
 

 
 الخرحيب والخىديغ؛ الخحيت ػنذ اللقبء واالفخراق

 ٘بٌٛ؛ أ٘الً؛ ِشدجبً 

 ...أ٘الً، ٠ب ع١ذح 

 ...أ٘الً، ٠ب ع١ذ 

 .طجبدبً ط١جبً ( أرّٕٝ)١ش؛ طجبح اٌخ

 .٠ِٛبً ط١جبً ( أرّٕٝ)

 .ِغبًء ط١جبً ( أرّٕٝ)ِغبء اٌخ١ش؛ 

 .١ٌٍخ ط١جخ( أرّٕٝ)رظجخ ػٍٝ خ١ش؛ 

 .ٚداػبً 

 .إٌٝ اٌٍمبء

 

 الخؼريف ببلنفس؛ الخؼريف بشخص

 "ِب اعّىُ؟: ٕ٘ب ثظ١غخ االدزشاَ/ "ِب اعّه؟ 

 ...اعّٟ 

 

 أسئلت اسخفسبريت

 "ِبرا لٍذ؟ ِٓ فضٍه وشس ِب لٍذ؟: ٕ٘ب/ "ػفٛا؟؛ ٔؼُ؟ 

 و١ف ٠ىزت رٌه؟؛ ِب ٟ٘ و١ف١خ وزبثخ رٌه؟

 

 الحبلت الصحيت

 و١ف دبٌىُ؟

 .شىشاً، ثخ١ش

 "ٚأٔزُ، و١ف دبٌىُ؟: ٕ٘ب/ "ٚأٔزُ؟ 

 .ج١ذ أ٠ضبً 

 .ِّزبص

 .ج١ذ جذاً 

 .اٌذبي ِمجٛي

 .١ٌظ ثخ١ش وّب ٠ٕجغٟ

 

 مىاقيج السبػت

 وُ اٌغبػخ؟

 .اٌغبػخ ا٢ْ اٌغبثؼخ ٚإٌظف

 

 لغت الذورة

 ."اعّؼٛا: ٕ٘ب ثظ١غخ االدزشاَ. / "اعّغ

 ."الشأٚا: ٕ٘ب ثظ١غخ االدزشاَ. / "الشأ

 ."اوزجٛا: ٕ٘ب ثظ١غخ االدزشاَ. / "اوزت

 ."رىٍّٛا: ٕ٘ب ثظ١غخ االدزشاَ. / "رىٍُ

 ."سددٚا: ٕ٘ب ثظ١غخ االدزشاَ(. / "ِب ٠مٌٛٗ شخض آخش)سدد 

 .رّٙجأْ اٌذشٚف

 ُْ  !اُسُع

 ."اعأٌٛا: ٕ٘ب ثظ١غخ االدزشاَ. / "اعأي

 ."أج١جٛا: ٕ٘ب ثظ١غخ االدزشاَ/ "(. ػٍٝ عؤاي)اجت 

 ."اٍِٛا: ٕ٘ب ثظ١غخ االدزشاَ. / "اٍِٟ
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 ."اوٍّٛا: ٕ٘ب ثظ١غخ االدزشاَ. / "اوًّ

ضؼٛا : ٕ٘ب ثظ١غخ االدزشاَ(. / "ثخط١ٓ ِزمبطؼ١ٓ)ضغ ػالِخ 

 ."ػالِخ

 ."أغجٛا: ٕ٘ب ثظ١غخ االدزشاَ( / "شٟء إٌٝ شٟء)أغت 

 
 األسرة

 ؛ خبص ثٟ(ض١ّش اٌٍّى١خ ٌٍّزىٍُ)ـٟ 

 والد( ال)

 أخ( ال)

 االبن( ال)

 الزوج( ال)

 بً خاصة ؛(للمتكلم الملكٌة ضمٌر) ـتً

 والدة( ال)

 أخت( ال)

 ابنة( ال

 زوجة( ال)

 

 األسرة حول وأجوبة أسئلة

 هذه؟/هذا من

 ـتً/...ـً... هذه/هذا

 اسمها؟/اسمه ما

 ... اسمها/اسمه

 عمرها؟ ما/عمره ما

 .سنة...  عمرها/عمره

 

 واألطفال العائلية الحالة

 ...ٟ٘ ... / ٘ٛ ... / أٔب 

 .أػضة

ج ِّٚ  .ِزض

 .ُِطٍَّك

 .أسٍِخ

 ...ػٕذ٘ب ... / ػٕذٖ ... / ػٕذٞ 

 .طفً

 .طفالْ

 .ال ٠ٛجذ أطفبي

 

