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بلغاريا )دولة(
القرار، القرارات

دعم )يدعم، دعماً(

بقدر اإلمكان؛ بقدر المستطاع

مهذب؛ مؤدب

جاد؛ رزين

عادل؛ منصف

متطاول؛ غير متسم بالقدر الالزم من 

األدب

سخي؛ جواد؛ كريم

ذكي؛ لبيب

ناقد؛ ذو تفكير ناقد

جسور؛ جريء؛ شجاع

متوتر؛ ثائر األعصاب

واقعي

مقتصد؛ حريص

3    Modul 1    ›   

صارم؛ قاٍس1 
مخلص؛ وفي

عاقل؛ حكيم

حب المغامرة

 عالم، علماء اآلثار / عالمة، علماء اآلثار

 المسكين، المساكين / 

المسكينة، المسكينات

أثر على )يؤثر، تأثيراً(

 مستندات التقدم 
– لعمل أو وظيفة مثالً –

هذه المرة

 على حد سواء: 

على حد سواء ... وكذلك ...

مالي؛ مادي

صاحب، أصحاب / صاحبة، صاحبات 

الحظ السعيد

الذكي، األذكياء / الذكية، الذكيات

 االبتهاج بالحياة؛ 

االستمتاع بمباهج الحياة

الجسارة؛ الجرأة؛ الشجاعة

المساعدة على التقدم أو التحسن؛ 

الدرس الخصوصي

Ihr seid einfach die Besten!

 1   

(das) Bulgarien
die Entscheidung, -en
unterstü. tzen

 2   

möglichst

BILDLExIKoN   

aufmerksam
e. rnst
fair
fre. ch 

großzügig
intellige.nt
kritisch
mutig
nervös
reali.stisch
sparsam

stre. ng
treu
vernü.nftig

 4   

die Abenteuerlust (Sg·)
der Archäologe, -n / die 

Archäologin, -nen
der/die A. rme, -n 

beeinflussen
die Bewe. rbungsunterlagen (Pl·) 

diesmal
ebenso: ebenso … wie … 

finanzie. ll
der/die Glü. ckliche, -n 

der/die Kluge, -n
die Lebensfreude (Sg·) 

der Mut (Sg·)
die Nachhilfe (Sg·) 



                  © Hueber Verlag 2015, Menschen B1, Glossar Deutsch – Arabisch 978-3-19-031903-9, Übersetzung: Maher Sheneshen 4    Modul 1    ›   

اختيار الدراسة

المثل األعلى، المثل العليا

فيما عدا؛ ما عدا

أمضى رأيه أو رغبته )يمضي، إمضاًء(
بعض؛ بضع

 المنافس، المنافسون / 
المنافسة، المنافسات

لبنان )دولة(
 البولندي، البولنديون / 
البولندية، البولنديات

مفعم بالحياة

 الُمَنظَّم، الُمَنظَّمون / 

الُمَنظَّمة، الُمَنظَّمات

االحترام؛ التقدير

موضع، مواضع الضعف
موضع، مواضع القوة

خفف من حدة أو مفعول شيئاً 
)يخفف، تخفيفاً(

die Studienwahl (Sg·)
das Vorbild, -er

 5   

außer
du. rch·setzen (sich)
einig-
der Konkurre. nt, -en / die 

Konkurre. ntin, -nen
(der) Libanon
der Pole, -n / die Polin, -nen 

 6   

lebe.ndig
der/die o. rdentliche, -n 

der Respe.kt (Sg·)
die Schwä. che, -n
die Stä. rke, -n

 7   

a. b·schwächen

e. cht: e. cht gut
gar: gar ni.cht 

die Me. nsa, Me. nsen 

ri.chtig: ri.chtig gut
die Vorlesung, -en

 8   

arroga. nt
humorvoll
wi.rken

LERNZIELE   

die Chara. ktereigenschaft, -en 

der/die Hü. bsche, -n
der Mi.tbewohner, - /  

die Mi.tbewohnerin, -nen 

die n-Deklination (Sg·)

ً حقاً: جيد حقا
 على اإلطالق؛ البتة؛ أبداً: 

ال )لم، لن( ... على اإلطالق

 مطعم، مطاعم الجامعة؛ 
كانتين، كانتينات الجامعة

فعالً: جيد فعالً

المحاضرة، المحاضرات

متكبر؛ متعاظم؛ متعجرف
dمازح؛ ذو طابع ميال للدعابة والمزاح

بدا )يبدو، بدواً(؛ أعطى انطباعا

الشيمة، الشيم؛ السجية، السجايا؛ 
الطبع، الطباع

الجميل، الجميلون / الجميلة، الجميالت

الساكن، الساكنون / الساكنة، الساكنات 
في محل سكنى )دار، مسكن، غرفة( 

مشترك مع آخرين
-n تصريف األسماء المذكرة بحرف

 1
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 2   

a. b·schrecken 

allerdi.ngs
das A. rbeitsklima (Sg·)
auf·fallen 

der Ausbildungsplatz, -̈e 

behe. rrschen
das Berufspraktikum, 

-praktika
beschä. ftigen (sich) 

duzen 

einjährig
entschließen (sich) 
erledigen
der Erzieher, - /  

die Erzieherin, -nen
die Fa. chschule, -n
fa. llen
das Fi.schstäbchen, -

 Er erledigte seine Aufgaben  
 zuverlässig.

 1   

der Lä. rm (Sg·)

BILDLExIKoN   

der/die Auszubildende, -n 
 

bru. tto 
das Geha. lt, -̈er
der Leiter, - /  

die Leiterin, -nen
ne. tto 
die Steuer, -n
die Teambesprechung, -en 

die Überstunde, -n
die Vo. llzeit (Sg·)

4    Modul 1    ›   

 2

الضوضاء؛ الضجيج؛ الصخب

المتدرب، المتدربون / المتدربة، 

المتدربات؛ الشخص الممارس للتعليم 

أو التدريب المهني أو الوظيفي

إجمالياً )قبل خصم الضرائب الخ(
الراتب، الرواتب

 الرئيس، الرؤساء / الرئيسة، الرئيسات

صاٍف )بعد خصم الضرائب الخ(

الضريبة، الضرائب

محادثة، محادثات؛ اجتماع، اجتماعات 
الفريق أو الطاقم

الساعة، الساعات اإلضافية

)عمل( الوقت الكامل

 خوف )يخوف، تخويفاً(؛ 
نفر )ينفر، تنفيراً(

غير أن؛ إال أن

جو العمل

 لوحظ )يالحظ، مالحظة(؛ 
لفت النظر أو االنتباه

مكان، أماكن التعليم أو التدريب 

المهني أو الوظيفي

أتقن )يتقن، إتقاناً(
التدريب المهني أو الوظيفي العملي، 

التدريبات؛ التربص، التربصات

 شغل نفسه )يشغل، شغًل(؛ 

انشغل )ينشغل، انشغاالً(

خاطب شخصاً بصيغة المفرد المخاطب 

)أنَت، أنِت(

تبلغ مدته سنة؛ مستمر لمدة سنة

عزم على )يعزم، عزماً(

أنجز )ينجز، إنجازاً(؛ أتم )يتم، إتماماً(

 المربي، المربيون / المربية، المربيات

المدرسة، المدارس التخصصية
سقط )يسقط، سقوطاً(

إصبع، أصابع السمك
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قاد )يقود، قيادًة(؛ دل )يدل، داللًة(؛ 

أرشد )يرشد، إرشاداً(

كل؛ كامل؛ بالكامل

صبور؛ حليم
الفرصة، الفرص

قليل؛ ضئيل؛ زهيد

 البطل، األبطال / البطلة، البطالت

بوجٍه ما؛ بطريقٍة ما؛ على نحٍو أو آخر
المعرفة، المعارف

المربي، المربيون / المربية، المربيات 

 في روضة أطفال

األداء، األداءات

حنون؛ ودود؛ لطيف
خدمة التوريد

نوم الظهيرة؛ القيلولة

مجموعة، مجموعات وقت ما بعد 

الظهر

وقت، أوقات )التعلم( العملي

اسباجتي )سباغيتي(
مكان، أماكن العمل لجزء من الوقت

وقت، أوقات )التعلم( النظري

مرهق للغاية؛ منهك تماما
عمل؛ تعامل: عمل مع؛ تعامل مع

تولى )يتولى، تولياً(

بقى )يبقى، بقاًء(؛ تبقى )يتبقى، تبقياً(

المسؤولية، المسؤوليات

الثقة

المعرفة، المعارف المسبقة
مجموعة، مجموعات وقت ما قبل الظهر

 تصور )يتصور، تصوراً(: 

يمكنه تصور شيئاً ما بسهولة

ساعات العمل األسبوعية

تعامل مع شيء أو شخص بدون 

صعوبات )يتعامل، تعامالً(

موثوق به؛ يعتمد عليه

البداية، البدايات

الكلمة، الكلمات؛ الخطبة؛ الخطب
يوم، أيام العمل

رئيس، رؤساء / رئيسة، رئيسات 

 التدريب المهني أو الوظيفي

القصة، القصص المصورة

محبط؛ مخيب للظن؛ مخيب لألمل

خائب الظن؛ مكسور الخاطر؛ محبط

 ترقب )يترقب، ترقباً(؛ 

توقع )يتوقع، توقعاً(

übernehmen
übrig bleiben
die Vera.ntwortung, -en
das Vertrauen (Sg·)
die Vorkenntnis, -se
die Vormittagsgruppe, -n
vor·stellen: si.ch e. twas gut 

vorstellen kö.nnen
die Wo. chenstunden (Pl·)
zure. cht·kommen 

zuverlässig

 3   

der A.nfang, -̈e
die A. nsprache, -n
der A. rbeitstag, -e
der Ausbildungsleiter, - / 

die Ausbildungsleiterin, 
-nen

die Bi.ldergeschichte, -n
enttäuschend
enttäuscht (sein)
erwa. rten 

führen 

ga.nz-
gedu. ldig (sein)
die Gelegenheit, -en
geri.ng
der He. ld, -en /  

die He. ldin, -nen
i.rgendwie
die Ke.nntnis, -se
der Ki.ndergärtner, - /  

die Ki.ndergärtnerin, 
-nen

die Leistung, -en
lieb
der Lieferservice (Sg·)
der Mi.ttagsschlaf (Sg·)
die Nachmittagsgruppe, -n 

die Pra.xiszeit, -en
die Spaghe. tti (Pl·)
die Teilzeitstelle, -n
die Theoriezeit, -en
todmüde
tun: zu tun haben

