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Lektion 34.1:

م قدَّ

 مسرور بلقائَك / بلقائِك، مسرورة

بلقائَك / بلقائِك

قابل أحدا

جلس

إنتظْر / إنتظروا لحظًة!

ا الساعة الرابعة. ب إنها تقري

الأَخير

غادر

عرف

ة يَّ مهنيٌّ / مهن

رجل مصرفيٌّ

زبونة

ِب، لذلك َب لهذا السَّ

ل فضَّ

بالمناسبة، على ِذْكر

تقدير

أكيد تَّ ال ب

ا ن موافق، حسن

قياس، حجم

بدا

ودود

لطيف، لطيفة

ذكي، ذكية

مرح

مصلحة

هدف، غاية

سعيد، سعيدٌة

ربَّما

حوالي الساعة الواحدة

أوَّل

بعد ذلك

 حانة النبيذ

لبأس في ذلك.

إستمتع! / إستمتعي!

Lektion 34.2:

تسجيل

Deutsch Arabisch
م سلَّ

في وقت سابق

دخل

ر دخَّ

لهذا السبب

مرحبا!

ل ممثِّ

ْورا َف

ا ب قري

أن تكون مهمة جدا

Lektion 34.3:

تنزه في أَنْحاء المدينة

ِاشترى المالبس

إذا، من أجل ذلك الغرض

هدية

ان دكَّ

يف َرٌة الصَّ ْت ُس

َرٌة تناسب فرانك ْت ُس ال

رة شمعة معطَّ

قريبا

موعد

معرفة

ا دقيق / دقيقة جدًّ

وقت سابق قليال

ر قليال وقت متأخِّ

Lektion 35:

َمْن؟ ِل

ٌة قطٌّ / قطَّ

َسْقٌف

باٌب

ٌة هايَ ِن

هناك

إذا / عندما

زوجان / إثنان

يلة لَّ قضى ال

عادًة

عندي الكثير من الأشياء
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تخرٌُّج

فوراً

َدأَ   بَ

ْعَطُف ِم  ال

ُة يَّ ِل اِخ ُس الدَّ  الَمالِب

َضَدُة ْن ِم ال

ْرُج  الدُّ

َق لَّ َع

ْولُب ُة، الدَّ الِخزانَ

ُة ِريَّ زَْه َم ال

واِن َبَ
الأ

 في الماضي

َن الآَن َفصاِعداً  ِم

 ِلسوِء الَحظِّ

ٌة َل َعطَّ ٌل / ُم َعطَّ  َمْكسورٌ/ َمْكسوَرٌة، ُم

ُة بونَ زَّ بوُن / ال الزَّ

ٍد كاٍن َجدي ُل ِإلى َم قاُل، الرَّحي ِت نْ الإِ

Lektion 36.1:

ارَُة يَّ  السَّ

ِإشاَرُةً الُمروِر

ا يًّ اً، أَساِس ّي َدِئ ْب َم

ِة ْدَف ْن َطريِق الصُّ  َع

ِة َن ِدي َم ِة ال ِديَّ َل تِّجاَه ِإلى بَ َرَف الإِ َع

َرَح َش

يِن ِم َي ِإلى / َعلى اْل

ِإلى / َعلى الَيساِر

قيٌم ْسَت ُم

ُو ْه َب ال

داَر

ِرِق َرُق الطُّ َت ْف قاُطُع، ُم َت ال

ُة يَّ َدِل ْي  الصَّ

ِن َم َيْ
ِب الأ َعلى الجاِن

َف أَْوَق

ْدَخُل َم ال

اَج ِإلى ِإْحت

ِة َي الَموادُّ الِغذاِئ

ْفطاُر الإِ

 ِلسوِء الَحظِّ

ِد َغ َد ال ْع بَ

ْقُس الطَّ

ِذ َذَهَب ِلأَْخ

َحلٌّ َم
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ٌة توَح ْف توٌح / َم ْف  َم

َر أَْج َت ِإْس

Lektion 36.2:

ٌة. ْشِرَق ْمُس ُم  الشَّ

ْوِم َي  ِطواَل ال

َمالً  أَتَمَّ َع

يِف  في الصَّ

اً ان ي  أَْح

ُة ْزرََع َم ال

ٌة َح ري ٌح / ُم ري ُم

ا ِويًّ َس َس َل   َج

ِذ  َذَهَب ِلأَْخ

َف  نَظَّ

ٌة َق ْرِه ْرِهٌق / ُم  ُم

ْعِرُض َم   ال

بوُع القاِدُم  الأُْس

ِزلي ْن  في َم

 َشوى

ِة َق  في الَحدي

Lektion 37.1:

بوِع  ِخالٓل الأُْس

َف َسَل، نَظَّ  َغ

الأَواني

 َذَهَب

َب  رَِك

 زميل الدراسة

الحياة اليومية

لة( الُوقوِف  )حاِف

الي تَّ ال ِب

َت( َوْق َذ )ال  أََخ

ِط تَوسِّ ُم  في ال

 ساعتين و ِنْصف

انا ي  أَْح

َرَج  َخ

 َشْخٌص ما

ُة يَّ ِب ـ ْع ُة الشَّ َع الجاِم

ِل َب ْق َت ْس ُم في ال

ِة ِزيَّ ي َجل نْ ِة الإِ َغ لُّ الَمهاراُت في ال

َذَهَب

َرى ُدٌن أُْخ  ُم

َضُل الأَْف
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تي ياء الَّ َن الأَْش ُد ِم  ُهناَك الَعدي

َن ي ْرل ْحُدُث في ِب تَ

َي ِق بَ

ٌل َم َت ْح ُم

زُّكاُم ال

الُحمى

زُّكاُم ال

عاُل السُّ

َرُة ُج ْن ُح ال

رَّ ِب آذى، أََض

رَّأُْس ال

ٌم بَسيٌط أََل

ى نَّ َم تَ

َدُة ُة الواِف ْزَل نَّ ال

بيِب َد الطَّ ْن َذَهَب ِع

ٌة اِوبَ ن َت اِوٌب / ُم ن َت َرٌة، ُم يِّ َغ َت ٌر / ُم يِّ َغ َت ُم

الَجوُّ حارٌّ

ْقُس َرْطٌب  الطَّ

ُد رَّْع ْرُق َو ال َب ُهناَك ال

راراً ِب الأَحياِن، ِم َل في أَْغ

ْجأًَة َف

َرى رًَّة أُْخ  َم

اِرٌد الَجوُّ ب

َطُر َم ال

اً ّي  حاِل

الَجوُّ حارٌّ

سارٌّ / سارٌَّة

25 °C5)ٌة ِويَّ َئ ٌة ِم ها )َدَرَج ِإنَّ

ا ث را، َحدي أَخَّ ُم

َن ْرِب ِم ُق ال ِب

ُة يَّ َدِن َب اَضُة ال ي رِّ ال

ٌة َق ْرِه ْرِهٌق / ُم ُم

ِة ِل َب ْس نِّ ال ٌد ِب يِّ  َج

ُه َوْج ال

َح َب أَْص

ِد ي أْك تَّ ال ِب

ْقريراً على َب تَ َت َك

اً! ب ري أََراَك / أَراِك َق

ُر ي ْعب تَّ ال

ْفهوُم َم َرُة، ال ْك ِف ال

راُع الذِّ
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ِل ْي َخ ُركوُب ال