 الشخصية البيانات حول وأجوبة أسئلة

 "أنتم؟ أٌن من: االحترام بصٌغة هنا/ " أنت؟ أٌن من

 ... من

 "تسكنون؟ أٌن: االحترام بصٌغة هنا/ " تسكن؟ أٌن

 ... فً

 "عنوانكم؟؟ هو ما: االحترام بصٌغة هنا/ " عنوانك؟ هو ما

 شارع( ال)

 "هاتفكم؟ رقم هو ما: االحترام بصٌغة هنا" هاتفك؟ رقم هو ما
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 ٚسلُ ٘برفه اٌّذّٛي، ِٓ فضٍه؟

 ... هو هاتفً رقم

 ... ٛاٌشلُ اٌٙبرفٟ ٌٍّٕطمخ ٘

 َُّ  ... ثُ

 .شىشاً جض٠الً 

 .ال أػشف

 اٌّؼزسح؟

 .سجبءً  ،ِشح أخشٜ ثجظء

 ٓ ِِ  ؟...ً٘ أٔذ 

 .ال. / ٔؼُ

 ً٘ ػٕذن أطفبي؟

 ... ػٕذٞ. ٔؼُ

 ... ١ٌظ ػٕذٞ. ال

 ً٘ أٔذ ِزضٚج؟

 ٛ٘ ً٘ / ٓ ِِ  ؟... ٟ٘ 

 ٟ٘ ِزضٚجخ؟/ ً٘ ٘ٛ ِزضٚج 

 

 اسخمبراث

 اسم( ال)

 دولة لد؛ب( ال)

 عاصمة( ال)

 ػٕٛاْ( ال)

 ٘برف( ال)

 ِذّٛي( اي)/ ٘برف ( اي)سلُ 

 اٌشلُ اٌٙبرفٟ ٌٍّٕطمخ

 

 اللغات

 األلمانٌة

 اٌؼشث١خ

 اإلنجلٌزٌة

 اإلنجلٌزٌة

 ... ل١ٍالً 

 ؟...ً٘ رزذذس 

 

 األلمانية للغة التعليمية الدورة في

 األلمانٌة؟ للغة التعلٌمٌة الدورة فً تفعله الذي ما

 (قراءة   ٌقرأ،) قرأ

 (سمعا   ٌسمع،) سمع

 (غناء   ٌغنً،) غنى

 .األلمانٌة أتعلم أنا

 (رسما   ٌرسم،) رسم

 (تكلما   ٌتكلم،) تكلم

 (كتابة   ٌكتب،) كتب

 (ٌأخذ ، أخذا  ) استراحة أخذ
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 مؼلىمبث: دورة حؼليميت في اللغت األلمبنيت

 ِشبِسن( اي)

 ِؼٍِٛخ( اي)

 رغج١ً( اي)

 ِىبْ اٌذٚسح اٌزؼ١ّ١ٍخ

 دٚسح رؼ١ّ١ٍخ فٟ اٌٍغخ األٌّب١ٔخ

 ٌذٚسح اٌزؼ١ّ١ٍخلذ اٚ

 ثذا٠خ( اي)

 

 أوقبث

 اٌذٚسح اٌزؼ١ّ١ٍخ؟ طُ سْ ِزٝ د  

 .٠جذأ اٌغبػخ اٌزبعؼخ

ٓ اٌغبػخ اٌزبعؼخ ٚدزٝ اٌذبد٠خ ػششح ِِ. 

 .ػششح ٠ٕزٟٙ اٌغبػخ اٌذبد٠خ

 

 األسبىع واأليبم

 االثنٌن

 الثالثاء

 األربعاء

 الخمٌس

 الجمعة

 السبت

 األحد

 أعجٛع( اي)

 ٠َٛ( اي)

 .ا١ٌَٛ ٘ٛ اإلث١ٕٓ

 .ٟ ٠َٛ اإلث١ٕٓف

 ... إٌٝ... ِٓ 

 

 نشبطبث

 (٠مٛد ، ل١بدح) لبد  اٌذّساجخ

 (٠شب٘ذ ، اٌّشب٘ذح)شب٘ذ  اٌزٍفبص  

 (٠ضٚس ، اٌض٠بسح)صاس  األطذلبء  

 (لعبا   ٌلعب،) القدم كرة لعب

 (طبخا   ٌطبخ،) طبخ

 (استماعا   ٌستمع،) للموسٌقى استمع

 سباحة   ٌسبح،) سبح

 (ذهابا   ٌذهب،) ٌتنزه/ٌتمشى ذهب

 .بسرور أقرأ أنا

 .بسرور أقرأ ال أنا
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 والرفض الموافقة