 2
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 3

خاص؛ خصوصي؛ شخصي

الفناء )الداخلي(، األفنية )الداخلية(

 مركز المدينة، مراكز المدن؛ 

وسط المدينة

شرفة، شرفات السطح

المصعد، المصاعد

 السمسار، السماسرة / 

السمسارة، السمسارات

الضاحية، الضواحي

الدار، الدور الصفية )كجزء من صف 

من الدور المتالصقة المتشابهة(

المربع السكني، المربعات السكنية

المساحة المساحات السكنية

 استمتع )يستمتع، استمتاعاً(؛ 

تسلى )يتسلى، تسليًة(

 خاطب )يخاطب، مخاطبًة(؛ 
بادر بالكالم

ذو متطلبات عالية؛ يطرح متطالبات 
عالية

ألقى كلمة )يلقي، إلقاًء(
غريب؛ عجيب

قبل ذلك؛ فيما قبل

مجموع المفردات

الفعل المختلط، األفعال المختلطة
 صاغ شيئاً بتسلسل منطقي 

)يصوغ، صياغًة(

المصادقة، المصادقات؛ التأييد، التأييدات
 تقرير، تقارير التدريب العملي 

أو التربص

شعر باالرتياح )يشعر، شعوراً(

 الدار، الدور الخشبية 

)المصنوعة من الخشب(

فيما؛ بم؛ بماذا

 2   

privat

BILDLExIKoN   

der (I.nnen-)Hof, -̈e
die I.nnenstadt, -̈e 

die Da. chterrasse, -n
der Li.ft, -e
der Makler, - /  

die Maklerin, -nen
der Vorort, -e
das Reihenhaus, -̈er 

der Wohnblock, -̈e
die Wohnfläche, -n

 3   

amüsieren (sich) 

a. n·sprechen 

a. nspruchsvoll 

ha. lten
me. rkwürdig
vorher
der Wo. rtschatz (Sg·)

GRAMMATIK & KoMMUNIKATIoN   

das Mi.schverb, -en
strukturieren 

LERNZIELE   

die Bestätigung, -en
der Pra.ktikumsbericht, -e 

wohl·fühlen (sich)

Mein Beruf ist meine Leidenschaft.

 1   

das Ho. lzhaus, -̈er 

wora. n
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المجلة، المجالت المصورة3 

فرشاة، فرش )تنظيف( المرحاض
مؤخراً؛ قبل وقت قريب؛ حديثاً

الموقع، المواقع

 الريف: يسكن في الريف

قيمة، قيم اإليجار؛ مدى ارتفاع اإليجار

دلو، دالء القمامة؛ سلة، سالت القمامة
 الدور، األدوار: يلعب دوراً

الحلية، الحلى؛ الرائعة، الروائع

باهر؛ مدهش؛ مثير
قبل كل شيء؛ في المقام األول

منذ قليل؛ منذ لحظات

أصبح حقيقة؛ تحقق

 ألقى )يلقي، إلقاًء(: 

ألقى نظرة على شيٍء ما

حفلة، حفالت تدشين المسكن
نقص المساكن

البحث عن مسكن

انتقل بغرض اإلقامة إلى /في /على 

)ينتقل، انتقاالً(

عربة، عربات السيرك
المدخل، المداخل

البيت؛ الدار

أجنبي

غادر مسكناً بغرض إنهاء سكناه فيه 
)يغادر، مغادرًة(

اللقاء، اللقاءات؛ المقابلة، المقابالت
 البرليني، البرلينيون / 
البرلينية، البرلينيات

 الساكن، السكان / الساكنة، الساكنات

أطل )يطل، إطالالً(
انتقل إلى مسكن بغرض اإلقامة فيه 

)ينتقل، انتقاالً(

ضيق؛ غير متسع

ورث )يرث، إرثاً(
مكان، أماكن اإلقامة المؤقتة لقضاء 

العطالت

الخامس / الخامسة
 احتفال، احتفاالت الحديقة 

)احتفال يقام في حديقة(

احتفال، احتفاالت الشي، )احتفال يدور 

موضوعه حول شي أطعمة وأكلها(

 عمل، أعمال القائم برعاية شؤون الدار

البيت

ساد )يسود، سيادًة(

الدوار، الدوارات؛ العزبة، العزب

die Illustrierte, -n
die Klobürste, -n
kü. rzlich
die Lage, -n
das La.nd (Sg·): auf dem 

La.nd wohnen 
die Miethöhe, -n
der Mü. lleimer, -
die Ro. lle, -n: eine Ro. lle 

spielen
das Schmu. ckstück, -e
spektakulär
vor a. llem
vorhin
wahr werden
we. rfen: einen Bli.ck auf  

e. twas we. rfen
die Wohnungseinweihung, -en
der Wohnungsmangel (Sg·)
die Wohnungssuche (Sg·)
ziehen zu/i.n/auf 

der Zi.rkuswagen, -
der Zugang, -̈e
das Zuhause (Sg·)

ausländisch
aus·ziehen 

die Begegnung, -en
der Berliner, - /  

die Berlinerin, -nen
der Bewohner, - /  

die Bewohnerin, -nen
bli.cken
ein·ziehen 

e.ng
e. rben
das Ferienquartier, -e 

der/die Fü. nfte
das Ga. rtenfest, -e 

das Gri.llfest, -e 

die Hausmeistertätigkeit, 
-en

das Heim (Sg·)
he. rrschen
der Hof, -̈e



8    Modul 1    ›   

                  © Hueber Verlag 2015, Menschen B1, Glossar Deutsch – Arabisch 978-3-19-031903-9, Übersetzung: Maher Sheneshen 9    Modul 1    ›   

 األوروبي، األوروبيون / 
األوروبية، األوروبيات

الخمس، األخماس
على العكس من ذلك؛ بخالف ذلك

ريفي
أوقيانوسيا )جزر المحيط الهادئ(

الدولة، الدول
الجنسية، الجنسيات

 انتمى إلى )ينتمي، انتماًء(؛ 
أتى من )يأتي، أتياً(

قوي؛ شديد؛ حاد
تركي

الربع، األرباع
ثاٍن؛ الثاني، الثانية

المدفأة، المدافئ

اإلحصائية، اإلحصائيات

نسخ )ينسخ، نسخاً(؛ نقل )ينقل، نقالً(
فوراً؛ مباشرًة: على الفور؛ ألول وهلة

عثر على )يعثر، عثوراً(؛ عثر على شيء 
بعد بحث مضني

)كل شيء( حول ...؛ كل ما يتعلق ب...

الجملة، الجمل الالنهائية )الطويلة جداً(

الكيس، األكياس
لعبة، ألعاب الذاكرة

أمريكا )قارة(
أسيوي

عمر )يعمر، عمراناً(؛ أهل )يؤهل، أهوالً(
يمسه األمر؛ معني باألمر

السكان؛ أهل، أهالي منطقة معينة
 المواطن، المواطنون / 

المواطنة، المواطنات

كثيف؛ مزدحم

الثلث، األثالث

الوحدة، الوحدات السكنية التي يقيم 
بها شخص واحد
التطور، التطورات

der Europäer, - /  
die Europäerin, -nen

das Fü. nftel, -
hingegen
lä. ndlich
(das) Ozeanien
der Staat, -en
die Staatsangehörigkeit, -en
sta. mmen  

sta. rk
tü. rkisch
das Viertel, -
zweit-

LERNZIELE   

der ofen, Öfen
die Stati.stik, -en

MoDUL-PLUS LESEMAGAZIN   

 1   

a. b·schreiben
A. nhieb: auf A. nhieb
ausfindig ma. chen 

 4   

ru.nd

 6   

der E. ndlos-Sa. tz, -̈e

 7   

der Beutel, -
das Gedä. chtnis-Spiel, -e

 8   

(das) Amerika (Sg·)
asiatisch
besiedeln
betro. ffen (sein)
die Bevö. lkerung, -en
der Bü. rger, - /  

die Bü. rgerin, -nen
di.cht
das Dri.ttel, -
der Einpersonenhaushalt, -e 

die Entwi.cklung, -en

 3
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 ذو، ذوو الشعر األسود / 3 
ذات، ذوات الشعر األسود

ثرثر )يثرثر، ثرثرًة(
يبلغ عمره )أو مدته( ست سنوات

الخصلة، الخصل
جرؤ على )يجرؤ، جراءًة(

أصال؛ في األصل
عن طريق

 فصل، فصول المدرسة الشعبية 

)للتعليم اإللزامي(

 عهد، عهود المدرسة الشعبية 

)للتعليم اإللزامي(

توقع )يتوقع، توقعاً(؛ تنبأ )يتنبأ، تنبًؤ(
 تعرف على )يتعرف، تعرفاً(: 