ُر ْه الظَّ

ُج ْل ثَّ ال

ُط َتساَق ُج يَ ْل ثَّ ال

ْوَرِق زَّ َحَر، ُرُكوب ال أَبْ

اِل ِجب ُق ال لُّ َس تَ

ُة العاِصَف

ُة ها العاِصَف ِإنَّ

ٌة. ْشِرَق ْمُس ُم الشَّ

ْشِمٌس. ْقُس ُم الطَّ

اُح ي رِّ ال

ُة اٌح عاِصَف ُهناَك ِري

َوْجُه ال

ُق لُّ َس تَّ ال

اُق السَّ

ِد ِق على الَجلي ُل َزْح تَّ اَضُة ال ِري

ُة َب رُّْك ال

ِة َق قي ُصداُع الشَّ

Lektion 37.2:

ِة يَّ ِزِل ماِل المْن الأَْع قاَم ِب

ا ًئ ْي َعَل َش  َف

رٍَّة ...؟ ْن َم ْم ِم َك

أَيُّ

َرُض َم ال

َرَض َت ِاْف

ُة الَعالَم

الآَن

ياضي الَحَدُث الرِّ

Lektion 38.1:

َحلُّ الزُّهوِر َم

َجُر ْت َم ال

ْنظيُف الجافُّ تَّ ال

ُز ْخب َم ال

ُة ِرَك الشَّ

الَمطاُر

ُك ْن َب ال

ِب َت ْك َم ُر ِإْمداداِت ال َج ْت َم

ُر َج ْت َم ، ال َمَحلُّ ال

ُب َت ْك َم ال

ُر َف السَّ

ِر َف ُة السَّ اَل ِوك

ْجَزرَُة َم ال
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ُة َب َت ْك َم ال

ِب ُت ُك ُر ال َج ْت َم

ُة الِقطاِر َحطَّ َم

ُة ِديَّ َل َب ال

ِة يَّ داَرُة الُعموِم الإِ

ُة يَّ َدِل ْي الصَّ

Lektion 38.2:

الآَن

ُة زَْه نُّ ال

َم دَّ َق

ْرواُل السِّ

َف نَظَّ

الُمحاَضَرُة

َل دَّ بَ

ِرِديُّ َب ُع ال ابَ الطَّ

َل َق َذ، نَ أََحَضرَ، أََخ

ْعِرُض َم ال

اَوَل الِعشاَء ن تَ

واُء الدَّ

َحَصَل )َعلى َشْيٍء(

ْعَجُم ُم ال

ُر َت ْف الدِّ

َلفُّ ٓم ال

ُر غي ُز الصَّ ْب ُخ ال

أَْرجَع

َوْرَدُة ال

َل َسجَّ

ِذ ْحضاِر / لأَْخ َذَهَب ِلإ

ٍب َطَل َم ِب دَّ َق تَ

ِة قاَم الإِ ُح ِب ْصري تَّ ال

َرُة أْشي تَّ ال

َرُة ْذِك تَّ ال

ُس الَمالِب

ِة ْق في الَحقي

َد الَغِد ْع بَ

Lektion 39.1:

ْعُل الماضي ِف ال

الَغسييُل

َسَل َغ

الفاتوَرُة

ُن ْسَك َم ال

ُة الحانَ

Deutsch Arabisch
ُة وَّ ُق ال

ْدريُب تَّ ال

Lektion 39.2:

ِه ْفعوُل ِب َم ال

ُة َرَك َح ال

ُل َب َج ال

ِل َب َج َذَهَب إلى ال

َوْضُع ُة، ال الحاَل

ِي َوْع َدُة ال ُد/فاِق فاِق

َظٌة ِق ْي َت ْس ٌظ / ُم ِق ْي َت ْس ُم

اَم ن

َظ َق ْي َت ِإْس

َط َق َس

َحَصَل

زََّه َن تَ

ماَت

طاَر

َل َرحَّ تَ

َرَع أَْس

ُة يَّ ْرَوِح ِم ال

ْشفى ْسَت ُم ال

ْوَق َف

ْحَت تَ

ِل َب َج ُة ال ّمْ ِق

نِْطالُق ِحداُر، الإِ نْ الإِ

ا نَقوُل ... ن  َدْع

ْطٍء ُب ِب

َرُف ذلك. ْد أَْع ْم أَُع ا َل أن

ا َه ْي َل ِه / َع ْي َل َي َع ِم  أُْغ

جي َزلُّ تَّ َجُع ال َت ْن ُم ال

َرٌة ٌر / َخطي َخطي

َحٍذٌر / َحَذَرٌة

ْلجي ثَّ اُر ال يَّ ِه نْ الإِ

اِس نَّ ْعُض ال بَ

ماَت

Lektion 39.3:

َك َد َذِل ْع بَ

ٌة َل ِم ْه ٌل / ُم ِم ْه ُم

ُة الَحزَْم

َحَصَل

ُة يَّ راِس ُة الدِّ َق ْل َح ال

ا( ًئ ْي َح )َش َت َف
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اً ق فاً، ساِب آِن

ْفلي ُق السُّ ابَ الطَّ

اُر وَّ َف ُذ ال ي ب نَّ ال

رٍَّة َر َم آِخ

Lektion 39.4:

َقضى )الَوْقت(

ْعَمَل َت ِإْس

ٍة َن ْه َجَح في ِم نَ

ٍد ْع ْن بُ ْعليُم َع تَّ ال

َرُة َق َب ال

ُر زي ْن ِخ ال

الِحصاُن

الَخروُف

جاُج الدُّ

َرٌة ٌة َقصي َل ِرْح

ْن؟ َع َم َم

ِل ْق نَّ ُة ال َل ي َوِس

َة َل ْي لَّ َقَضى ال

َحَزَم َقميصاً

َة َب َحَزَم الَحقي

ِة َمْحموَل ِة ال َب ا في الَحقي ًئ ْي َوَضَع َش

Lektion 40.1:

ُة الماضي َغ صي

في الواِقِع

Lektion 40.2:

ُئ يِّ الَحظُّ السَّ

الَحظُّ

ُة الحاِدثَ

ُة عوبَ الصُّ

َدُة ُة الواِف ْزَل نَّ زا، ال َونْ ُل ُف نْ الإِ

ْذُن الإِ

زاُع نِّ الِجداُل، ال

ْعِل ... ِف َمزاُج ِل َديَّ ال  َل

اَرُة ي زِّ ال

جاُح نَّ ال

ُر ي أْث تَّ اُع، ال ِطب تيجُة، اِلنْ نَّ ال

الجوُع

الَخْوُف

ٌم، َوَجٌع أََل

الَعَطُش

َرَج َخ

ِة دايَ ِب في ال

Deutsch Arabisch
ْحُو نَّ ال

ٌة اِجَح اِجٌح / ن ن

ٌة َم ي َسليٌم / َسل

ٌة َطرَِّف َت َطرٌِّف / ُم َت َدٌة، ُم ٌد / َشدي َشدي

حارٌّ / حارٌَّة

ذيَذٌة ٌذ / َل ذي َل

ليٍل َق ْعد َذِلك ِب بَ

ِإْسهاٌل

ا َفَحَص ُفالن

ْطِن َب ٌم في ال َديَّ أََل َل

ٌة ِويَّ ِويٌّ / َق َق

ِة فايَ ِك ِه ال ي ما ِف ِب

مرار اْسِت ِب

راُم. لُّ َشْيٍء َعلى مايُ ُك

ٍة ُر راٍض / راِضيَّ ْي َغ

ُل ْب ْن َق ْحُدْث ِم ْم يَ ْعُد، َل َس بَ ْي َل

داِم ُة َعلى الأَْق ْزَه نُ

Lektion 41.1:

ًة َق ِقصَّ َل َت ِاْخ

عاً. ِت ْم ا ُم ت ا َوْق ن َضْي ْد َق َق َل

ٌة َع َرٌة راِئ جزي

أً ْي َل َش  َحْم

ِة ْزَه نُّ ُة ال لَّ َس

Lektion 41.2:
َ اَلأ َم

َم ِه َف

تَقاضى

َر أَْج َت ِإْس

ٍب َل َط َم ِب دَّ َق تَ

ى اَج إَل ِإْحت

َحَث بَ

اماً َذ َحمَّ أََخ

اً َجَب ُفالن أَْع

َف َت َه

َدأَ بَ

اَل َق

شاَرَك

َج َزوَّ تَ

َحمَّ ِإْسَت

Lektion 42.1-2:

َرداُت ْف ُم ال

َعنى
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ُر ي ْعب تَّ ال

ٌة َف ا آِسٌف / آِس أَن

َرَح َت ِإْق

َت( َوْق َقَضى )ال

َرَحَل، َذَهَب

ُم ُه الدَّ ْن َرَج ِم أَْدمى، أَْخ

َصَل، نادى ِاتَّ

ُفالٍن اً ِل ْخب َم نَ دَّ َق

اً، الآَن ّي حاِل

كاَن صاِدقاً

َس َجَل

َشفى

ٌة َن ِك ْم ٌن / ُم ِك ْم ُم

ِل َم َع ِن ال عاِطٌل َع

ِة يَّ المالي / الماِل

ِة دايَ ِب  في ال

ِع ِة، في الواِق َق في الَحقي

ٌة َل فاِئ َت ٌل / ُم فاِئ َت  ُم

ِل َم َع ِصُب ال ْن  َم

ِل َم َع ُة ال َل قابَ  ُم

ثيراً! ْبدو ُم َهذا يَ

الكوُخ

اِطُئ  الشَّ

القاِرُب

ْط َق َبساَطٍة، َف ِب

ِة ْحَظ لَّ َك ال ْل في ِت

ُة َل رِّْح ال

ّداً ًدا ِج ي ِع بَ

في الخاِرِج

ْعد الآِن َس بَ ْي َل

ٌة لَّ ِم ِملٌّ / ُم ُم

ُة اِريَّ نَّ ُة ال رَّاَج الدَّ

ُحْسِن الَحظِّ  ِل

َرُج َع ْن ُم ال

راُع الذِّ

ُه َوْج ال

ُجْرُح ال

ْوَدِة َع ُق ال َطِري

اُق  السَّ

رَّأُْس ال

ُجْرُح  ال

Deutsch Arabisch
ْسعاِف اَرُة اِلإ يَّ  َس

لُّ  الظِّ

ُة اريُخ، الِقصَّ تَّ ال

ٌة َئ يِّ ٌء / َس  َسيِّ

ٍة أُْخرى َق َطري َوإلَّ،  ِب

ُط الماِء الُل، مْسِق الشَّ

إلى َحدٍّ ما

ُة كاِرثَ  سوُء الَحظِّ، ال

فاُء الِعالُج، الشَّ

َد َذِلك ْع  بَ

ٍة ُسرَْع  ِب

َق َل، طابَ قابَ

ِإْجمالً، َعلى الُعموِم

ْت َي ِف َي / ُش ِف ُش

Lektion 42.3-4:

ٍر. ْي َخ ْسُت ِب ني َل ِإنَّ

ْسرى ُي َدمي ال َق

ِل َم َع  َذَهَب إلى ال

َك! ِت في ِصحَّ

اً ّي  الَٓن،  حاِل

اً ب اَدًة، غاِل َع

أً ْي َعَل َش  َف

Lektion 43.1:

َة َي ْغ ِل، بُ ِلأَْج

ِبال، ِبدوِن

ِضدَّ

واِسَطِة َسبيِل، ِب ِب

ِل أَْن ْن أَْج ْي، ِم َك ِل

َشْيٌء

َعَل َف

ِتحاٌن ِاْم

ٌة بَ ذَّ َه ٌب / ُم َهذَّ ُم

أََحبَّ

ِة الحاِل َع ي َطب أكيِد، ِب تَّ ال  ِب

نى، الِعماَرُة ْب َم ال

َك َل َت ِاْم

اَع ب

َظ َق ْي َت ِإْس

 ِإيقاُظ ُفالٍن

َن نِّ ِس ُم ِة ال داُر ِرعايَ

َدٌة ٌد / َوحي َوحي

ْظَرًة! قي نَ ِإْل
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ْصُر َق ال

