَّ ُع ال َجمي

َوَزَن

َوْحِدها ِدِه / ِل َوْح ِل

ِر ْه ِر الشَّ في آِخ

في الدكان

طعام

بعد غد

كل العاملين / العامالت

حوالي الساعة الثامنة

مام ّتٓ ال ب

في متجر شامل / كبير

نفق الكثير من المال

أيقظ

ربيع فلكي

غالبا

تمرين، تدريب

ورقة، صفحة

جولة المشي لمسافات طويلة
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َذ شخصا معٓك / معِك أََخ

َدَم ْق َت حمل، ِاْس

 محطة / موقف )الأتوبيس، الحافلة)

أنيق، أنيقة

فصل دراسي

Lektion 30:

ِبدوام

في أغلب الأحيان

ِإلَّ نادرا

مرارا و تكرارا

ِاسترخى

أحد ما، شخص ما

ف نظَّ

الطعام التايالندي

ى تعشَّ

مشى

 أعجب )أعجبني)

شاطات) نَّ فعل)بعُض ال

في وقت فراغي

 دعا )هو يدعو)

Lektion 31:

صيغة الأمر

 نحن نذهب إلى منزلي.

نسى

منضبط / منضبطة

هادئ / هادئة

أخيرا

قنوع

ِاستيقظ

كثير

ليٌل  قليال، َق

زار

مشروب

َر يَّ َن / َغ وَّ َك

طيران

تماما في الوقت

َحَجَز

َحِذَر

هدية

ِبدلة

تنظيف شيء

رسالة

Deutsch Arabisch
نظَّف

نار

ا أَْن يكون صاِرما / قاِسي

ِإْحطاَط

Lektion 32:

تفسير

ما هو هدفَك / هدفِك؟

وصل

تماما

الهدف

ر فكَّ

دَةَ أكِّ دا / مت أكِّ لست مت

رأي

أحسَّ

/ الَحدُّ الأَْدنى لِّ َعلى الأََق

ًة َب اِس ن اً / ُم اِسب ن ُر ُم َث َْك ـَضُل / الأ الأَف

ِرٌط ْف ْسِرٌف، ُم ٌض، ُم اِهٌظ، فاِئ ب

، إعتقد إكتشف، ظنَّ

ابة اب / جذَّ جذَّ

شخصيا

مارس الرياضة

Lektion 33:

ضمير شخصي

كلمة واقعة في حال النصب

 أنا أحب الفيلم.

ق، أََحبَّ تذوَّ

ساعد

إنتمى

تالءم، تطابق

الرداء يناسبَك / يناسبِك

اً )لفعل شيء) َر ُفالن َك  َش

َئ نَّ َه

مع

ْن ِم

نحو، إلى

عبر، في

إلى )مكان ما)

من )مكان ما)

منذ

ْن  ِم

َوْزرة، بلوزة

فعال
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 نحن بخير.

كاتبة / سكرتيرة

إسترجاع شيء

حصل على

شابه

هر حقيبة الظَّ

محفظة

ْن َمْن؟ ِم

ة مظلَّ

َرَض َت ِاْق

معطف

دا يبدو َجيِّ

هدية عيد الميالد

 َحَصَل


