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Deutsch Arabisch
Lektion 65.1:

تزه مْن  المنطقة الخضراء،  اُل

 الخروج

قاطع،  مفترُق الطرق تَّ  ال

َوِعالَوًة على ذلك،  أبعُد

 مباشرًة

اليسار واليمين

داَر

رُّ َم َم المساُر، ال

الممر الدائري

الممر الدائري

موقف الحافالت

ُك ْسَل َم ْرب، ال  الدَّ

 جهاُز أضواء المرور

بوِر الُمشاِة  مكان ُع

Lektion 65.2:
اِطُئ الشَّ

 في الريِف

 أَضاَف

 َمضى / َمَضْت

اَم أَم

َضَر  َحَصَل،  أَْح

ُة رَّاَس ُك  ال

ماِل ِر الشَّ ْح  شاِطُئ بَ

ُة يَّ َدِل ْي  الصَّ

 الكوُخ

البلدية

المفتاح

والب ينة،  الدَّ زِّ  طاولة ال

)  الرُّفوُف)  الرَّفُّ

Lektion 65.3:
 في النهاية، أخيرا

 من هناك

المنظر

ْهر نَّ  ال

حول

 عبر، خالل

ُة  الغابَ

َق، صعَد لَّ َس  تَ

َزَل َط، نَ َب َه

َل، أَتَمَّ َم أَْك

 في النهاية، أخيرا

Deutsch Arabisch
سلسلة الجبال

طريق العودة

بوابة المدينة

Lektion 65.4:
 الَمساَفة

َط َرَسَم، َخطَّ

قمة الجبل

اَرِة ِصنَّ ال مِك ِب اُد السَّ  صيَّ

ياُج  السِّ

الحصان

الحظيرة

 ُمسلق الجبال

السحابة

 الجزيرة

جسر المشاة

 القرية

 البقرة

المزرعة

البراري

الوادي

 المرعى

الشجرة

 العشب

 الُشجرة

 القنطرة

السماء

الخروف

  المركب الشرعي

لُّ تَّ  ال

 على طول

ل / االأولى وَّ
 االأ

ق  تسلَّ

 درب

ْحو  بإتجاه، نَ

خلف، وراء

  فوق n تحت

جرى

مسافة قصيرة

الغروب، غروب الشمس

Lektion 66:
َل َم ْع َت ِإْس

رَّأُْي  ال

 الكاتب
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ماَت

ِل َم َع   جدول نوبات ال

ْن ْرِب ِم ُق ال  ِب

 القارَُّة

Lektion 67.1:
رَّْغِم من  ومع ذلك / على ال

 إذا،  بسبب )كذا)