زاَر

ِزرٌّ

َضَغَط

َل ِم َغَل، َع َت ِاْش

اٍه ن َت َزٌة، ُم ٌز / جاِه جاِه

لَّ َشْيٍء ُت ُك ْي َه ْد أَنْ َق َل

Lektion 43.2:

َظَر في نَّ اَد ال اَد، أَع أَع

َموَذُج نَّ ُة، ال َوَرَق ال

بوِع ِة الأُْس هايَ ِة ِن َل ْط  في ُع

نَصيَحٌة

الُق الطَّ

ِق ُفالٍن قى َعلى عاِت أَْل

َق َذوَّ تَ

أَضاَع

َع َسَجَم َم  ِإنْ

َرى ٌح أُْخ   َمصاِل

َرَض َت َف، ِاْق َل َت ِإْس

ِر َف جواُز السَّ

باِل ْق ِت ْس ْعالماِت / الإِ ْسِت ُب الإِ َت ْك َم

َم ِإلى دَّ َرَض، َق َع

َدِف َه َوَصَل إلى ال

َر َفسَّ

ٌة َل َعطَّ ٌل / ُم َعطَّ َمْكسوٌر / َمْكسوَرٌة، ُم

َح َل أَْص

أَخيراً

 أََرى

ِي ان ي ُطُفولي / ِصْب

َصرََّف تَ

َضِحَك

ُة يَّ ِع راَساُت الجاِم الدِّ

َج َخرَّ ، تَ أَنْهى، أَتَمَّ

َئ نَّ َه

ٌذ. بي ا نَ ن َديْ ْد َل ُع ْم يَ َل

َدٌة ٌد / َوحي َوحي

ٌة يَّ اِن اني / أَن أَن

ا َع ُفالٍن/ ناَسَب ُفالن َسَجَم َم ِإنْ

ا ًئ ْي  أََحبَّ َش

اَزٌة ت ْم اٌز / ُم ت ْم ُم

َب َل َط

َع ُفالٍن تَعاَطَف َم

Deutsch Arabisch
Lektion 44.1:

اِث َجُر الأَث ْت َم

ُخ َب ْط َم ال

َب َل َط

ْعِرُض َم ال

ٌة َق ي يٌق / أَن أَن

ُة ْذَل ِب ال

َس ِب َل

ٌد ْوِع َم

َق واَف تَ

ُة َوْرَش ال

يكانيكي ِم ال

َح َل أَْص

ٌة ِريَّ ْح ٌة بَ َل ِرْح

ّداً ٌر ِج أخِّ َت ُم

أَضاَع

ٍة ِجَع ا ِل َدعا ُفالن

ِة َع ري َوَجباِت السَّ ْطٓعُم ال َم

ُق الكاري قاِن نَ

ْفسي َن ِب

لة( ُة )الِقطاِر،( )الحاِف َحطَّ َم

َل دَّ بَ

ارات يَّ ْرآُب ِإْصالِح السَّ َم

أً َذ الِقطاَر َخَط أََخ

Lektion 44.2:

اً ّي حاِل

َمٍل ِة َع َل ُكون في ِرْح أَْن يَ

َرُة الأُْس

َجَز أَنْ

أَْو

الجوُع

َرٍه على َك

ِعَدِة َم آلُم ال

ْوٍم ْصُف يَ ِن

ٌة َح ري ٌح / ُم ري ُم

ٌظ ِق ْي َت ْس ُم

الَعَطُش

اً. ّم ِه ُر ُم َس الأَْم ْي َل

ْجهاِد َن الإِ ُر ِم ي ِث ََك ا الأ َه ُه / َل ُكوَن َل أَْن يَ

Lektion 45.1:

ْرتيبي َدٌد تَ َع

ُل / الأَْرضي ٓوَّ
ابُق الأ الطَّ
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ِق الخاِمِس ابَ في الطَّ

َدٌة ٌة َجدي َن َس

ميالِد ُد اِل عي

ِفْصِح ُد ال عي

الحاِضُر

الماضي

اِن َن يُب الأَْس ِب َط

ٌة َحالٌَّق / َحالََّق

ما ُربَّ

اَدِة يَّ ِق ُرْخَصُة ال

ِتحاُن ْم الإِ

ُة ُة القاِدَم َن السَّ

ُخ اري تَّ ال

Lektion 45.2:

إْعداٌد

كاَن في إجاَزٍة

رَُّة اُلأولى َم  ال

ُة يَّ ِب َن داُن الأَْج ْل ُب ال

ُن ْمري تَّ ال

َدأَ بَ

اُل الحالي قَّ َن في ال هاِت

ُل ْي لَّ ال

ِل ْي لَّ ئا ِطوال ال ْي َعَل َش َف

ُة َق اِب رَُّة السَّ َم ال

رَّ َم َت إْس

َرى رًَّة أُْخ دا، َم َجدَّ  ُم

Lektion 46:

ٍة َه زي ٍه / نَ زي ر نَ ْي َغ

ٌة َم َتشاِئ ٌم / ُم َتشاِئ ُم

ٌة َل نَحيٌل / نَحي

ٌة َم ِل ْظ ٌم / ُم ِل ْظ ُم

َن ليٌل ِم ليٌل / َق  َق

َدٌة عي ٌد / بَ ِعي بَ

ٌة َل ّل / هاِئ هاِئ

َرٌة ٌر / َخِطي َخِطي

ٌة َب يِّ ٌب / َط يِّ ٌة، َط َف ِطي ِطيٌف / َل َل

ُر ْي ُر راِضٍي / َغ ْي اَءٌة، َغ ْست اٌء / ُم ْست  ُم

ٍة راِضَي

ٌة َق ْرِه ْرِهٌق / ُم ُم

ٌة  َمْشغوٌل / َمْشغوَل

ٌة َل عاَطٌل / عاَط

ٌة ْفكوَك ْفكوٌك / َم َم
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ٌة ُشجاٌع / ُشجاَع