 .أٌضا أنا

 .ال أنا

 .صحٌح. / صحٌح نعم،

 .صحٌح غٌر( هذا) ال،

 

 متى؟: األوقات

 الٌوم

 غدا  

 فٟ اٌظجبح

 اٌّغبءفٟ 

 فٟ اٌغبػخ اٌثب١ٔخ

 وبْٔٛ اٌثبٟٔ/ فٟ ٠ٕب٠ش 

 

 شهىرال

 وبْٔٛ اٌثبٟٔ/ ٠ٕب٠ش 

 شجبط/ فجشا٠ش 

 آراس/ ِبسط 
 ١ٔغبْ/ أثش٠ً 

 أ٠بس/ ِب٠ٛ 

 دض٠شاْ/ ١ٔٛ٠ٛ 

 رّٛص/ ١ٌٛ٠ٛ 

 آة/ أغغطظ 

 أ٠ٍٛي/ عجزّجش 

 رشش٠ٓ األٚي/ أوزٛثش 

 رشش٠ٓ اٌثبٟٔ/ ٔٛفّجش 

 وبْٔٛ األٚي/ د٠غّجش 

 

 مرة؟ كم: األوقات

 دائما  

 مرارا   كثٌرا ؛

 أحٌانا  

 ثزبربً / أثذاً 

 

 الطقس

 طمظ( اي)

 .ج١ذ

ء ِّٟ  .ع

 .اٌّطش ٠ٕضي

 .اٌشّظ رششق

 .ثبسد/  .اٌطمظ دافئ
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 والشراب الطعام

 أٔبٔبط( اي)

 ِٛص( اي)

 خبز( ال)

 زبدة( ال)

 لحم( ال)

 خضر( ال)

 قهوة( ال)

 جبن( ال)

 و١ٛٞ( اي)

 فطٌر كعك؛( ال)

 حلٌب( ال)

 خوخ( ال)

 فاكهة( ال)

 فٛاوٗ( اي)عٍطخ 

 ثشرمبي( اي)

 أرز( ال)

 عصٌر( ال)

 شوكوالتة( ال)

 شاي( ال)

 ماء( ال)

 نقانق سجق؛( ال)

 ١ٌّْٛ( اي)ػظ١ش 

 سكر( ال)

 

 رلك ال أحب/  أحب رلك

 .أدت اٌمشاءح

 .أدت اٌششة

 

 مرة؟ كم: األوقات

 ِشر١ٓ/ ِشح 

 ثالس ِشاد فٟ ا١ٌَٛ

 

 كلمبث جذيذة إضبفيت

 (اجا  ٌاحت ٌحتاج،) إلى احتاج

 (٠أخز ، أدزاً ) أخز  

  ً  (٠غغً ، غغالً ) غغ

 (٠مشش ، ل ششاً ) شش  ل  
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 مساعدة طلب

 .عذرا  

 ...أدزبج إٌٝ 

 ؟... أجد أٌن

 .األمام فً هناك

 .الخلف فً هناك

 .شكرا  

 .عفوا  

 .ذلك أعرف ال أنا

 .ٌؤسفنً

 

 األسعار

 ؟... ثمن ما

 .وتسعون ٌورو اثنان

 .سنت خمسون

 و١ٍٛ( اي)

 غشاَ( اي)

 لطؼخ( اي)

 

 التسوق

 ."طلبك بذكر تفضل: "بمعنى هنا" تفضل؟ عفوا ،

 ؟... لدٌك هل

 ً٘ رش٠ذ ش١ئبً آخش؟

 .ء٘زا وً شٟ

 

 أخرى هامة كلمات

 غبةدِ ( اي)طٕذٚق 

 بٌتزا( ال)

 الزبادي لبن لبنة؛( ال)

 ثمش ( اي)ٌذُ 

 خٕض٠ش( اي)ٌذُ 

 ٌذُ ِفشَٚ

 

 المدينة في أماكن

 صٌدلٌة( ال)

 قطار( ال) محطة

 ِظِشف( اي)

 ِمٙٝ( اي)

 ٠ٚبد إٌّض١ٌخاٌى١ّ١باٌزٕظ١ف ِٚذً ِٛاد 

 أطفال( ال) روضة

 (وغٌرها والمرطبات الصحف ٌعلب صغٌر محل) كشك( ال)

 مستشفى( ال)

 دّوبْ( اي)

 سٌارات( ال) صف موقف
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 ثش٠ذ( اي)

 مدرسة( ال)

 

 الطريق وإيضاح أماكن عن السؤال

 ؟...اٌّؼزسح، عؤاي 

 مقربة؟ على...  هنا هل

 ؟... ما مكان   فً هنا ٌوجد هل

 ؟( ...سجبءً )أ٠ٓ 

 .هنا من مباشرة مقربة على... 