ْن َع َع َن َت  ِإْم

يٌّ ِن َطعاٌم  ُدْه

ِطِقيٌّ ْن  َم

ٌع َوقَّ َت َشيٌء ُم

ْرَوُة ثَّ  ال

ٌة َئ فاِجٌئ / مفاِج  ُم

أْتي فجأًة شيٌء ي

 أن يكون عاطال عن العمل

زلة الوافدة نَّ  ال

ٌة تعَب َعٌب / ُم ْت  ُم

طلب

 الحرارة

Lektion 67.2:
تساقط الثلج

رهيٌب، مخيف

العاصفُة

ركض في الغابة

الكاد، نادرا ما ب

وبعة، الهوجاُء ّزٓ ال

 هطل المطر بغزارة

ْرَوًة  َوَرَث ثَ

رائحة الجسم

ليلية  الخدمة ال

البورصة، سوق االأوراق المالية 

Lektion 68:
تأكيد ال بالضرورة، ب

 خرج

َجرََّب

 ِإْستراح

َن من كَّ َم ِإْستطاع،  تَ

ا أن يكون ضروري

لتزام  الواجب، االإ

القدرة

ة يَّ ِن  ال

ُب َل ْعوة، الطَّ  الدَّ

قل َت إنْ

َد َشدَّ  تَ

نطباع االإ

 الُعْشُب

ُق َل ْق  يَ

 الحالة الصحية 

Deutsch Arabisch
 مشغول / مشغولة مع

أً ْي َر َش َصوَّ  تَ

أَْمضى

Lektion 69:
جمالي العرض االإ

إقامة مع وجبة،  نصف وجبة

قامة الشاملة االإ

َحْجُز ٌن ال ِك ْم  ُم

َرٌة  ٌر / وفي ٌة، وفي يَّ يٌّ / غن ِن َغ

لهذا الغرض

 وهذا يعتمد على ... اليورو 

المواقع السياحية

ضافة إلى باالإ

متحف الفنون الجميلة

ضافية الكلفة االإ

َد على أكَّ

َد حدَّ

بما في ذلك

رحلة العودة

 رحلة الذهاب

َطَرَح  إْق

عرض

َس َحمَّ  تَ

 إستحق الجهد

Lektion 70.1:
َشْيٍء القيام ِب  ترك، سمح، سمح ب

ٌن ِك ْم ما، ُم ُربَّ

الجولة البحرية

 مرٌج

قصَّ

تجوََّل

الّضوُء مضاٌء

أضاء، أَشعَّ

التخفيٌض

جذب

 ال تكون قادرا على شراء َشْيٍء

لسوء الحظ، مع االأسف

في البداية

أخذ طلبا

قامة االإ

رسب في االمتحان

َسِرَق

فهم

Lektion 70.2:
التعليم، التربية

طار المطاطي إطار العجلة، االإ
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القلب