ِذَرٌة ٍذٌر / َق َق

ٌة َن ٌن / َحزي َحزي

ٌة َل ِم ْه ٌل / ُم ِم ْه ُم

ٌة َل لَّ ْب ُل / ُم لَّ َب ُم

ٌة واِضٌح / واِضَح

َفظيٌع

ٌة َق ِل ٌق / َق ِل َق

ٌة َح ي ب بيٌح / َق َق

ة اِدئَ اِدٌئ / َه  َه

َضٌة َخِف ْن َخِفٌض / ُم ْن ُم

َدٌة ٌد / َسعي َسعي

بَسيٌط / بَسيَطٌة

ٌة ابَ اٌب / َجذَّ َجذَّ

ر ْي َغ

ُر َلطيٍف ي َغ

ٌة اَح ْرت ْرتاح/ُم ُم

ٌة َن سميٌن / َسمي

أكيٌد

ٌة حاِزٌم / حاِزَم

ٌة َل قي ثَقيٌل / ثَ

َضٌة َي ٌض / أبْ َي أبْ

َعريٌض / َعريَضٌة

ِمزاِج ُة ال يَّ َصِب يُّ / َع َعَصِب

ٌة َف نَظيٌف / نَظي

ٌة َب َصْعٌب / َصْع

ْطٍئ ُب ِب

ٌة راَح

َمريٌض / َمريَضٌة

ٌة َف َسخيٌف / َسخي

ٌة َن ساِخٌن / ساِخ

ٌة لَّ ِم ِملٌّ / ُم ُم

َوٌد أْس

ٌة َف َخفيٌف / َخفي

ٌة َل فاِئ َت ٌل / ُم فاِئ َت ُم

ٌة َب ري َقريٌب / َق

ٌة يَّ يٌّ / ِصحِّ ِصحِّ

راِز ٰة الطِّ َم َقديُم / َقدي

ٌة َي عاٍل / عاِل

ٌة َق ٌق / َضيِّ َضيِّ

ٌة جافٌّ / جافَّ
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ٌة َف َلطيٌف / َلطي

ٌة َم ري ريٌم / َك َك

ٌة َل بَخيٌل / بَخي

َرٌة ٌر / شاِغ شاِغ

ٌة َمْشغوٌل / َمْشغوَل

ٌر ِجّدا َصغي

مالِت ْحِت َن الإِ ليٌل ِم َدٌد َق ُهناَك َع

َوَزن

ِذَب َك

َة َق اَل الَحقي َق

اَدِة ي ِق ُرْخَصُة ال

ِتحاٌن ِاْم

َل إلى َوصَّ نََجح في، تَ

َخَفَض َصْوَت الموسيقى

ا َن ْن ُه را ِم ْت ْعد 50 ِم  على بُ

ْخفيضاِت تَّ َحلُّ ال َم

َة اِريَّ طَّ َب َشَحَن ال

َعلى الأَقلِّ

ْعال ِف

ا ن ْي ِمْض َع ْم أْغ َل

ٌة اِضيَّ ٌة ِري ْدَل بَ

ِة َق َط ْن ِم ِذِه ال في َه

ثيراً ِطُر َك ْم ها ل تُ إنَّ

ٍن ِك ْم إلى أْقصى َحدٍّ ُم

ٍد يِّ ٍل َج َشْك َسَب ِب َك

ما داِئ

َزُة َف ْل َت ُم اِر ال ب ْشَرُة الأَْخ نَ

ُج ْل ثَّ ال

ْوُء الضَّ

ُة َق الَحقي

راُم ايُ كوُن َعلى َم َي لُّ َشْيء ٍَس  ُك

ْرِش ِق ُك ال َسَم

نيَسُة َك ال

ٌة َق َدقيٌق / َدقي

أْدَرَك

لَشْيَء

زا َونْ ْل ِف إنْ

َخْوٌف

اُد أَك

ُر َط َم ال

ٌة حاِدثَ
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ٌن ْمري ُة( تَ ْدَرَس َم )ال

الَجواُب

َب ِب َرحَّ

ُة الغابَ

يٌّ ِب ٌك َذَه َسَم

ٌة َت يِّ ٌت / َم يِّ َم

Lektion 47.1:

ِة قاَرنَ ُم ُة ال َغ صي

ْفضيِل تَّ ُة ال َغ صي

قاَرَن

ِر الَمْشوي زي ْن ِخ ْحُم ال َل

ُل ُمَفضَّ ُق ال َب الطَّ

َن الآِن َفصاِعدا ِم

ٌة ُة الحائِط، ساَع َساَع

َخَرَج

Lektion 47.2:

ٌة َح ري ٌح / ُم ري ُم

َظٌة ِق ْي َت ْس ٌظ / ُم ِق ْي َت ْس ُم

روِس َرُس الدُّ ْه  ِف

َر رَّ َق

ًة ُر ِصحَّ َث أْك

ل َل  َسجَّ

ٍد  ْوِع َحَصَل َعلى َم

َحالٌَّق

اِر ب ِك ْعليِم ال ُز تَ ْرَك َم

رُّ ِم َت ْس ُم ْعليُم ال تَّ ال

َحَضَر إلى َدْرٍس

ُة  يَّ ِن َه ِم اُة ال َحي ال

Lektion 48.1:

ُر ْح َب ال

َسَط بَ

َس َل َج

ْوِضٍع َعمودي أً في َم ْي َوَضَع َش

ُدْرٌج

ْرٌن ُف

ْصَرٍف اُك َم بَّ ُش

 َصرََّف

الرَّفُّ

ٌة ِرَك  الشَّ

ِة ِزيَّ ْرَك َم ُة الِقطاِر ال َحطَّ  َم

 ِجداٌر

َذٌة اِف ن
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على اليميِن

على اليساِر

ِة َف حي ْكتوٌب في الصَّ ُه َم إنَّ

ِقطاٌر

ٌل ِم ثَ

راًنٌ َسْك

ٌة يَّ أرِْض

أْدَخَل

ًدا ي ِع اَن بَ  ك

اٌح ت ْف ِم

ُل ْب ْن َق َم

Lektion 48.2:

ٌب َت ْك َم

ْهَمالٍت ُة ُم لَّ َس

ُة الُجلوِس ْرَف ُغ

َرٌة( ٌة )َصغي ِخزانَ

ْصباٌح ِم

ٌة َك أِري

ٌة َب َن َك

ِزلي ْن باٌت َم نَ

ْزيون ِف ِل ِت

ٍر ْه ٌد ِبال َظ َع ْق َم

ٌة َج ثَالَّ

ِة ماَم ُق ُصْندوُق ال

ٌة َه اِك َف

اَدٌة ِبساٌط، َسجَّ

ٌة اَل َغسَّ

ٌة ِخزانَ

ٌة وَع اُل بَ

ْرٌن ُف

ِستارٌَة

ٌة َب َرتَّ ٌب / ُم َرتَّ ُم

أواني

َف نَظَّ

َب رَتَّ

حوِن ُة الصُّ اَل َغسَّ

ِر لزَّْه ِوعاٌء ِل

Lektion 48.3:

ُربائي ْه َك اُح ال ِمفت ال

ُة، شيٌء، َمْوضوع المادَّ

بعد ذلك

ساعة اليد

Deutsch Arabisch
 غير مرتب

أن يكون نظيفا 

تقد( َد )هو ِإْف َق َت ِإْف

 السلسلة الذهبية

َد ْن رَّ ِع َف / َم َوقَّ تَ

 سبب الرغبة في التحدث

واُج  الزِّفاُف / الزَّ

عيد الميالد

بشكل جيد

 َشْيء مِهمٌّ

Lektion 49:

ًة ِاْرتدى ساَع

ٌة َدّراَج

ْخدم ِاْسَت

َر ْع َسَل الشَّ َغ

راٍر ْم ِت اْس ِب

يٌّ ْوِم يَ

َمْكسوٌر / َمْكسوَرٌة

ٌن؟ ِك ْم َهْل َهذا ُم

ِسرّاً

َصِديقي الخاصِّ

ْلكي َك ِم َذِل

واُج ُم الزَّ خاِت

داً أبَ

ٌة راضٌي / راضي

ٌة َب ُة حاِس آَل

ٌر ْط ِع

ارٌَة يَّ َس

Lektion 50:

ْفهاِم ِت ْس أداُة الإِ

ٌر َضمي

ْحماِم ِت ْس َجُل الإِ

َشمَّ

ُهناَك

َقميٌص

ي( ِحبِّ َحبَّ )تُِحبُّ / تُ

َوَجَد

ِجواِر ِب

َق مع طابَ

ْعريِف تَّ أداُة ال

َرٌة طائ

ِد َي ُة ال ساَع
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ٌة َق ي أنيٌق / أن

اٌن ْست ُف

يد! أْك تَّ ال ِب

Lektion 51:

َصَح نَ

َرَض َع

َم دَّ َق

أَْرَسل

خاَن

ى نَّ َم تَ

َرَح َت ِاْق

َد واَع

َل َحوَّ

ا َف  َع

رُِّض َم ُم ال

َم لَّ َس

َن رَْه بَ

َرَض َت ِاْق

َن الزُّهوِر ٌة ِم اَق ب

ٌة ِرَك َش

ِل َم َع ٌة ال َل َزميٌل / َزمي

ٌب راِت

ٌة َل ِج ْرتَ ِجٌل / ُم ْرتَ ُم

ٌق َطِري

ٌة َم َقسي

َطعاُم الَحيواناِت

ُتروني ْك ِإِل

ٌة َف َوظَّ ٌف / ُم َوظَّ ُم

َسٌة اَف ن ُم

ِسرٌّ

ِة ِرَك ِسرُّ الشَّ

ِجهاٌز

ٌة َف ي ِل َخ

نَجاٌح

ْسَتشاٌر ُم

ٌة يَّ ِج ي رات ِت ِاْس

ٌق ْسِوي تَ

ِب رَّاِت اَدٌة في ال ِزي

ُغ َل ْب َم

ٌة انَ ي ِخ

َشكٌّ

ِه ٌه ِب ِب َت ْش ُم

Deutsch Arabisch
نِْب الذَّ ُشعوٌر ِب

ٌة ّيْ بوِع ٌة أُْس لَّ َج َم

ِرَضٌة َم ُم

َمريٌض

Lektion 52:

داَعَب، غاَزَل

 رََمى

َد َق َت ِاْف

َر رَّ َك

َع َن َم

َزَم َح

َصَح نَ

َل َف َت ِاْح

َض رََك

َوَصَل إلى

َس ِب َل، َل َحَم

أعاَر

َضَغَط

ع َوقَّ

َع َب َط

اَر ِاْخت

َر َخِس

فاَز

ِطُل ْه ُر يَ َط َم ال

ٍة ايَ ن ِع َر ِب َظ نَ

َب َرحَّ

َق رَّ َف

َح َسَم

ّدَل، َرَحَل بَ

َر، َرأى زاَر، ساَف

َط َربَ

َعرَُّف َعلى َت َدأْت تَ َعرَُّف / بَ َت َدأ يَ بَ

َط َق َس

قاَم

َق َعلى واَف

َضِحَك

َنى َع

َة َل ْي لَّ َمضى ال

Lektion 53:

َط َربَ

ْن ِك َل

ْل بَ
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َنَّ
ِلأ

 أَْو

واِج لزَّ َط ِل َخطَّ

ِزلً ْن نى َم بَ

َرٌة َجزي

يا انْ َرٌة في ِإْسب َجزي

يا انْ َم َرٌة في َشماِل أْل َجزي

ُق َصدَّ ل يُ

ٌة( َل كريم / كريمة)  1 بَخيٌل / بَخي

ُب َسَب

ٌة َب عاِق

ٌة َحمَّ

َل، في الماضي ْب َق

َع ِب َت ْم َت ِاْس

ٌل ماِث ُم

حى نام إلى الضُّ

ْعِرٌض َم

َجرََّب

ِذَب َك

َق َصدَّ

َحرََّك تَ

َرٌة ي ٌة َصِغ َك ْع َك

Lektion 54:

هناك العديد من الأشياء الجديدة

َر بَّ َخ

َخرُُّج تَّ ال

ُن ْمري تَّ ال

َهى أَنْ

ُة، المحيط َئ ي ب ال

 يكون مغرورا / تكون مغرورة

َسَرع

أنهى العمل

ِت( ْب َل َت / َط ْب َل َب )َط َطَل

غيُر محدود / محدودة

عقُد العمل

ْعِت( َت ْم َت ْعَت / ِإْس َت ْم َت َع )ِإْس َت ْم َت ِاْس

العمل

كان ٓمْسرورا / َمْسرورة

ْنظيُم تَ

َصَل َف

دقيٌق / دقيقٌة

رٌة ٌر / متأخِّ كان متأخِّ

Deutsch Arabisch
المسافة

إزِْدحاُم الُمروِر

اء عمارٍة َن ِب

ر ّسْي حادثة ال

راُم تَّ ال

ٌل لي اكاد، َق   ب

على الأقدام

5 دقائق سيرا على الأقدام

رغب في

َر َب أَْخ

الهاتف  ب

لكتروني عبر البريد الإ

ْرليَن َسْبري هو نهر يَُصبُّ عبر ِب

ل ... و ل

الُوصوُل

Lektion 55.1:

ٌة يَّ أْفعاٌل ِانْعكاِس

ٌة اَدَل ب َت أْفعاٌل ُم

اَدٌل، َمعا ب َت ُم

ْعِض َب ا ال ْعَضن بَ

َخَمَش

َن َزيَّ َل، تَ َجمَّ تَ

َشَط َم

راَح َت إْس

ْرَخى َت إْس

ِة ي عاُد العاِف َردَّ، إْسِت َت إْس

َرَع أَْس

أَ بَّ َخ

َدًة كان سعيدا / كانْت سعي

ًة مَّ َت ْه ْت ُم انَ َشْيٍء / ك اً ِب ّم َت ْه  كان ُم

َشْيٍء ِب

َسها ْف ْت نَ َم دَّ َسُه / َق ْف َم نَ دَّ َق

ِسها ْف َظَرْت إلى نَ ِسِه / نَ ْف َظَر إلى نَ نَ

َم لَّ َك اَقَش، تَ ن

تَجاَدَل

َح صاَف

ْعضاً ْم بَ ْعُضُه قى بَ َت إْل

ْعضاً ْم بَ ْعُضُه َل بَ بَّ َق

َق واَف تَ

Lektion 55.2-3:

ْرآٌة ِم

ٌة َق ْرَه ْرَهٌق / ُم ُم
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َعَرِق ال ٌل ِب لَّ َب ُم

َرٌة ْش ٌد، ِق ْل ِج

ٌة جافٌّ / جافَّ

ُة الَغْطِس َل ْط ُع

ٌة َي ْح ِل

َر ُب َك

َحكَّ

َوْقِت ما، َطوال اْل داِئ

َخطيٌب / َخطيبٌة

ْعِض َب ا ال ْعِضن ْن بَ ِعدوَن َع َت ْب ْحُن ُم نَ

ٌد عي بَ

را تأخِّ اَن ُم ك

ا ب ري غاِدُر َق الِقطاُر َسُي

Lektion 56:

أَحسَّ )...( 

َهَض نَ

يَّ َل َشْيء ٌَصْعٌب َع

َز على َركَّ

ٌم، إْحراٌج أََل

ٌة قارَنَ ُم

ُر ْه الظَّ

ٌم أََل

راٍط ِإْف ِب

ِتظاٍم انْ ب

ٍة َي َل ساعاٍت ِإضاِف ِم َع

لُّ الأَْحرى أََق ِب

ٍن ِك ْم رُ، إلى أَْقصى َحدٍّ ُم َث َْك الأ

ْطالق ِلعمِل ِريبال َوْقَت على الإ ْق  تَ

 َشْيٍء

كاَن صاِدقا، كاَن َصريحاً

َظ َق ْي َت ِاْس

ا ب يرا ما، غاَل ِث َك

َضْغٌط

ْعٍل على َردُّ ِف

ٌد ْق نَ

راً َؤخَّ ُم

َرٌض َع

َرٌض ٌة، َع عالَم

ْرهاِق راُض الإِ أَْع

َمْضبوٌط / َمْضبوَطٌة

تَْشخيٌص

َدٌم

Deutsch Arabisch
َفَحَص

ِجْسٌم

يٌّ َدِن بَ

ُب َب َس

نى ْث َت ِاْس

ْن ثَمَّ ِم

ِم َفْحُص الدَّ

اٍل ب ْق ِت ُب ِاْس َت ْك َم

ٌة ِصحَّ

ِظٌم َت ْن ْوٌم ُم نَ

ٌة َحرََك

َطَ َخطَّ

اٌت ُمهمَّ

نصيَحٌة

Lektion 57:

ْعِل ِف ْصِب ال ُة نَ َغ صي

ٌة يَّ ِن ٌة، أُْم ب َرْغ

ِسَب َك

ْحر َب   فيال على شاطِئ ال

تراح ِاْق

ٌب طلٌب مهذَّ

ٍر جافٍّ ْب ُم ِح َل َق

ٌب ْل َك

اِت حِديقُة الحيوان

اً ئ فعل شْي

ُزكاٍم أصيَب ِب

ِعَدِة َم أَْوجاُع ال

تي َب َخِطي

وقع في الحبِّ

ْيِت َب ِف اَل ْحَت َسْق ْرفٌة تَ ُغ

ْهرباء َك وَرُة ال فاتُ

ِد، في الوقت  في الموعد المحدَّ

المناِسِب

أبلغ عن

وَر نُّ أَطفأ ال

ٌة فاي نُ

يٌّ ِل ْف ُس

نقل خبرا لفالٍن

فشل

عانى من

قاِح لِّ أعاني من حساسيِة حبوِب ال

ِرُض المال من والديَّ َت ا أَْق أن
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ِم نتائج تحليل الدَّ

عالٌج

راعى

َن حسَّ

ا ًئ ْي َب َش  رتَّ

فوضى

ٍم  كريهٍة ْفٍس / َف  رائحُة نَّ

ْن ر َع  عبَّ

Lektion 58.1:

اهِر في الظَّ

إهتمام عميٌق

َم تقريرا قدَّ

اً ب غال

ْسٍم رفيُق / رفيقُة ِق

حاضر، مع أنَّ

ُة المجاِوَرُة اِول الطَّ

ِتصاُد ْق الإ

عملي

أْحجَز موْعدا

شارك

ُبوع  خالل الأُْس

نحن معا بحْزم

في المحادثة

رَّأَْي ا ال وافق ُفالن

َتقل للَعْيش معا إنْ

َدَخَل في ِاتَّصاٍل

تفاهَم مع فالٍن

ٌر ِرْحلٌة، سَف

حاِزٌم / حازمٌة

ُل ْب ْن َق َل، ِم ْب سابٌق، َق

ٌة ْرِهَق ْرِهٌق / ُم ُم

ٌة فاي ِك

مْرهٌق / مرهقٌة

َشفى

ٌب لديَّ َطَل

بعُض المجالَّت

وإلَّ

Lektion 58.2:

ِرُض َت أْف

ا ا تَسيُر جدًّ ن ُت  عالَق

، أنْهى حلَّ

ِرضى

Deutsch Arabisch
ٌة مشارَك

ٌة ُمشاِرٌك / مشاِرَك

ٌد ُجْه

إْرهاٌق

اُدٌل ب ت

ٌد مْوِع

إيواٌء، إْستضافٌة

َوٌة دْع

ٌر ْغيي ت

تفاعٌل

ِاتِّصاٌل

ٌه تشاب

ٌة ٌة جِويَّ ِرْحل

ٌة يَّ عمل

ٌة، إْحراٌج َن ْت بالٌء، ِف

عالَج، عامَل

عالٌج، ُمعاملٌة

ُل الأثاِث ْق ن

Lektion 59:

ِع في الواِق

َر فكَّ

ٌع واِق

َع العمَل ابَ ت

ٌد ْق َع

ٍل َم ُد َع عْق

ا ًئ ْي  أنْهى َش

ربَط

َطَرْت أْم

ٌة َل ٌل / ممثِّ ثِّ َم ُم

كاٍف

ٌة ْوهَب َم

تنظيٌف

ِكن َك، َل َع َذِل   َم

ٌق ا عائ َه ِه / لدي َديْ َل

أًة فْج

َمْكسوٌر / مكسورٌة

َذلَك ل

َطَل أْلغى، أبْ

ها ُزكاٌم ُه / أصابَ أصابَ

Lektion 60.1:

ْنظيٌم ِمْسطَرٌة، تَ

ٌر أْخي تَ
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ْجنوٌن ُر َم رَّئيُس / المدي ال

إْرتكَب َخطأً

ٌم مالِئ

ْرهاٌن ٌر، بُ رَّ َب ُم

َولد

جاٌر، جاَرٌة

جواٌر، حيٌّ

َب لَّ َغ َضَرَب، تَ

تدريب مهنيٌّ

ْسٌم ِق

َل َق نَ

َل إلى ِق نُ

ٌل أََم

ُة انَ َك َم

َع َن َم

Lektion 60.2:

ٍة ُة َدرَّاَج حاِدثَ

زميٌل

َسٌة اَف َن ُم

َع َج، َصنَّ َت أنْ

فَق مالً أَنْ

موعٌد

َق المزاِج كاَن راِئ

َر َ يًّ َغ

راٍر ْم ِت أْس ِب

َدٌة ِع َم

ٍة َل ساعاٍت إضافيَّ عِم

ٌة يَّ ُر ُودِّ يٌّ / غْي ُر ُودِّ غي

ُمتعجرف، ُمتعجرفٌة 

ْطالِق على الإِ

ٌع ِف ْرتَ ٌب ُم راِت

يُف الهواِء ِي ْك تَ

يٌّ ُدَوِل

ُة العمِل ئ ي ب

ْوِعدا َذ َم أَٓخََ

موعٌد

زا َونْ ُل ِف ِإنْ

ْرهٌق / ٌة، ُم هٌك / منهَك ْن  تِعَب، ُم

ٌة َق رْه ُم

أنْهى عمل يومه

Lektion 61:

ْضٌو ُع

Deutsch Arabisch
َر َح  أَبْ

ٍج َزلُّ ُة تَ ْوَح َل

درًََّس

باحِة أْحضر مالبس السِّ

معا

ِق ْل لَة شواٍء في الهواء الطَّ ْف أقام َح

باٍل ْق َة ِاست ل ْف أقام َح

ٌة بيئٌة، ضاحَي

طة جبال متوسِّ

ا بين ي ٌة في ألمان َطَق ْن َساْت )َم ِب  ُش

  هيْس

ا( ْري َب و بَ

ِة في وَسِط الغابَ

َقْصٌر

اِه المي قْصٌر ُمحاٌط ب

   داِخلّي / داِخلية

)     خارجي/ خارجية(
ٌة ٌة إْرشاديَّ جْول

ُة اُة اليوميَّ َي َح اْل

العصوُر الوسطى

ِد في الموعِد المحدَّ

اً ب َل َم َط دَّ َق

َفر لسَّ ُة ِل ٓق قي فاصيُل الدَّ تَّ ال

داً أبَ

ِة راَس رَّ في الدِّ َم َت ِاْس

ٌة لٌّ ِم ِملٌّ / ُم ُم

ٌة لَّ ِمِ ٌة ُم مهمَّ

ِخدمٌة، واِجٌب

ْنظيِف تَّ ُة ال ْدَم ِخ

ناب على فالن

اً ّي ائ ن ْث ِت إْس

بق الرَّئيسي الطَّ

َزٌة ِزي ِت َع ٌز / أَنْ َت َعزي أَنْ

َذ َق نَ

زاَر، ساَح

متحان نجح في الإ

َم عرََّف، قدَّ

Lektion 62.1:

ْلمجهوِل يِّ ِل ِْن ـ ب َم صيغُة ال

عْقٌد

ع وقَّ

َمٌل ْعٌل، َع ِف

1
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َم عرََّف، قدَّ

م إلى فالٍن ُقدِّ

ْوِعداً َذ َم أََخ

ِة يَّ اِح ي زيارٌة، زيارُة الٓمعالِم السِّ

ِاْستمارٌَة

َع َب َط

ْؤتمٌر ٌة ، ُم مَّ ِق  ال

ٍة  في ِخالَل ساَع

َوَصَل

ُق الِجباِل لَّ َس َت ُم

يٌّ ِب ِزفاٌف َذَه

َربائي ْه ٌل َك عاِم

َم على لَّ َب ِب / َس رحَّ

مرٌّ مْسَت

ني على ْث يُ

تٍب ْك لوازُم َم

مواطن

حكومة

َخَب َت إنْ

قبل البارحة

طلب

ْكَل ر الشَّ غيَّ

قَظ قَظ / أيْ ْي ِاْست

صحن هوائي

َجَمع

َب رَكَّ

َل سجَّ

تكِييف الهواء

َسبِب ِب

ألم في المعدة

تعالج

إقترح

Lektion 62.2:

ُة البطاِطُس الَمسلوَق

َشَر َق

بات قطع إلى مكعَّ

توسط/متوسطة الحجم

قطع كبيرة

ٌة َفظٌّ / فظَّ

ُبخاِر ال طهٌي َشْيٍء ب

أً إلى أجزاء ْي قطع َش

مقطوع إلى أجزاٍء

Deutsch Arabisch
المرق

قطع إلى أْربعٍة

قطع إلى نصفين

َزَج َم

كوب، وعاٌء، كأٌْس

وٌة قْشدة ُحْل

قْشَدٌة حاِمَضٌة

ُة َل ْت ُك ال

َر َه بَ

ِب ِي ْوُز الطَّ َج

ُل ُف ْل ُف ال

ْندوَرِة َب ُربُّ ال

َط َل َخ

أَيْضاً

وعاء الغرتن

مبشرة الجبن

َصَر

المْقشور

تَْسخيُن

ْرُن ُف ال

ْرِن ُفْ أَْدَخَل في ال

نشر