تذكر )يتذكر، تذكراً(
 استرجع )يسترجع، استرجاعاً(؛ 

استعاد )يستعيد، استعادًة(
 رأى مرة أخرى )يري، رؤية(؛ 

لقى مرة أخرى )يلتقي، لقاًء(

موضوع، موضوعات العمل

سجل )يسجل، تسجيالً(

)الشيء( األفضل؛ األجود، األحسن

المكتبة، المكتبات؛ متجر، متاجر الكتب
بفضل

الصورة، الصور الفوتوغرافية التذكارية

 المتطاول، المتطاولون / 

المتطاولة، المتطاوالت

يشاد به؛ يحتفى به؛ مشهور
السترة، السترات الجينز

جماعة، جماعات الفصل المدرسي

اجتماع، اجتماعات األشخاص الذين كانوا 

في وقت سابق زمالء في فصل مدرسي
كامل؛ بالكامل؛ كلياً

 ذو، ذوو الشعر األجعد / 
ذات، ذوات الشعر األجعد

 طبيب، أطباء جراحة األعصاب / 
طبيبة، طبيبات جراحة األعصاب

فجأة؛ بغتة

تنبأ )يتنبأ، تنبًؤ(؛ تكهن )يتكهن، تكهناً(
العمود، العواميد؛ الباب، األبواب

الحاذق، الحذاق / الحاذقة، الحاذقات
الخجول، الخجولون / الخجولة، الخجوالت

الصديق، األصدقاء في المدرسة / 

الصديقة، الصديقات في المدرسة

عهد، عهود المدرسة

der/die Schwa. rzhaarige, -n 

schwä. tzen
se. chsjährig
die Strähne, -n
trauen (sich)
ursprünglich
via
die Vo. lksschulklasse, -n 

die Vo. lksschulzeit, -en 

vorher·sagen
wieder·erkennen 

wieder·haben 

wieder·sehen 

MoDUL-PLUS FILMSTATIoNEN   

 1   

der A. rbeitsinhalt, -e
auf·nehmen

das Be. ste (Sg·)
die Buchhandlung, -en
da. nk
das Eri.nnerungsfoto, -s
der/die Fre. che, -n 

gefeiert
die Jeansjacke, -n
die Kla. ssengemeinschaft, -en
das Kla. ssentreffen, - 

komple. tt
der/die Lo. ckige, -n 

der Neurochirurg, -en 

plö. tzlich
prophezeien
die Rubrik, -en
der/die Schlaue, -n
der/die Schü. chterne, -n
der Schulfreund, -e /  

die Schulfreundin, -nen
die Schulzeit, -en
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التقوية؛ التعزيز
المقدمة، المقدمات؛ المتطلب، 

المتطلبات

تغيير، تغييرات مكان العمل

مدينة، مدن المصارف أو البنوك

موقوت؛ محدد المدة

محدود
دار، دور الضيافة التي تقدم المبيت 

والطعام

نشأ )ينشأ، نشوءاً(

قصير األجل
 نمط، أنماط الحياة؛ 

أسلوب، أساليب العيش

 المسكن الصغير الفاخر، 
المساكن الصغيرة الفاخرة

زيارة، زيارات المعرض
مدينة، مدن المعارض

استأجر )يستأجر، استئجاراً(

 الطلب، الطلبات على؛ 

الحاجة، الحاجات إلى

مكان، أماكن التدريب المهني أو الوظيفي 

العملي؛ مكان، أماكن التربص، التربصات

ضغط الدم

الثوثيق، التوثيقات
القدرة على اإلحساس بمشاعر اآلخرين

التدريب الفردي، التدريبات الفردية
 أخصائي، أخصائيو التغذية / 

 أخصائية، أخصائيات التغذية

الصبر؛ األناة؛ الحلم
المهارة

التدريب، التدريبات ضمن مجموعة

الزيارة، الزيارات المنزلية

أخصائي، أخصائيو / أخصائية، أخصائيات 
المعالجة بوسائل المدواة الطبيعية

صوت النقرة، النقرات

القوة، القوى

 المزارع، المزارعون / 

المزارعة، المزارعات

قاس )يقيس، قياساً(

المثلبة، المثالب؛ السيئة، المساوئ

العمل بالتناوب أو بنظام النوبة
النقطة، النقاط الرئيسية

أوقف )يوقف، إيقافاً(

 اإللمام بالوسائل التقنية؛ 
إتقان الجوانب التقنية

سيكولوجية الحيوان

die Verstä. rkung (Sg·)
die Voraussetzung, -en 

MoDUL-PLUS PRoJEKT LANDESKUNDE   

 1   

der A. rbeitsplatzwechsel, -
die Ba.nkstadt, -̈e
befri.stet
begre. nzt
das Boarding-House, -s 

entstehen
ku. rzfristig
die Lebensform, -en 

das Lu. xusapartment, -s 

der Me. ssebesuch, -e
die Me. ssestadt, -̈e
mieten
die Nachfrage, -n 

der Pra.ktikumsplatz, -̈e 

der Blutdruck (Sg·)
die Dokumentation, -en
das Einfühlungsvermögen (Sg·)
das Einzeltraining, -s
der Ernährungsspezialist, -en / 

die Ernährungsspezialistin, 
-nen

die Gedu. ld (Sg·)
das Geschi.ck (Sg·)
das Gru.ppentraining, -s
der Hausbesuch, -e
der Heilpraktiker, - /  

die Heilpraktikerin, -nen
der Kli.ck, -s
die Kra. ft, -̈e
der La.ndwirt, -e /  

die La.ndwirtin, -nen
me. ssen
der Nachteil, -e
der Schi.chtdienst, -e
der Schwerpunkt, -e
sto.ppen
die Te. chnikbeherrschung (Sg·) 

die Tierpsychologie (Sg·)

10    Modul 1    ›   

 3
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البدين، البدناء / البدينة، البدينات3 

أحمر ناري

جفف )الشعر( باستخدام مجفف 
الشعر بالهواء )يجفف، تجفيفاً(

لديه وقت خاٍل من العمل

الزوج، األزواج / الزوجة، الزوجات
 الكبير، الكبار؛ طويل، طوال القامة / 

الكبيرة، الكبيرات؛ طويلة، طويالت 

القامة

المنحدر، المنحدرات
تسريحة، تسريحات العرس أو حفل 

الزفاف
مجرد من الشعر؛ أصلع

ستر )يسر، ستراً(؛ موه )يموه، تمويهاً(
الصغير، الصغار؛ قصير، قصار القامة / 

الصغيرة، الصغيرات؛ قصيرة، قصيرات 

القامة

الحصيرة، الحصر؛ الشعر الطويل الكثيف
البيتزا، البيتزات مرغريتا )مرجريتا(

ذو سرعة فائقة؛ سريع جداً
الحالقة، الحالقات )الذقن(

الالزمة، اللوازم؛ الفقرة، الفقرات المتكررة
الثري، األثرياء / الثرية، الثريات

كفى )يكفي، كفايًة(
قص )يقص، قصاً(

)التكليف بأداء( مهمة، مهام المشروع
الدورة، الدورات التعليمية للغة

رحلة، رحالت المدن
مستمر؛ دائم

 الجماعة، الجماعات السكنية للطالب

الجزء، األجزاء
تغيير، تغييرات الجامعة

التأجير، التأجيرات من الباطن
ناٍم؛ متزايد؛ متصاعد
الذي ... له؛ من أجله

 نمط، أنماط السكنى؛ 
أسلوب، أساليب السكنى
إمكانية، إمكانيات السكنى

التوسط، التوسطات

الميزة، المزايا؛ الفائدة، الفوائد

العروس أو العروسة، العرائس
العريس، العرسان

 الموجة، الموجات الدائمة؛ 
التجعيد، التجعيدات الدائمة

der/die Di.cke, -n
feuerrot
föhnen 

frei·haben
der Ga. tte, -n / die Ga. ttin, -nen
der/die Große, -n 

 

der Ha. ng, -̈e
die Ho. chzeitsfrisur, -en 

kahl
kaschieren
der/die Kleine, -n 

 

die Ma. tte, -n
die Pizza Margherita, -s
rasend
die Rasur, -en
der Refrain, -s
der/die Reiche, -n
reichen
schneiden

der Proje. kteinsatz, -̈e
der Sprachkurs, -e
der Stä. dtetrip, -s
stetig
die Stude. nten-Wohngemein-

schaft, -en
der Teil, -e
der U.niwechsel, -
die U. ntermiete, -n
wa. chsend
wofür
die Wohnform, -en 

die Wohnmöglichkeit, -en

 2   

die Vermi.ttlung, -en
der Vorteil, -e

MoDUL-PLUS AUSKLANG   

 1   

die Braut, -̈e
der Bräutigam, -e
die Dauerwelle, -n 

12    Modul 1    ›   
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مجلة، مجالت األنباء
مجلة، مجالت السفر والرحالت

رسالة، رسائل اإلعالم الصوتي

 المعلومة، المعلومات 

)المعطاة رداً على استعالم(
أوتوماتيكياً؛ آلياً

 حضر شيئاً رهناً لالستخدام 

)يحضر، تحضيراً(

ضغط )يضغط، ضغطاً(

أوصل مكالمة هاتفية من هاتف إلى 
آخر )يوصل، توصيالً(

رقم، أرقام االتصال الهاتفي المباشر
أخطر بإنهاء أو فسخ أو إلغاء عالقة 

قانونية مثل عالقة عمل أو عقد أو ما 

إلى ذلك )يخطر، إخطاراً(

رقم، أرقام العميل

مراراً؛ بضع مرات
مختص؛ مسؤول

القسم، األقسام

أبلغ )يبلغ، إبالغاً(؛ أوصل خبراً )يوصل، 
توصيالً(

القصة، القصات
بدل: بدالً من؛ عوضاً عن

الشعر األشعث
أضفى على الشعر درجة لون

اإليمائية، اإليمائيات؛ التمثيل اإليمائي

اشترك في )يشترك، اشتراكاً(

المجلة، المجالت
متعدد؛ عدة

عدة مرات

دفتر، دفاتر األلغاز
الدعاية

مجلة، مجالت )برامج اإلذاعة و( 

التليفزيون أو التلفاز

مجلة، مجالت الشباب

das Nachrichtenmagazin, -e
das Reisemagazin, -e

 3   

die A.nsage, -n
die Auskunft, -̈e 

automatisch
bereit·halten 

drü. cken
du. rch·stellen 

die Du. rchwahl, -en
kü.ndigen 

 

die Ku.ndennummer, -n
paarmal
zuständig

 4   

die Abteilung, -en
aus·richten 

der Schni.tt, -e
sta. tt: ansta. tt
das Stru. bbel-Haar, -e
tönen
die Pantomime, -n

 obwohl ich Ihnen das erklärt  
 habe, ...