َح لشخص إنهاء )الكالم) َسَم

ْعُل ِف ال

تثبيت ألغى ال

َب رَكَّ

Intensivtrainer 70:
رشادات ّراسٌة، االإ ُك

َف َب، صنَّ فرز، رتَّ

الغسيل

قسم، فصل

غني باالألوان

وجيهات تَّ عليمات، ال تَّ ال

الملصقة

اخل الدَّ

مْفكوك، طليق

َل َف َق، َق َل َغ

َ مالأ

ٌف ٌة، منظِّ َف مادٌة منظِّ

ْرُج الدُّ

وضَع

عند الحاجة، إذا لزم االأمر

ُم المنعِّ

ضبط

وفقا لذالك

برنامج الغسل

المراقبة

أزال

ار ار،البرميل الدوَّ الحوض الدوَّ

أخيرا

Lektion 71.1:
مفيد / مفيدة

 الوظيفة

رخيص / رخيصة

 ِاشترى

َحَصَل على، أنال

ُجْرُح ال

 ذكي / ذكية

ٌة لَّ ِق َت ْس ِقلٌّ / ُم َت ْس ُم

ابرة ابر / مث  مث

الفرُن

مكان مناسب

إيجار غالي

Lektion 71.2:
حديقة الحيوانات

حاليا

 المعطُف يناسبَك / يناسبِك

مجسم الصوت، نظام ستيريو

وِت ُر الصَّ مكبِّ

Deutsch Arabisch
االأسبوع الماضي

دا يِّ ناسب َج

Lektion 71.3:
ريٌح  ُم

زًة زا / أن تكون مجهَّ أن يكون مجهَّ

د، مدَّ زوَّ

مستكشف

ْتعِة ُم ْل ُمحبٌّ ِل

تهرَّب من

ٌة ِربَ ْضَط ْضَطِرٌب / ُم ُم

ٌة َح ري ٌح / ُم ري  ُم

َس َل  َج

ٌة وديع / وديعة، هادٌئ / هادئ

ْرَب قريب، ُق

زٌَّه طبيعي / ريفيٌّ / قرويٌّ ن مت

َم / صممْت على مقاس كبير صمِّ

منطقة العافية / الصحة

قامة دعا لالإ

ٌر / مؤثرة، مدهٌش / مدهشٌة مؤثِّ

الجذب السياحي

الحجر الرملي

زار

الجولة

عظيم / عظيمة، فخم / فخمة 

ُن القصر المحصَّ

رَّابطة الهنسية ال

راُث الثقافي العالمي تُّ ال

غنية بتقاليد

َحٌة ري ٌح / ُم ري  ُم

 في الدرجة االأولى، أعلى جودة

يافة الضِّ

إقامة سعيدة

ٌة يَّ غنيٌّ / غن

ممتاز / ممتازة

موقع رائع

نطالقة نقطة االإ

جوالت مثيرة

الميناء

جرَّب

عجَب

عمومي / عمومية

لٌة ٌل / مفضَّ مفضَّ

نشيط / نشيطة جدا

Intensivtrainer 71.A:
القلُم

الموعد

ُقمامُة  ال
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 الحزاُم

 العقُد

أَس َت  ِابْ

َل َسجَّ

َه )ِل أو إلى) َب َت َر،  ِإنْ َع  َش

احة  السَّ

 َرمى

البرميل

 عنيٌف / عنيفٌة

 مشوٌش / مشوَشٌة

 لحسن الَحظِّ

ِصحُّ  يَ

أَمضى

Intensivtrainer 71.B:
الوطن

ْرَدُل َخ  ال

ْدِهَشٌة َرٌة،  ُمْدهٌش / ُم ٌر / مؤثِّ مؤثِّ

 تفاوض، تباحث

َل َق َت  ِإنْ

يداع االإ

َسِم ُل الدَّ ي ل  َق

ٌق  َل ْغ اُب ُم ب  ال

ِد ي  ساعة ال

 أَْلغى

 حكَم

 إْخِتالٌل

َم َسَر، َحطَّ  َك

ِة حاٍل أيَّ ِة طريقٍة، ب أيَّ  ب

ٌة يَّ ِل َس يٌّ / ُم َسِل ٌع / ممتعٌة، ُم ِت ْم  ُم

 سار / سارة على نحو جيد

ا! ن ا ب يَّ  لنذهْب! َه

 أخذ بعين االعتبار

خاٍل من الكحوِل

Intensivtrainer 71.C:
ُق ابَ الطَّ

 الرَّفُّ

الراتُب

دارة  االإ

 نحيل / نحيلة

ُة اِدَل نَّ اِدُل / ال نَّ  ال

خارٌج

 الحامض الكربوني

رَّاجَة  أَْوقف الدَّ

ف   نظَّ

َس ِب ل

ٌة  مستعمٌل / مستعمل

 الفاتورة

Deutsch Arabisch
َل المنزل  سجَّ

عدم الشعور بخير

 في وقت ما

 أن يكون مرتاحاً / أن تكون مرتاحًة

Lektion 72.1-2:
أً ْي   تَحاور َش

ٍة  من ناحي

من ناحية أخرى

َر دَّ َك  تَ

 غادَر/ غادَرْت

  شيء ما يسير على ما يرام

 القسم، الشعبة

َس )به أو إليه) أْنَ َت إْس

َل َم َت  ِإْح

المكيف

في غضون ذلك

ز على ركَّ

َر  أْوَف

زميل العمل

ابقُة ُق / السَّ اب  السَّ

َل دَّ  بَ

ُد ْصَع ِم  ال

َن االأَعلى إلى االأَسفل  ِم

َق )إلى أو في) َحدَّ

 غير لطيٍف / لطيفٍة

قاًء َر موعداً / ِل  َدبَّ

رٌَّة ِم  مستمرٌّ مست

َر في أَثَّ

 قاعة الطعام

 حمل

 يكون في إحراج

عرض العمل

 أن يبدو جيدا / أن تبدو جيدة

 تقدم بطلب

تكاليف المعيشة

رفع

ْرُد الطَّ

َسرََّع  تَ

َسَب َت  إْك

لوك  السُّ

 عرض

رَّاتب ال

ٌة، طلٌب ب  ُمطال

َل لَّ  َع

Lektion 72.3:
َع ِب َسِم

مت) َم ) تحطَّ َحطَّ
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ا ئ  أَْوَقَف شي