 .إٌٝ األِبَ ِجبششحً / ١ّ٠ٕبً / بساً ٠غ اِر٘تْ 

 أٚالً 

 َُّ  ث

 ِٓ جذ٠ذ

 ... شارع امتداد على بالسٌر علٌك

 

 وسبئل المىاصالث

 ع١بسح( اي)

 دبفٍخ ( اي)

 دساجخ( اي) 

ّٟ ( اي)لطبس ( اي)  ِذٍِّ

 شٛاسع( اي)لطبس 

 أٔفبق( اي)لطبس 

 لطبس( اي)

 .ثمطبس األٔفبق/  .عأر٘ت ثبٌغ١بسح

 عأِشٟ ػٍٝ األلذاَ

 

 السمبح والحظر

 ِغّٛح ٌه  

 ١ٌظ ِٓ اٌّغّٛح ٌه

 

 المهن

 السن بكبار العناٌة مجال فً عاملة/عامل( ال)

 عاملة/عامل( ال)

 طبٌبة/بطبٌ( ال)

 حالقة/حالق( ال)

 منزل( ال) ربة/منزل( ال) رب

 نادلة/نادل( ال)

 طباخة/طباخ( ال)

 نقاشة/نقاش( ال)

 نظافة( ال) عاملة/املع

 خٌاطة/خٌاط( ال)

 تاكسً( ال) سائقة/سائق

 بائعة/بائع( ال)

 .(ٟٚ٘ ِٕٙزٟ... )أٔب 

 َّٞ ـ ٌذ  ... . رؼ١ٍُ ِٕٟٙ و 

ـ  ... . دب١ٌبً أػًّ و 

  .أر٘ت إٌٝ اٌّذسعخ

 ... .أٚد أْ أطجخ 
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 .ألَٛ ثزؼ١ٍُ ِٕٟٙ

 .٠َٛ اإلث١ٕٓ ػٕذٞ فشاؽ

 .أٔب أشزغً ثٕظبَ اٌٛسد٠بد

 

 المالبس

 ٔغبئٟ  (اي) ل١ّض( اي)

 ل١ّض( اي)

 عشٚاي( اي)

 جبو١ذ (اي) عزشح

 فغزبْ( اي)

 ٛسحرّٕ ( اي)

 أوّبَ ( اي)ل١ّض لظ١ش  / وٕضح ( اي)

 أوّبَ ( اي)عزشح ط٠ٍٛخ 

 لج١خ/ ج١ًّ 

 سخ١ض/ غبٍي 

 

 الخبريخ ومىاقيج السبػت 

 أ٠بس / فٟ األٚي ِٓ ِب٠ٛ 

 خالي إٌٙبس

 ثؼذ اٌظ١ٙشح 

 ١ًٍ فٟ اٌ

 

 جسمي

, -̈e  الرؤوس الرأس،

 اآلذان األذن،

 والعٌون األعٌن العٌن،

, -̈  األفمام الفم،

, -̈e  الرقاب الرقبة،

, -̈e  األٌد   الٌد،

, -̈e  والبطون األبطن البطن،

 والظهور األظهر الظهر،

 األرجل الرجل، السٌقان؛ الساق،

, -̈e  األقدام القدم،

 

 واآلالم المتاعب عن التحدث

 دٍمٟ ٠ؤٌّٕٟ

 .رؤٌّبِٕٟٔ أُُرٔبٞ

 ثخ١ش/ أٔب ِش٠ض 

 .حمى لدي أنا

 ..ػٕذٞ أٌُ فٟ األعٕبْ

 .سعال لدي أنا

 .متعب أنا

 .بالبرد مصاب أنا

 

 نصبئح

ْة اٌشبٞ  .اِْشش 

 .اِثك  فٟ اٌج١ذ

  .اِرْ٘ت إٌٝ اٌطج١ت

ُْ وث١شاً   ٔ. 
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 كلمبث مهمت إضبفيت

ًِِ  دب

 ٚطفخ

 ٟ ثطبلخ اٌزأ١ِٓ اٌظذ

  لغ١ّخ ِؼبٌجخ اٌّش٠ض 

 