 1   

abonnieren
das Magazin, -e
mehrere
mehrfach
das Rätselheft, -e
die We. rbung (Sg·)

 2   

die Fe. rnsehzeitschrift, -en 

die Jugendzeitschrift, -en

12    Modul 1    ›   
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االستماع إلى الموسيقى

جودة، جودات الموسيقى

األمر الواقع، األمور الواقعة

الكتاب، الكتب؛ الرسالة، الرسائل

طبيعي؛ بديهي؛ طبعاً؛ بداهًة

أرسل )يرسل، إرساالً(؛ بعث )يبعث، بعثاً(

الصوت، األصوات
في موعد أقصاه؛ على أقصى تقدير؛ 

على األكثر
الذاكرة، الذاكرات؛ حيز تخزين البيانات

 سعة، سعات الذاكرة؛ 
سعة، سعات حيز تخزين الببانات

حفظ )يحفظ، حفظاً(

تصفح معلومات في اإلنترنت
هاتفياً؛ تليفونياً

غير متوقع

غير حاد؛ غير واضح

أرسل له )يرسل، إرساالً(

مع أطيب؛ مع خالص؛ مع أحر 

)التحيات، األمنيات(

خارج الدار؛ غير موجود بالدار

مشغول

 افتتح )يفتتح، افتتاحاً(؛ 
استهل )يستهل، استهالالً(

أوصل شريكاً في مكالمة هاتفية بطرف 
ثالث )يوصل، توصيالً(

موجود؛ حاضر

االشتراك، االشتراكات

 المشترك، المشتركون / 

المشتركة، المشتركات

الطبعة، الطبعات
التشغيل، التشغيالت

جودة، جودات الصورة
باهت؛ شاحب

بيد واحدة
الصورة، الصور الضوئية

 رضاء العميل أو الزبون

مجموعة، مجموعات مؤسسات وسائل 

اإلعالم

das Musikhören
die Musikqualität, -en
die Realität, -en
das Schreiben, -
se. lbstverständlich
se.nden
der Sound, -s
spätestens 

der Speicher, -
die Speicherkapazität, -en 

speichern
das Surfen
telefonisch
u.nerwartet
u.nscharf
zu·schicken

 7   

he. rzlichst 

außer Haus
bese. tzt
ein·leiten 

weiter·verbinden 

 5   

da

 6   

das Abonnement, -s
der Abonne.nt, -en /  

die Abonne.ntin, -nen
die Ausgabe, -n
die Bedienung, -en
die Bi.ldqualität, -en
bla. ss
einhändig
die Kopie, Kopien
die Ku.ndenzufriedenheit 

(Sg·)
die Mediengruppe, -n 
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القرص الثابت، األقراص الثابتة

محرك، محركات األقراص

الشاشة، الشاشات؛ المرقاب، المراقيب

لوحة، لوحات المفاتيح

الرأي، اآلراء

 المساعد، المساعدون / 
المساعدة، المساعدات

زعم )يزعم، زعماً(

النطاق، النطاقات؛ المجال، المجاالت
الحياة الوظيفية؛ الحياة العملية

بحث، بحوث درجة الدبلوم األكاديمي
احتل )يحتل، احتالالً(

حل محل )يحل، حلوالً(
بعيد

التقدم، التقدمات

 خشى )يخشى، خشيًة(؛ 

خاف )يخاف، خوفاً(

الكتيب، الكتيبات
نطاق، نطاقات الحياة

بعض؛ بعضاً من
الخبر، األخبار؛ البالغ، البالغات

من الممكن؛ يحتمل
الحياة الخاصة )الشخصية(

استراتيجية، استراتيجيات المحادثة
خدمة العمالء

الشكوى، الشكاوى؛ المطالبة، المطالبات

 تسهيل، تسهيالت العمل؛ 
تخفيف، تخفيفات )عبء( العمل

العمل السحري، األعمال السحرية

 الهاتف المحمول )الجوال(، 

الهواتف المحمولة )الجوالة(

جهاز، أجهزة الكمبيوتر الشخصي
جهاز، أجهزة الكمبيوتر الشخصي اللوحي

الروبوت، الروبوتات )اإلنسان اآللي(

die Fe. stplatte, -n
das Laufwerk, -e
der Monitor, -en
die Tastatur, -en

 4   

die A.nsicht, -en
der Assiste. nt, -en /  

die Assiste. ntin, -nen
behaupten
der Bereich, -e
das Berufsleben (Sg·)
die Diplomarbeit, -en
ein·nehmen
erse. tzen
fe. rn
der Fo. rtschritt, -e
fü. rchten 

das Ha. ndbuch, -̈er
der Lebensbereich, -e
ma. nch-
die Mi.tteilung, -en
möglicherweise
das Privatleben (Sg·)

LERNZIELE   

die Gesprächsstrategie, -n 
der Ku.ndenservice (Sg·)
die Reklamation, -en

 Bald wird in fast jedem Haus-  
 halt ein PC stehen.

 1   

die A. rbeitserleichterung, -en 

die Zauberei, -en

 2   

das Mobiltelefon, -e 

der PC, -s: Personal Computer
der Tablet-PC, -s

BILDLExIKoN   

der Ro. boter, -

14    Modul 2    ›   
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الوسيلة، الوسائل المساعدة5 
 رئيس، رؤساء )قسم( التسويق / 

رئيسة، رئيسات )قسم( التسويق
 روبوت، روبوتات الخدمة 
)اإلنسان اآللي للخدمة(

النظام، األنظمة

 العمل، األعمال في فريق؛ 

عمل، أعمال الفريق

 مكان، أماكن العمل في فريق؛ 

مكان، أماكن عمل الفريق

تقني

حمله أكثر من وسعه )يحمل، تحميالً(
غير ممكن؛ مستحيل

تغير )يتغير، تغيراً(

ورد )يورد، توريداً(

المتجر الكبير اإللكتروني؛ المتاجر 
الكبيرة اإللكترونية )عبر اإلنترنت(

مركبة، مراكب الفضاء
)عملية، عمليات( النقل

الوعد، الوعود

النية، النوايا
التحذير، التحذيرات

اآللة، اآلالت الكاتبة
منذ ذلك الوقت؛ منذ ذلك الحين

 قاد )يقود، قيادًة(؛ 
تحكم في )يتحكم، تحكماً(

)كان( مقتنعاَ

االقتناع، االقتناعات؛ القناعة، القناعات

عدم المعقولية؛ انعدام المغزى

يحتمل؛ محتمل

كثير؛ )أمور، أشياء( كثيرة
مركزي؛ جوهري

 أعاد للخلف )يعيد، إعادًة(؛ 
أدار للخلف )يدير، إدارًة(

النبوءة، النبوءات؛ التكهن، التكهنات
ظرف، ظروف الزمان

الرؤية، الرؤى المستقبلية

 أجهد )يجهد، إجهاداً(؛ 

أتعب )يتعب، إتعاباً(

نظارة، نظارات البيانات

das Hi.lfsmittel, -
der Ma. rketingleiter, - /  

die Ma. rketingleiterin, -nen
der Service-Ro. boter, - 

das System, -e
die Teamarbeit, -en 

der Teamarbeitsplatz, -̈e 

te. chnisch
überfo. rdern
u.nmöglich
verä.ndern (sich)
liefern
der O. nline-Supermarkt, -̈e 

das Raumschiff, -e
der Transpo. rt, -e

 8   

das Verspre. chen, -
der Vorsatz, -̈e 
die Wa. rnung, -en

die Schreibmaschine, -n
seither
steuern 

überzeugt (sein)
die Überzeugung, -en
der U.nsinn (Sg·)
vermutlich
vieles
zentral
zurü. ck·drehen 

 5   

die Vorhersage, -n
die Zeitangabe, -n

 6   

die Zukunftsvision, -en

 7   

a.n·strengen (sich) 

die Datenbrille, -n
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 6

مفرط الحساسية؛ تحساسي
شعرة، شعر القطط

حالة، حاالت( عدم تحمل الالكتوز
)قطعة، قطع( لحم البقر المحمر

السلوك؛ أسلوب التصرف

الفهم؛ التفهم

القمح

نجح )ينجح، نجاحاً(

باقة، باقات الزهور
مسرور؛ سعيد

حسن الضيافة؛ كرم الضيافة

على جانبي؛ من ناحيتي
 صب إلعادة ملء كوب أو كأس 

)يصب، صباً(
دخل – من الخارج إلى الداخل – 

)يدخل، دخوالً(

 المضيف، المضيفون / 

المضيفة، المضيفات

اإلزعاج، اإلزعاجات

المستقبلي؛ ما سيأتي في المستقبل
صيغة المستقبل
رأي، آراء القراء

يحدث؛ يجري

المشروب الكحولي الفاتح للشهية، 
المشروبات الكحولية الفاتحة للشهية
هدية، هدايا المضيف )هدية يقدمها 

الضيف للمضيف(

العقبة؛ األطعمة الحلوة التي يختم بها 

الطعام

 سار بشكل غير صحيح؛ 
لم يجري على النحو الصحيح

الحدث المزعج، األحداث المزعجة

 4   

alle. rgisch
das Ka. tzenhaar, -e
die Laktose-I. ntoleranz, -en
der Ri.nderbraten, -
das Verha. lten (Sg·)
das Verstä.ndnis (Sg·)
der Weizen (Sg·)

 5   

geli.ngen
der Blumenstrauß, -̈e
erfreut (sein)
die Ga. stfreundschaft (Sg·)
meinerseits
nach·schenken 

rein·kommen 

 6   

der Ga. stgeber, - /  
die Ga. stgeberin, -nen

der U. mstand, -̈e

LERNZIELE   

das Zukünftige (Sg·)
das Futur (Sg·)
die Lesermeinung, -en

Fühlen Sie sich wie zu Hause.