 تحادث مع

 الزيادة

ُع َوجُّ تَّ  ال

شهار عالن، االإ االإ

أً في الطليعة ْي  تضمَّ َش

في غضون ذلك

Lektion 73.1:
أْسرَع

ن من إستطاع، تمكَّ

ف االأسنان  نظَّ

َر ْع َط الشَّ َمشَّ

إعتنى ِب

 أن يكون َدِسماً

أً ْي ر َش  تصوَّ

َسَط َب  إنْ

من االآن فصاعداً

 عالوة على )ذلك)

َر غيَّ

بصراحة تامة

َل َجمَّ تَ

 لعدة ساعات

Lektion 73.2:
َغِضَب

إنتقل 

َر َك َش

َر المالبَس يَّ  َغ

َل  َعَم، آَك أَْط

أَ َط أَْخ

َم نفسه دَّ  َق

عاَد َر، إْسَت َذكَّ  تَ

َدَل ُجْهداً بَ

 وقى من / ِضدَّ

ْن  الخوُف ِم

تساءل عن

Lektion 73.3:
 االنتقال، التحويل 

 فقط، باالأخص 

حفلة نهاية الدراسة

لب ٌة في الطَّ لحَّ لحٌّ / ُم ُم

 أَْخطأ في وضع َشْيٍء

الغطاء

َرَق َغ

َخَذَل ِإنْ

Lektion 74:
الُل ْمساُر / الدَّ السِّ

المسكن

َة ُعدَّ َذ ال أََخ

Deutsch Arabisch
 جانب الطريق 

داخٌل / خارٌج

َغ َل ، بَ أَتَمَّ

ُة َئ ْدِف تَّ ال

تكاليف التدفئة

زار

الفناء

ا المطبخ زواي

الحمام المشترك

جار بما في ذلك التدفئة االإ

ضافية تكاليف االإ ال

َد َجدَّ

ضافة إلى أيضا، باالإ

غرس

نَع أْق

َل َم َت إْح

هذا يبدو جيدا

يكون مبالغ فيه

الحدود

َم على فالن ا / تقدَّ َق فالن سَب

َسَر َعْن َف َت ِإْس

دخل

Lektion 75:
َع َْسَجَم َم ـ إن

شارك

إعتمد على

إنتمى إلى

َد تعوَّ

رعى

تبَه إن

َر فكَّ

بالى ب

اء ُل الكهرب َحوِّ ُم

الضواحي

تأمين ال

تعليم االأطفال

الخطأ

ِاْشَتكى

ْن َر َع َب أَْخ

خرج مع ، قابل

ٍح ِلوظيفٍة َب ترشي َل َم َط دَّ َق

َق ماالً َف أَنْ

Lektion 76:
أن يكون حار و رطب

ٌة شاكٌّ / شاكَّ

رتفاع االإ
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أسعار االأسهم

حصة الفنون التشكيلية

الموضوع المفضل

تأكيد ال ب

ها وِم رأى في نَومِه / نَ

ٌة يَّ ِب يٌّ / َغ ِب دا َغ بَ

ٌة سَخ ِسٌخ / متَّ تَّ ُم

الجار / الجارة

رغب في فعل

قامة تصريح االإ

بكُة الشَّ

أن أكون وحيدا / وحيدًة

اً / نظرإلى َشْيٍء ئ رأى شي

Lektion 78:
دريِج تَّ ال ب

ْن َع َع ن ِإمت

والي تَّ ال ب

الجليد

ُة يَّ مزاِج ُة اِل الحال

بوضوح

َرَز أَْح

رئيس سابق/ رئيسة سابقة

فِّ أَِو المدرسِة َزميُل الصَّ

َر كَّ َفى، نَ أَْخ

مسيرة المهرجاِن التنكري

ى إلى حادثة أَدَّ

يَف تكال َل ال َم َت ِإْح

َح و أهداَف مشتركة َرٌة ذاُت مصال ُزْم

َي ِق بَ

با، سريعا قري

فُّ الَخطُّ، الصَّ

Lektion 79:
أرجع

هنأ

جرى

َل َدلَّ

َصَرَف ِإنْ

ى َط، َسوَّ َضَب

َج أَْزَع

طوى

ًة يَّ ًة ِجراِح يَّ ِل َم أَْجرى َع

أَطاَل

َجرى

َضَرَب

َوزََّع

طبخ في الفرن

َه إلى َب َت َر، إنْ َب َت ِإْع

Deutsch Arabisch
حدث

َل ربط، وصَّ

فقد

َجرََّب

دَّ أََع

َر َب َت َب، ِإْخ َجرَّ

َد َوَع

َحَص َف

أَْلغى

عفا عن

َج َت أَنْ

َش تَّ َف

لى، َشوى َق

أَْرَسَل، َصَرَف

Lektion 80.1:
غريب

تباه جذب، االن

َه إلى َب َت  ِإنْ

إستكشف، إعترف ِب

َد َق، حدَّ َحقَّ

ِزَم َل

أََس َت ِابْ

َر خَّ َف تَ

شعر بالحرج

َد من االأَْمر أَكَّ  ت

دار المسنين

المنافسة، المسابقة

القسيمة

ساعد، ساند

الضرَّاء

مات

Lektion 80.2:
ف / مكثفة مكثَّ

أشعة الشمس

البشرة، الجلد 

السرطان

أَدَّى إلى

تجرَّأَ

َم لَّ َث، ك حدَّ

ترَض، َظنَّ ِاْف

ِسَل َك

العقوبة

َر في كَّ َف

إدارة الضرائب

ذلك الأن

حاصل على درجات سيئة

Lektion 81:
مٌة اِع ناعٌم / ن
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َد َجمَّ ت

ٌة َم غائٌم / غائ

ٌة ُسوَّ ْك ُسوٌّ/ َم ْك َم

ٌد / سعيدٌة ْشِرٌق / مشرقة، سعي ُم

ماً /أصبحِت ... غائمة أَْصبح ... غاِئ

الً ْي ِطُر َس ْم تَ

ِج ْل ثَّ تساقُط ال

أَضبَّ

َرْطٌب

ْت) بَّ ٌح )َه ُهبُّ ري تَ

ائرة عاصفة ث

بْرُق ُد و ال رَّْع هناك ال

هاِر نَّ اء ال َن أَثْ

Lektion 82:
 ليموناده مخلوطة بالكحول

سيئ / سيئة، فضيع / فضيعة

مٌة ٌم / قيِّ قيِّ

غير محظوظ / غير محظوظة

ٌة َف  لطيف / َلطي

ْوَدَة َج َحبَّ ال

مقابلة وظيفة / عمل

كتَم

زار

ستطالع حبُّ االإ

الحذر

الخطر

ُل َل َم ال

رُر، الخسارة الضَّ

القذارة

ذة لَّ المتعة، السرور، ال

فاُء الشِّ

الحسد، الغيرة

بادل تَّ ال

الفكرة

Lektion 83.1:
ْجوُة َف ال

العاصمة الفدرالية

ُة ْسب نِّ ال

الفضاء الخضراء 

المنطقة الحضرية

المْنحدراُت المحيطُة

ْنحدُر ُم ال

في المتوسط

َع المقارنة َم  ب

َزٌة، غير عادي يَّ َم ٌز / ُم يَّ َم ُم

ُل المي

ُة دَّ ِع
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مشهوٌر / مشهورٌة

المنطقة، المنطقة الحضرية

الجفاف

تاريخية / السياحية المواقع ال

زرَع القمَح

وصل إلى مبلغ

هناك      25 )درجة مئوية)