 1   

los (sein)

BILDLExIKoN   

der Aperitif, -s 

das Ga. stgeschenk, -e 

der Nachtisch, -e 

 3   

schief·laufen 

die Pa.nne, -n

16    Modul 2    ›   
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 الجاهل، الجاهلون / الجاهلة، الجاهالت6 

الداخل؛ الناحية الداخلية

المعني في كل حالة
المقصف، المقاصف؛ الكانتين، الكانتينات

صحيح؛ حسن
أخيراً؛ في النهاية

متعب؛ تعبان

 تبل بصورة الحقة )يتبل، تتبيالً(؛ 
أضاف توابل إلى طعام متبل

تمخط )يتمخط، تمخطاً(
أبداً؛ قط؛ مطلقاً

منديل الجيب الورقي، مناديل الجيب 
الورقية

أضاف الفلفل )األسود، األبيض( إلى 
الطعام

أضاف الملح للطعام؛ ملح )يملح، تمليحاً(
الحجر، الحجور

العرق
ال لزوم له؛ مبالغ فيه؛ بدون طائل

العرف، األعراف؛ العادة، العادات
مثل

 المحرم، المحرمات؛ 
المحظور، المحظورات

آداب المائدة

اقتطع )يقتطع، اقتطاعاً(
الخارج؛ الناحية الخارجية

راعى )يراعي، مراعاَة(

بدأ )يبدأ، بدًء(

تصرف بأسلوب مهذب )يتصرف تصرفاً(
راقب )يراقب، مراقبًة(

حدد )يحدد، تحديداً(

 قدر )يقدر، تقديراً(؛ 
حكم على )يحكم، حكماً(

قبل

في
عاجل؛ مستعجل

)نزلة، نزالت( البرد أو الزكام
في وقت مبكر؛ مبكراً

الطبق، األطباق )كجزء من وجبة طعام 

كاملة مكونة من عدة أطباق متتالية(

وجبة، وجبات العمل )لتناول الطعام 

والتحدث في أمور العمل(

التعبير بحركات إيمائية مثل التلويح 
باأليدي )في مختلف االتجاهات(

بشراهة؛ بنهم
ياقة، ياقات القميص

 التهم الطعام )يلتهم، التهاماً(؛ 
ازدرد الطعام )يزدرد، ازدراداً(

der Ignora. nt, -en /  
die Ignora. ntin, -nen

i.nnen
jeweilig
die Kantine, -n
korre. kt
(die) Le. tzt
müde
nach·würzen 

das Naseputzen
niemals
das Papiertaschentuch, -̈er 

pfe. ffern 

sa. lzen
der Schoß, -̈e
der Schweiß (Sg·)
si.nnlos
die Si.tte, -n
so. lch-
das Tabu, -s 

die Ti.schmanieren (Pl·)

 7   

a. b·schneiden
außen
bea. chten
begi.nnen
benehmen (sich)
beobachten
besti.mmen
beu. rteilen 

bevor
dara. n
eilig
die Erkä. ltung, -en
frühzeitig
der Ga.ng, -̈e 

das Geschä. ftsessen, - 

(heru. m)gestikulieren 

gierig
der He. mdkragen, -̈e
hinein·stopfen 
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 6
الوكالة، الوكاالت

فيما عدا ذلك
النظرة، النظرات إلى المستقبل
 استخدم )يستخدم، استخداماً(؛ 

شغل )يشغل، شغالً(

القيام؛ الوجود؛ االستمرار

االتصاالت المتداخلة الوسائط
دانمركي

متواصل؛ بال انقطاع
بعضهم البعض

منعش
 الخطيب المدعو إللقاء خطبة، الخطباء

كلمة، كلمات التحية

التحدي، التحديات

قوي المذاق
إلى هنا

بهذا؛ بذلك
روح االبتداع؛ روح االبتكار

استراتيجية، استراتيجيات االتصال أو 
التواصل

نار المعسكر؛ نار المخيم

المحادثة، المحادثات

تصرف )يتصرف، تصرفاً(

غادر )يغادر، مغادرًة(؛ ترك )يترك، تركاً(

عمل على التقدم من نقطة ألخرى
محادثة، محادثات يقوم فيها الراغب 

في العمل بالتعريف بنفسه

قبل األوان؛ في وقت مبكر عما ينبغي
مستقبلي

أكل طعاماً بأكمله )يأكل، أكالً(
أساء )يسيء، إساءًة(؛ أهان )يهين، إهانًة(

اليابان )الدولة(
عود، أعواد األكل

ظل واقفاً؛ بقى واقفاً

غربي

ثمل؛ سكران

المحافظة على المواعيد

شبه رسمي؛ نصف رسمي

MoDUL-PLUS LESEMAGAZIN   

 1   

die Agentur, -en
anso. nsten
der Ausblick, -e
beschä. ftigen 

das Bestehen (Sg·)
crossmedial
dänisch
du. rchgehend
eina.nder
erfri.schend
der Ga. stredner, - /  

die Ga. strednerin, -nen
das Grußwort, -e
die Herausforderung, -en
he. rzhaft
hierher
hiermi.t
der Innovationsgeist (Sg·)
die Kommunikationsstrategie, -n 

 
das Lagerfeuer, -

die Unterha. ltung, -en
verha. lten (sich)
verla. ssen
vor·arbeiten
das Vorstellungsgespräch, -e 

vorzeitig
zukünftig

 8   

auf·essen
beleidigen
(das) Japan
das Stäbchen, -
stehen bleiben
we. stlich

 9   

betru.nken (sein)
die Pü. nktlichkeit (Sg·)

LERNZIELE   

ha. lboffiziell

18    Modul 2    ›   
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 6
 المؤسس، المؤسسون / 

المؤسسة، المؤسسات

الشاحنة، الشاحنات؛ سيارة، سيارات النقل

سنة، سنوات التأسيس

الجودة، الجودات

فيلم، أفالم الدعاية أو اإلعالن

المشاركة، المشاركات
التعليم؛ الثقافة

نادي، أندية الكتب
اإلنتاج الذاتي، اإلنتاجات الذاتية

االفتتاح، االفتتاحات

التأسيس، التأسيسات

)عملية، عمليات( الصنع

مدرسة، مدارس النادي
النسبة المئوية للثقافة
حجم، أحجام المبيعات

متجر الخدمة الذاتية الكبير؛ متاجر 
الخدمة الذاتية الكبيرة

 صانع الحلويات المفضل، 
صناع الحلويات المفضلون

العالقات العامة لترويج الماركات
التسويق

بوفيه، بوفيهات منتصف الصيف
لعبة، ألعاب منافسة منتصف الصيف

مرة أخرى
وكالة، وكاالت العالقات العامة

العالقات العامة لترويج المنتجات
رمي الحلقات

النظرة النظرات على الماضي
سباق الكيس

االستقالل؛ ممارسة عمل مستقل أو حر

المقر، المقار

إسكندنافي
التورتة، التورتات؛ الكعكة، الكعك

العالقات العامة للمؤسسة أو المؤسسات
حاز )يحوز، حوزاً(

َمن )في حالة النصب(
لم؛ لماذا؛ ألي شيء

يبلغ عمره )أو مدته( سنتين

متعلق بالعمل؛ يخص العمل

MoDUL-PLUS FILMSTATIoNEN   

 1   

der Grü.nder, - /  
die Grü.nderin, -nen

der La. stwagen, -
das Grü.ndungsjahr, -e
die Qualität, -en
der We. rbefilm, -e

 2   

die Beteiligung, -en
die Bildung (Sg·)
der Buchclub, -s
die Eigenproduktion, -en
die Erö.ffnung, -en
die Grü.ndung, -en
die Herstellung, -en
die Klu. bschule, -en
das Kulturprozent (Sg·)
der U. msatz, -̈e
der Se. lbstbedienungs super- 

 markt, -̈e

der Lieblingskonditor, -en

(die) Ma. rken-PR (Sg·) 
das Ma. rketing (Sg·)
das Mi.ttsommer-Buffet, -s
das Mi.ttsommer-We. ttspiel, -e
no. chmals
die PR-Agentur, -en
die Produ. kt-PR (Sg·)
das Ri.ngwerfen
der Rü. ckblick, -e
das Sa. ckhüpfen
die Se. lbstständigkeit (Sg·)
der Si.tz, -e
skandinavisch
die To. rte, -n
die Unternehmens-PR (Sg·)
vor·weisen
wen
wozu
zweijährig

 2   

geschä. ftlich
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متنوع؛ ملون؛ متعدد األلوان6 

النسخة، النسخ
المجال التخصصي، المجاالت التخصصية

المجلة، المجالت التخصصية

مجلة، مجالت المرأة

دار: األمر يدور حول

 عدد النسخ المطبوعة اإلجمالي، 
أعداد النسخ المطبوعة اإلجمالية

القيل والقال؛ التحدث في أمور الناس
سياسي

المشهد الصحفي، المشاهد الصحفية

مجلة، مجالت برامج اإلذاعة والتليفزيون

مجلة، مجالت الجمهور )العريض(

الصحيفة، الصحف ذات الجودة

جدي؛ رزين؛ محترم
خاص

 الصحيفة، الصحف اليومية؛ 

الجريدة، الجرائد اليومية

االسم، األسماء؛ االسم المميز لصحيفة 

أو كتاب

فوق إقليمي؛ غير مقصور على إقليم
 فرق بين )يفرق، تفريقاً(؛ 

ميز بين )يميز، تمييزاً(

الجريمة، الجرائم

االختيار، االختيارات؛ إمكانية االختيار

شارك )يشارك، مشاركًة(
مشارك

ديمقراطي

الفرد، األفراد؛ المنفرد، المنفردون / 
المنفردة، المنفردات

التعاونية، التعاونيات؛ الجمعية، 
الجمعيات التعاونية

نطاق، نطاقات األعمال
المساواة

متكافئ؛ له نفس القيمة
النطاق، النطاقات المؤسساتية

نوع، أنواع المؤسسة

الحصة، الحصص
عدد، أعداد النسخ المطبوعة
ذو عدد نسخ مطبوعة كبير
 حصل بصورة منتظمة على 