َجَب َز، أَْع َف َح

ٌط ب ِب ْرتَ ُم

اء تستحق كل هذا العن

الفترة

ٌة َل ٌل / مائ مائ

المْنحدُر

بما فيه

القرية، البلدة

سقوط المطر

ِمزاُج ال

الشوفان

الذَرُة

الكتلة، الكمية، الحجم

المنطقة الخضراء

Lektion 83.2:
الدول المجاورة

الدولة الفدرالية

حول

ساكن، مقيم

في نفس الوقت

المنطقة الحضرية الكبرى

ْلحوٌظ ٌم، َم يِّ َق

الكنيسة

السكك الحديدية الفيدرالية

أسيُس تَّ ال

العضُو

َسْت َس / أسِّ أُسِّ

االأماكن المرتفعة، أعالي الجبال

إحتوى على

لثيِن ثُّ ال

أن يقع / تقع تحت

 على العكس 

جمالية، مجموع المساحة المساحة االإ

Lektion 84-85:
الضمير

غير شخصي

الممثل

المصطلح

ُه حقيقي / صحيح إنَّ

يكون مستعجال

˚C
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رائحٌة

المزاج

طلع النهار

َرنَّ

يجب علي الذهاَب

يوافق على

الزيادة

ُغ ل ب َم الِمقداُر، ال

َل َحوَّ

َد َزوَّ

َم دَّ َق

اء سوق الكهرب

Lektion 86:
ِة اَح ب باُس السِّ ِل

المالبس الداخلية

يداِت َرُة السَّ ْت ُس

بدون أكمام

االأعلى

َرُة ْت السُّ

أحذية السادة

ماِم َْك قصير )      طويل) االأ

Lektion 87:
مرٌن، مرنة

مفيد، نافع / مفيدة، نافعة

ُد االألوان متعدِّ

موثوق به / بها

ذو مربعات، مزركش، منقوش

َطٌة ٌط / مخطَّ مخطَّ

عنيف / عنيفة

معقول / معقولة

عنيد / عنيدة

يبٌة كئيٌب / كئ

رقيق / رقيقة، نحيل / نحيلة

ماء ْل صامد / صامدة ِل

ِس فُّ َن تَّ ل صالح / صالحة ل

فضولي / فضولية

صبور / صبورة

منقط / منقطة

طموح / طموحة

عرضيٌّ

ٌل، فضوليٌّ متدخِّ

قٌة  n عريٌض/ عريَضٌة ٌق / ضيِّ ضيِّ

ٌة لَّ ِق َت ْس ِقلٌّ / ُم َت ْس ُحرٌّ / ُحرٌَّة، ُم

َرٌة ٌر / متكبِّ بِّ َك َت ُم

حِذٌر / حِذَرٌة

بدون مكواة

مٌة ٌم / منظَّ منظَّ
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متقاعٌد / متقاعدٌة