)يحصل، حصوالً(

العالقة، العالقات

 صحيفة، صحف الشارع؛ 
جريدة، جرائد الصحافة الصفراء

bu.nt
das Exemplar, -e
das Fa. chgebiet, -e
die Fa. chzeitschrift, -en
die Frauenzeitschrift, -en
gehen: e. s geht u.m
die Gesa. mtauflage, -n 

der Kla. tsch (Sg·)
politisch
die Pre. sselandschaft, -en
die Progra.mmzeitschrift, -en
die Publikumszeitschrift, -en
die Qualitätszeitung, -en
seriös
spezie. ll
die Tageszeitung, -en 

der Titel, - 

überregional
unterscheiden 

das Verbre. chen, -
die Wahl, -en

 3   

beteiligen (sich)
beteiligt (sein)
demokratisch
der/die Einzelne, -n 

die Geno. ssenschaft, -en 

der Geschä. ftsbereich, -e
die Gleichheit (Sg·)
gleichwertig
der Unternehmensbereich, -e
die Unternehmensform, -en

MoDUL-PLUS PRoJEKT LANDESKUNDE   

 1   

der A. nteil, -e
die Auflage, -n
auflagenstark
beziehen 

die Beziehung, -en
die Boulevardzeitung, -en 

20    Modul 2    ›   
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كد )يكد، كداً(؛ كدح )يكدح، كدحاً(
 صاح )يصيح، صياحاً(؛ 

صرخ )يصرخ، صراخاً(

عرق )يعرق، عرقاً(

جلس )يجلس، جلوساً(؛ اتخذ مقعداً في

 سعى )يسعى، سعياً(؛ 
طمح )يطمح، طموحاً(

الخط، الخطوط؛ الشرطة، الشرطات
 فتش عن )يفتش، تفتيشاً(؛ 

تطلع بنظرة باحثة
ما: شيئاً ما

غائب؛ غير موجود

انطلق مبتعدا )ينطلق، انطالقاً(
الجدول الزمني، الجداول الزمنية

 تخلى عن )يتخلى، تخلياً(؛ 
تراجع عن )يتراجع، تراجعاً(

الطائل، الطوائل؛ المصلحة، المصالح

 أطعم )يطعم، إطعاماً(؛ 
علف )يعلف، علفاً(

سوق الصحف أو الجرائد

 المحتوى، المحتويات؛ 

المضمون، المضامين

الصورة، الصور الوصفية لصحيفة
الصورة، الصور الوصفية لمجلة

وضع عالمة على شيء تفيد أنه تم إنجازه
الملف، الملفات؛ اإلضبارة، اإلضبارات

استسلم )يستسلم، استسالماً(

التكليف، التكليفات

واحد فقط؛ وحيد

دعا شخصاً إلى الدخول )يدعو، دعوًة(؛ 
طلب منه أن يدخل )يطلب، طلباً(

 أنجز شيئاً في الوقت المطلوب 
)ينجز، إنجازاً(

رئيس، رؤساء مجموعة الشركات / 
رئيسة، رئيسات مجموعة الشركات

الجهد، الجهود

إلى غير رجعة
الصفر، األصفار

ra. ckern
schreien 

schwi.tzen
se. tzen (sich)
streben 

der Stri.ch, -e
u. m·schauen (sich) 

wa. s: e. twas
we. g (sein)
we. g·fahren
der Zeitplan, -̈e
zurü. ck·treten 

der Zwe. ck, -e

Kann ich Ihnen helfen?

 1   

fü. ttern 

der Zeitungsmarkt (Sg·)

 2   

der I.nhalt, -e 

das Zeitungsporträt, -s
das Zeitschriftenporträt, -s

MoDUL-PLUS AUSKLANG   

 1   

a. b·haken
die A. kte, -n
auf·geben
der Auftrag, -̈e
einzig-
hinein·bitten 

hinterher·kommen 

der Konze. rnchef, -s /  
die Konze. rnchefin, -nen

die Mühe, -n
das Ni.mmerwiedersehen 
die Nu. ll, -en

 7
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الفروة، الفراء
أكل الحيوان )يأكل، أكالً(

اعتنى به )يعتني، عنايًة(

الرفقة، الرفقات؛ الصحبة، الصحبات

األرنب الهندية، األرانب الهندية
عدة مرات؛ مرات عديدة

العناية

وضع في حسبانه؛ وضع في اعتباره

الزيارة، الزيارات لدى الطبيب البيطري

 أوضح له )يوضح، إيضاحاً(؛ 

بين له )يبين، بياناً(

بجد؛ بجدية

الجملة، الجمل التي يستخدم فيها 
مصدر الفعل بدون تصريف

التركيب، التركيبات
فكر بإمعان )يفكر، تفكيراً(

الواجب، الواجبات

نصح )ينصح، نصحاً(

كامل؛ تام؛ بالكامل

األرنب األوروبي، األرانب األوروبية
متجر، متاجر الحيوانات
ملجأ، مالجئ الحيوانات

الحيوان األليف، الحيوانات األليفة؛ 

الحيوان المنزلي، الحيوانات المنزلية

حاليا؛ في الوقت الراهن

الفرشاة، الفرش

فرش )يفرش، تفريشاً(؛ عالج بالفرشاة

العلف؛ أكل الحيوانات
طاسة، طاسات علف أو أكل الحيوانات
الوجار، األوجرة؛ الحيز المحدد المحمي 

بسور أو خالفه الذي يحتفظ فيه بحيوان
علف الحيوان األخضر المجفف؛ الدريس

القفص، األقفاص
 الطاسة، الطاسات 

)لعلف أو أكل الحيوانات(
ربت )يربت، ربتاً(

طاسة، طاسات الماء للحيوانات
القداد، األقداد؛ )حيوان، حيوانات( 

الهامستر
الجزرة، الجزر

 3   

das Fe. ll, -e
fre. ssen
pflegen

 4   

die Gese. llschaft, -en
das Meerschweinchen, -
mehrmals
die Pflege (Sg·)
re. chnen (mi.t)
der Tierarztbesuch, -e

 5   

auf·klären 

e. rnsthaft
der I. nfinitivsatz, -̈e 

die Konstruktion, -en
nach·denken
die Pfli.cht, -en
raten
vo. llständig

das Kaninchen, -
die Tierhandlung, -en
das Tierheim, -e

 2   

das Haustier, -e 

momentan

BILDLExIKoN   

die Bü. rste, -n
bü. rsten
das Fu. tter (Sg·)
der Fu. tternapf, -̈e
das Gehege, - 

das Heu (Sg·)
der Käfig, -e
der Na. pf, -̈e 

streicheln
der Wa. ssernapf, -̈e
der Ha. mster, - 

die Möhre, -n

22    Modul 3    ›   
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 أجال النظر في؛ 7 
دار في مكان متفرجاً على ما فيه

حذاء، أحذية التجول )المستفيض( سيراً 

على األقدام

غير منفذ للماء؛ صامد للماء

أنفق )ينفق، إنفاقاً(؛ صرف )يصرف، صرفاً(

وجد )يوجد، وجوداً(
ربى )يربي، تربيًة(

ضريبة، ضرائب رخصة الكلب

الحيوان القارض، حيوانات القوارض
مشى خارجاً من مكاناً ما )يمشي، مشياً(؛ 

خرج )يخرج، خروجاً(
نهاراً؛ بالنهار

محادثة، محادثات تقديم المشورة 

للعميل أو الزبون

 أطفأ )يطفأ، إطفاًء(؛ 

أوقف – تشغيل – )يوقف، إيقافاً(

باب، أبواب الدار

غطس )يغطس، غطساً(

مما؛ من ماذا

جرب )يجرب، تجربًة( للتأكد من 
مناسبة المقاس؛ قاس )يقيس، قياساً(

منفذ للهواء
 تفكر في )يتفكر، تفكراً(؛ 
تدبر األمر )يتدبر، تدبراً(

محادثة، محادثات اإلرشاد أو االستشارة

راعى )يراعي، مراعاًة(

التنبيه، التنبيهات

 كان موضوعاً أو محالً للبحث؛ 
كان أمراً وارداً

 جولة، جوالت التسلق؛ 
رحلة، رحالت التسلق

سترة، سترات أنشطة وقت الفراغ في 
الخالء

سترة، سترات المطر
النعل، النعال

u. m·sehen (sich) 

der Wa.nderschuh, -e 

wa. sserdicht

 8   

aus·geben
befi.nden (sich)
erziehen
die Hu.ndesteuer, -n
das Nagetier, -e
raus·gehen 

tagsüber

LERNZIELE   

das Ku.ndenberatungs-   
ge spräch, -e

 6   

aus·schalten 

die Haustür, -en
tauchen
wovor

 7   

a. n·probieren 

atmungsaktiv
bede. nken 

das Beratungsgespräch, -e
berü. cksichtigen
der Hi.nweis, -e
infrage ko. mmen 

die Kle. ttertour, -en 

die Outdoorjacke, -n 

die Regenjacke, -n
die Sohle, -n
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 رائد، رواد الفضاء / رائدة، رائدات الفضاء

ظهر )يظهر، ظهوراً(؛ عم )يعم، عموماً(
المهنة، المهن التي يتم التأهل لها من خالل 

التعليم أو التدريب الوظيفي أو المهني

التقييم، التقييمات )لنتيجة(
موهوب

الشريحة، الشرائح: شريحة، شرائح 
البطاطس )البطاطا( الرقيقة المقلية

منضبط؛ التزامي
باألحرى؛ على األرجح
صلح )يصلح، صالحاً(

أسهم )يسهم، إسهاماً(
 قضى وقته بدون أي نشاط؛ 
تكاسل )يتكاسل، تكاسالً(

 تشبث )يتشبث، تشبثاً(؛ 

استمسك )يستمسك، استمساكاً(

عضو، أعضاء فرقة مكافحة الحريق؛ 

عضوة، عضوات فرقة مكافحة الحريق

الحرية، الحريات

الغريب، الغرباء / الغريبة، الغريبات

صالح

كفى )يكفي، كفايًة(
صناعي يدوي؛ حرفي

اختبار، اختبارات العثور على المهنة 

المناسبة

اختبار، اختبارات )مستوى( الذكاء

اختبار، اختبارات مدى مناسبة الشريك 

في الحياة

االختبار النفسي، االختبارات النفسية

الجرو، الجراء

الكرية، الكريات )الزجاجية(؛ البلية، البلي
آلية، آليات الساعة

صنبور، صنابير الماء

مجهد )جسديا أو نفسياً(
لديه الصالحية للعمل في فريق

غير مرتب؛ مهمل

غير منظم

غير محافظ على المواعيد

 3   

der Astronaut, -en /  
die Astronautin, -nen

auf·kommen
der Ausbildungsberuf, -e 

die Auswertung, -en
begabt (sein)
der Chi.p, -s: der Karto. ffelchip, -s 

diszipliniert
eher
eignen (sich)
ein·bringen (sich)
faulenzen 

fe. st·halten 

der Feuerwehrmann, -̈er / 
die Feuerwehrfrau, -en

die Freiheit, -en
der/die Fre.mde, -n
geeignet (sein)
genügen
ha. ndwerklich

 Während andere lange nach-  
 denken, ...

 1   

der Berufsfindungstest, -s 

der Intellige.nztest, -s
der Pa. rtnertest, -s 

der Psychotest, -s

 2   

das Hu.ndebaby, -s
die Mu. rmel, -n
das Uhrwerk, -e
der Wa. sserhahn, -̈e

BILDLExIKoN   

gestre. sst
teamfähig
u.nordentlich
u.norganisiert
u.npünktlich

24    Modul 3    ›   
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 8
تربوي؛ متعلق بعلم التربية

االنتهاء، االنتهاءات من العمل

الفعل، األفعال
أقلع الكمبيوتر )يقلع، إقالعاً(؛ أجرى عملية 

التمهيد والتحميل عند بدء التشغيل
صور )يصور، تصويراً(؛ نسخ )ينسخ، نسخاً(

التوريد، التوريدات؛ اإلرسالية، اإلرساليات
كتب من خالل النقر على مفاتيح 

)يكتب، كتابًة(

اإلرشاد المهني أو الوظيفي، اإلرشادات

قليل الصبر

 تناسب مع )يتناسب، تناسباً(؛ 
وافق )يوافق، موافقًة(

الملل؛ الضجر

محدد؛ معين
ألوف؛ محب لالختالط والتواصل

العالمة، العالمات الصغيرة بخطين 
متقاطعين

حش )يحش، حشاً(

متعلق بالعلوم الطبيعية

متفائل
علم التربية

مهنة، مهن العناية والتمريض

الحشيش، الحشائش؛ النجيل، األنجلة

 الكاتب، الكتاب /الكاتبة، الكاتبات

خجول؛ حيي
 مسلك، مسالك الدراسة؛ 
مسار، مسارات الدراسة

لعدة ساعات؛ على مدى ساعات عديدة

تصرف بأسلوب إجرائي معين )يتصرف، 
تصرفاً(

أثناء؛ بينما؛ في حين؛ في الوقت الذي

الميزان المائي، الموازين المائية
 يسعى بجدية لتحقيق هدفه؛ 

مثابر على تحقيق هدفه
عمل بهمة )يعمل، عمالً(

جمع )يجمع، جمعاً(

 4   

pädagogisch

 5   

der Feierabend, -e
die Ha. ndlung, -en
hoch·fahren 

kopieren
die Lieferung, -en
ti.ppen 

 6   

die Berufsberatung, -en
u. ngeduldig

LERNZIELE   

entspre. chen

die Langeweile (Sg·)
konkret
konta.ktfreudig
das Kreuzchen, - 

mähen
naturwissenschaftlich
optimi.stisch
die Pädagogik (Sg·)
der Pflegeberuf, -e
der Rasen, -
der Schri.ftsteller, - /  

die Schri.ftstellerin, -nen
schü. chtern
der Studiengang, -̈e 

stu.ndenlang
vor·gehen 

während
die Wa. sserwaage, -n
zielstrebig 

zu·packen
zusa. mmen·zählen
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الحاجة، الحاجات؛ االحتياج، االحتياجات
 ساهم في )يساهم، مساهمًة(؛ 

ساعد على )يساعد، مساعدًة(

على أفضل وجه؛ بأحسن قدر أو شكل
تمرين، تمارين االسترخاء

حصل أو توصل إلى الشيء من خالل 
العمل المثابر

المعرفة، المعارف
الطابق، الطوابق

فريق، فرق الخبراء
العامل، العوامل

ذو جو ودي لألسر

عرض، عروض اللياقة البدنية
خاٍل: في الخالء

المكتب المنزلي
فردي

شبكة، شبكات اإلنترانت
دار، دور األطفال

الدورة، الدورات الدموية

نشط؛ مفعم بالحيوية
الشبكة، الشبكات

 الغير مدخن، مدخنون / 

الغير مدخنة، مدخنات

 إدارة، إدارات العمالة؛ 
قسم، أقسام شؤون العاملين

رياضة التمارين البدنية على إيقاع 
موسيقى؛ تمارين األويروبيك

وجبة، وجبات الطعام

المادة، المواد الغذائية

األكسجين
ضوء النهار

قوى المقاومة
المصاب، المصابون باالستهداف أو 

الحساسية المفرطة / المصابة، المصابات 
باالستهداف أو الحساسية المفرطة

ذو استعداد أو قابلية؛ عرضة بقدر زائد
المعني، المعنيون بتلقي المخاطبات / 
المعنية، المعنيات بتلقي المخاطبات

المستخدم، المستخدمون / 

المستخدمة، المستخدمات

عالم، عوالم العمل

المعادلة؛ الموازنة

das Bedü. rfnis, -se
bei·tragen 

be. stens
die Entspa. nnungsübung, -en
era. rbeiten 

die Erke. nntnis, -se
die Etage, -n
das Expe. rtenteam, -s
der Fa. ktor, -en
familienfreundlich
das Fi.tnessangebot, -e
frei: i.m Freien
das Home Office (Sg·)
individue. ll
das I. ntranet, -s
das Ki.nderhaus, -̈er
der Kreislauf, -̈e
mu. nter
das Ne. tz, -e
der Ni.chtraucher, - /  

die Ni.chtraucherin, -nen
die Personalabteilung, -en 

 Sport trägt zu einem größeren  
 Wohlbefinden bei.

BILDLExIKoN   

(das) Aerobic (Sg·) 

die Mahlzeit, -en
das Nahrungsmittel, -
der Sauerstoff (Sg·)
das Tageslicht (Sg·)

 4   

die A. bwehrkräfte (Pl·)
der Alle. rgiker, - /  

die Alle. rgikerin, -nen 

a. nfällig (sein)
der A. nsprechpartner, - /  

die A. nsprechpartnerin, -nen
der A. rbeitnehmer, - /  

die A. rbeitnehmerin, -nen
die A. rbeitswelt, -en
der Ausgleich (Sg·)

26    Modul 3    ›   
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متوسط العمر9 

استلم )يستلم، استالماً(
 شرح )يشرح، شرحاً(؛ 

أوضح )يوضح، إيضاحاً(
الشريحة، الشرائح المصورة الشفافة

 مدير، مديرو األعمال / 
مديرة، مديرات األعمال

 إدارة األمور الصحية

سنوياً؛ في كل سنة
 هيئة، هيئات التأمين الصحي؛ 

شركة، شركات التأمين الصحي

المبدأ التوجيهي، المبادئ التوجيهية

العرض التقديمي، العرووض التقديمية
المؤسسة، المؤسسات ذات التقاليد 

)العريقة(

التنفيذ، التنفيذات
منح )يمنح، منحاً(

تسبب في )يتسبب، تسبباً(

يقتدى به؛ مثالي

اإلرشاد، اإلرشادات؛ التوجيه، التوجيهات
االنتباه، االنتباهات

تعرض للموضوع )يتعرض، تعرضاً(

نفسي؛ متعلق بعلم طب النفس
التدخين

 خفض من )يخفض، تخفيضاً(؛ 
قلل من )يقلل، تقليالً(

المخاطرة، المخاطرات

العلبة، العلب

كرسي، كراسي المكتب

واثق بنفسه؛ معتد بنفسه
الحلقة، الحلقات الدراسية

قوى )يقوي، تقويًة(

مادة، مواد اإلدمان

أسلوب التصرف المترتب على اإلدمان

 إدارة، إدارات المؤسسة؛ 

رئاسة، رئاسات المؤسسة

فيما بينهم
المساعدة، المساعدات؛ الدعم

إمكانية التوفيق؛ القابلية للتوفيق
العالقة، العالقات

عرض، عروض متابعة التثقيف أو 

متابعة التعليم أو التدريب الوظيفي

علمي
الحالة العامة الجيدة؛ الصحة والعافية

محل، محالت الحلويات

das Du. rchschnittsalter (Sg·)
entgegen·nehmen
erläutern 

die Folie, -n
der Geschä. ftsführer, - /  

die Geschä. ftsführerin, -nen
das Gesu. ndheitsmanagement 

(Sg·)
jährlich
die Kra.nkenkasse, -n 

der Leitsatz, -̈e
die Präsentation, -en
der Traditionsbetrieb, -e 

die U. msetzung, -en
verleihen
verursachen
vorbildlich

 8   

die A. nweisung, -en
die Aufmerksamkeit, -en
ein·gehen (auf)

psychologisch
das Rauchen
reduzieren 

das Risiko, -s oder Risiken
die Scha. chtel, -n
der Schreibtischstuhl, -̈e
se. lbstbewusst
das Seminar, -e
stärken
das Su. chtmittel, -
das Su. chtverhalten (Sg·)
die Unternehmensleitung, 