ٌة، نشيٌط / نشيطٌة حيويٌّ / حيويَّ

ٍد في مزاج جيِّ

أنيق / أنيقٌة

َظِر نَّ ل ٌة ل الفٌت / الفت

خجوٌل / خجولٌة

قاِوَمٌة قاِوٌم / ُم ُم

ٌة مناسٌب / مناسب

ٌق / واثقٌة واث

ْوِن لَّ أحادي ال

َحٌة ٌح / مساِم مساِم

ٌة إنتقاديٌّ / إنتقاديَّ

َس ِب ل

زِّفاِف حفلة ال

Lektion 88:
ٌر / مثيرٌة ي مث

ُة فول الطُّ

ِزلي مْن

مستقبٌل

االأسرة، الموازنة

ٌة إقتصاديٌّ / إقتصاديَّ

Lektion 89:
جديدة / جديدة تماما

أشاد ب

لباس أنيق

إكتسب

ار / ثرثارة ثرث

َر قدَّ

ياراً جميالً فعل إخت

الَخْصُر

وزن

مواد وظيفية

ضمَّ

القطن

إقترح

َزٌة ٌز / مَجهَّ مَجهَّ

َظٌة ٌظ / متحفِّ متحفِّ

ٌة َب صائٌب / صائ

اً مع ي تمشِّ

إنضمَّ

وجهة نظر

نقل / حوَّل

اط  مطَّ

ألف
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ٌة َت ٌت / صاِم صاِم

 أنيقة / أنيقة

إشتاق

صاد

َغ لَّ ب ت

دفع من جيبه او ماله الخاص

ركة المقاولة، الشَّ

إفتتاح المحالت التجارية يوم االحد

إلى جانب )ذلك)

Lektion 90:
قطع

أحسَّ

رورة بالضَّ

ُحَف نَ

ساعد في نقل

من بعيد

قلبَك / قلبِك يدقُّ بصوت

العصفور

الصخرة

ْسُر نَّ ال

سُتمطر غدا

Lektion 91:
يستحق كل هذا العناء

ال يمكن

ا فيه كان مرغوب

ها مذهولة إنَّه مذهول / ِإنَّ

 الخوف من 

َحٍة ري ٍح / ُم  غير مري

ُر حكيٍم / حكيمٍة غي

ُة يَّ ِن ال

ِة ُن الجمل وِّ َك ُم

ُة َي الِل الصيغة الدَّ

َر َه َظ

رفض 

اً  َدا صعب  ب

ٌد َعوِّ َت ُر ُم غي

الهدف

َر في كَّ َف

Lektion 92:
منخفٌض/  منخفضٌة

غاضٌب / غاضبٌة

َب ...بسبب أَنَّ

َق على واَف

رٌة شاكٌر / شاِك

غيوٌر / غيورٌة

تكون سعيدا ب

Deutsch Arabisch
ٌة َس َحمِّ َت ٌس / ُم َحمِّ َت ُم

ٌد / ُمفيدٌة في ُم

جاهٌز / جاهزٌة

ٌة َب رقِّ َت ٌب / ُم رقِّ َت ُم

ٌة َرَم ْغ َرٌم / ُم ْغ ُم

أن يكون مشغوال / أن تكون مشغولة

َل َسجَّ تَ

ٌق إلى َشوُّ تَ

َذَر أَنْ

إنتعاَش

اً إجتاز إمتحان

دارة / الفرع رئيس القسم/ االإ

نْعطاُف االإِ

ُة ل المقاب

 َدَخَل

َخِطٌر / َخِطرُة

اً ث حدي

منذ فترة / منذ بعض الوقت

راً أَخَّ ُم

أَذَّى تَ

َر ظَّ َل، نَ أَمَّ تَ

إرتفاُع االأسعاِر

Lektion 93:
ذهب بالسيارة

الواِد

َر تستَّ

واَدَع

ْؤية رُّ النظرُة، ال

ِجيٌّ ْل ثَ

المنظر الطبيعي

َع إستمت

من وقت الآَخَر

ا نِشٌط هن

ٌة كبيرٌة لديه / لديها أهمي

َرَجَع

يكون مسؤوال على

منطقة شرقي آسيا

المناسبة، الفرصة

ضغَط على

َل قَّ َن تَ

ًة عامَّ

رَّاحِة ال شعَر ب

القرية

تلقى خبراً

عًة ِت ْم اً ُم َقَضى أوقات
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Lektion 95.1:

زُّكاُم َشِة / ال رَّْع ال ٌة ب إصاب

متحاُن االإِ

َمحاٌر 

المغامرة

الوقود، البنزين

محطة الوقود

َسَكَر

اِدراما فِس، ن نَّ ٍة، بشقِّ ال بصعوب

راِء قدَر على الشِّ

ستوائية المنطقة االإ

ُح قَّ َل يُ

رحلة قصيرة

حمى القشِّ أو الورِد

مِك ِد السَّ لوازم صي

ترَب ِإْق

َحْرُق الشمسيُّ ال

Lektion 95.2:
ُة االأَطواِر ب ها غري ُه غريُب االأَطواِر/ ِإنَّ  إنَّ

ُة، االأُضحوكُة ت ْك نُّ ال

َشكَّ

المراقب

الكفاءُة

ُة َج ي ت نَّ ال

ُة االأمل ب مخيُب / مخي

رَّاتِبِ مفاوضة ال

أَْن يكون َمذهوالً / أَْن تكون مذهولًة

ٍل َب َة ال َج مَّ َوَصَل ِق

ِل َم َع ْرُض ال َع

َل ِب َق

القراُر

ى  تخلَّ

ُم المنظِّ

ألغى

ُة راسي المناهج الدِّ

َط أبلغ، توسَّ

عبة / الفرع / القسم رئيُس الشُّ

رًة را / أن تكون متأخِّ أن يكون متأخِّ

بدون مكواٍة

 لصالح ُفالٍن

ْرُث االإ

ٌد زفاٌف سعي

يُن أْم تَّ ال

Lektion 96:
بلد غير ساحلي

ِة يَّ غة الرَّسِم لُّ ال

ُة َم َس نَّ ال

Deutsch Arabisch
اَل، َحَصَل  ن

إعتراٌف

بموجب القانون العام

ستقالًل االإ

ُة يَّ ُة الفِدرال ول الدَّ

تحديد

  كانتون )االتحاد السويسري هي
الجمهورية فيدرالية)

 سيادة 

القانون

لطة العامة السُّ

الحكومة

َن وَّ َك

ساد ) االأرصاد الجوية)

حالة الطقس

بينما، حيث

بدال من، بل، باالأحرى

فرَد َصَف / إنْ إتَّ

َرٌة ٌر / مشجَّ َشجَّ ُم

المنطقة الجبلية

أستعمل لحماية، بمثابة حماية

من جانب … من جانب آخر

االنهيار الجليدي

ِاْمَتصَّ

إضافة الى ذلك، عالوة على ذلك

الفيضان

حال، أمسك

المساحة، السطح, المنطقة

زراعي

Lektion 97:
 تدريب، تعليم 

مجال العمل، المهنة 

الوصف

اسم الوظيفة

التجارة

المشتل

الفرصة

مراسم الجنازة

االأزهار المقطوفة

أساسا، بشكل رئيسي

المستهلك / المستهلكة

المنتجات المحلية

الحالة، الظروف

أيضا، على السواء

أن يكون مرتبطا / تكون مرتبطة
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باهتمام شديد / بالغ

شهادة التأهيل المهني

في التعامل مع

زبون / زبونة

ٌة مستقٌل / مستقلَّ

الشركة

المعرفة، الدراية، الخبرة

المهارات التنظيمية

عنصر، مكّون، جزء

أن يكون / تكون في اتصال مع

 االأصدقاء المقربون، الصديقات
المقربين

ستحقاق ، االإ الحقُّ

اية مداد، العن االإ

قُة / االأولية الشروط المسبَّ

ذن خوُل، االإ الدُّ

الشراء

عالم التوضيح، االإ

اية، المساعدة العن

أعلم ِب، أبلغ ِب، أخبر

االستكشاف، االستطالع

تبادل

َر، رسَم صوَّ

الرعاية

نتاج االإ
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االأمل، االنتظار

التخرج

التطور، التنمية

ركيب تَّ  ال

انة الصي

التنظيم

ُة عاي عالن، الدِّ االإ

ُة الحرفُة اليدوي

التأهيل، القدرة، الكفاءة

الجمارك

القاعدة، االأساس

ستيراد االإ

ٌن ِك ْم محتمل، ُم

 تواصلي / تواصلية، إجتماعي /
إجتماعية

ة انويَّ ثَّ المدرسة ال

عدادية المدرسة االإ

المدرسة االبتدائية

الضريبة

رسم

ِاتَّصَل ِب

تصدير

استيراد

أتاح ِل