-en
untereina. nder
die Unterstü. tzung, -en
die Vereinbarkeit (Sg·)
das Verhä. ltnis, -se
das Weiterbildungs-

angebot, -e
wi.ssenschaftlich
das Wohlbefinden (Sg·)

 7   

die Confiserie, Confiserien
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شد ألعلى )يشد، شداً(9 

الكتف، األكتاف
خفض )يخفض، خفضاً(

أحس )يحس، حساً(
عميق

التمرين، التمارين

ختاماً؛ في الختام

المقدمة، المقدمات
االنتقال، االنتقاالت )من موضوع آلخر(

تعزيز الصحة

المنظر، المناظر؛ المشهد، المشاهد
أحاط به )يحيط، إحاطًة(؛ عرف )يعرف، 

معرفًة(؛ تضلع في )يتضلع، تضلعاً(
الفرع، الفروع )في االقتصاد(

مشغول التريكو
 ساكن، سكان القرية / 

ساكنة، ساكنات القرية

التالي
حظر التدخين؛ منع التدخين

وسيلة، وسائل التعبير النمطية

البنية، البنيات
االستماع؛ اإلنصات؛ اإلصغاء

 المستمع، المستمعون / 

المستمعة، المستمعات

االرتباط، االرتباطات

المدخن، المدخنون / المدخنة، 

المدخنات

وتر )يوتر، توتيراً(؛ شد )يشد، شداً(
التوتير، التوتيرات؛ التوتر، التوترات

زفر )يزفر، زفيراً(
القفص الصدري، األقفاص الصدرية

االسترخاء العميق في المكتب، 
االسترخاءات العميقة في المكتب

شهق )يشهق، شهيقاً(
شبك اليدين )يشبك، شبكاً(

رفع )يرفع، رفعاً(

 رقد )يرقد، رقوداً(؛ 
اضطجع )يضطجع، اضطجاعاً(

جلس )يجلس، جلوساً(

وقف )يقف، وقوفاً(

hoch·ziehen
die Schu. lter, -n
se. nken
spüren
tief
die Übung, -en

GRAMMATIK & KoMMUNIKATIoN   

a. bschließend
die Einleitung, -en
der Übergang, -̈e

LERNZIELE   

die Gesu. ndheitsförderung (Sg·)

MoDUL-PLUS LESEMAGAZIN   

 1   

der A. nblick (Sg·)
aus·kennen (sich) 

die Branche, -n
das Gestri.ckte (Sg·)
der Do. rfbewohner, - /  

die Do. rfbewohnerin, -nen

das Fo. lgende 
das Rauchverbot, -e
das Redemittel, -
die Struktur, -en
das Zuhören
der Zuhörer, - /  

die Zuhörerin, -nen
der Zusa.mmenhang, -̈e
der Raucher, - /  

die Raucherin, -nen

 9   

a. n·spannen
die A. nspannung, -en
aus·atmen
der Bru. stkorb, -̈e
die Büro-Tiefenentspannung, -en 

ein·atmen
fa. lten
heben
hi.n·legen 

hi.n·setzen
hi.n·stellen

28    Modul 3    ›   
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الشيء المحبوك أو المحاك أو 
المشغول بالتريكو

حاك )يحوك، حياكًة(؛ عمل التريكو
الحياكة؛ عمل التريكو
سترة، سترات التريكو

أمريكا الجنوبية
غير متوقع؛ غير متخيل؛ غير متصور

غير معتاد؛ غير عادي؛ خارج عن المألوف

سعر، أسعار البيع

مر على )يمر، مروراً(
متناقض؛ متضارب

 مؤسس، مؤسسو الشركة / 

مؤسسة، مؤسسات الشركة

نشر )ينشر، نشراً(
الحرب، الحروب العالمية

التسعينيات: سنوات التسعينات
تفاعلي

النطاق اإللكتروني عبر اإلنترنت

سابق
حدد لنفسه )يحدد، تحديداً(

الماليات؛ األمور المالية
حاك )يحوك، حياكًة(؛ عمل التريكو

العمل اليدوي، األعمال اليدوية؛ منتج، 

منتجات العمل اليدوي

 العمل التجاري الرئيسي، 

األعمال التجارية الرئيسية

متجر، متاجر الدوار أو العزبة

الصفحة، الصفحات الرئيسية )إنترنت(
الصناعة، الصناعات

السلعة، السلع المنتجة صناعيا

يهمه أن؛ لديه اهتمام

رب العمل المبتدئ، أرباب العمل 

المبتدئون / ربة العمل المبتدئة، 

ربات العمل المبتدئات

عمل، أعمال األطفال

قليل التكلفة؛ منخفض التكلفة
على األجل الطويل؛ على المدى الطويل

اإلبرة، األبر

 ظرف، ظروف اإلنتاج

االنبعاث؛ اإلزدهار؛ النهضة
الصعوبة، الصعوبات

المؤسسة، المؤسسات الناشئة

das Stri.ck (Sg·) 

stri.cken
das Stri.cken
die Stri.ckjacke, -n
(das) Südamerika
u. ngeahnt
u.ngewöhnlich
der Verkaufspreis, -e
vorbei·kommen
widersprüchlich

MoDUL-PLUS FILMSTATIoNEN   

 1   

der Fi.rmengründer, - /  
die Fi.rmengründerin, -nen

verlegen: ein Buch verlegen
der We. ltkrieg, -e

 2   

die 90er: die 90er-Jahre (Pl·)
interaktiv
der O. nline-Bereich (Sg·)

ehemalig
fe. st·legen (sich)
die Fina. nzen (Pl·)
stri.cken
die Ha.ndarbeit, -en 

das Hauptgeschäft, -e 

der Hofladen, -̈
die Homepage, -s
die Industrie, -n
die Industrieware, -n
interessiert
der Ju.ngunternehmer, - / 

die Ju.ngunternehmerin, 
-nen

die Ki.nderarbeit, -en
ko. stengünstig
la. ngfristig
die Nadel, -n
die Produktionsbedingung, 

-en
die Renaissance (Sg·)
die Schwierigkeit, -en
das Start-up, -s

 9
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منظور، مناظير الترقي )الوظيفي(9 
المسؤولية الذاتية

بضعة؛ عدة
حاسم؛ فاصل؛ جوهري

التطلع، التطلعات؛ الترقب، الترقبات

 التعامل الودي مع األسر

الفردانية، الفردانيات )الشحصية(
داخل؛ في نطاق

الوضوح
)روح( الزمالة
تحقيق الذات

ما يطلق عليه اسم؛ ما يسمى
الشفافية، الشفافيات

التقدير

نزهة، نزهات طاقم عمالة المؤسسة

األفضل؛ أفضل شيء على اإلطالق
خرج )يخرج، خروجاً(

أصر )يصر، إصراراَ(

 مستخدم، مستخدمو الهاتف الذكي / 
مستخدمة، مستخدمات الهاتف الذكي

علم، علوم قواعد اللغة

مادة، مواد تعلم اللغة
 الكتاب التعليمي القياسي، 
الكتب التعليمية القياسية

 مستخدم، مستخدمو الكمبيوتر اللوحي / 
مستخدمة، مستخدمات الكمبيوتر اللوحي

المؤسسة، المؤسسات العائلية 

)المملوكة لعائلة(

توقف على )يتوقف، توقفاً(
العرفان؛ االعتراف

مناسب؛ مالئم
 استمال )يستميل، استمالًة(؛ 

استجذب )يستجذب، استجذاباً(
جذب )يجذب، جذباً(
جاذبية صاحب العمل

نموذج، نماذج وقت العمل
الوجه، األوجه؛ االعتبار، االعتبارات

die Aufstiegsperspektive, -n
die Eigenverantwortung (Sg·)
einiges
entscheidend
die Erwa. rtung, -en
die Familienfreundlich-

keit (Sg·)
die Individualität, -en
i.nnerhalb
die Klarheit (Sg·)
die Kollegialität (Sg·)
die Se. lbstverwirklichung (Sg·)
sogenannt
die Transpare. nz, -en
die Wertschätzung (Sg·)

 2   

der Betriebsausflug, -̈e

MoDUL-PLUS AUSKLANG   

 1   

a. llerbe. ste-
aus·gehen
bestehen (auf)

der Smartphone-Nu. tzer, - /  
die Smartphone-Nu. tzerin, -nen

die Sprachlehre, -n
das Sprachlernmaterial, -ien
das Sta. ndardlehrwerk, -e

der Tablet-Nu. tzer, - /  
die Tablet-Nu. tzerin, -nen

 2   

das Familienunternehmen, - 

MoDUL-PLUS PRoJEKT LANDESKUNDE   

 1   

a. b·hängen
die A. nerkennung (Sg·)
a. ngemessen
a. n·locken 

a. n·ziehen
die A. rbeitgeberattraktivität (Sg·)
das A. rbeitszeitmodell, -e
der Aspe. kt, -e

30    Modul 3    ›   
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جاء عليه الدور؛ الدور عليه

محطة، محطات الراديو

البطارية، البطاريات

خزان، خزانات البنزين
تم تصوره فوتوغرافياُ باستخدتم وميض 

اصطناعي )فالش(
المحرك، المحركات؛ الموتور، الموتورات

تركه مدخالً )يترك، تركاً(

المشابه
الحظ )يالحظ، مالحظًة(

مبلول؛ مبتل؛ مبلل

تقرير، تقارير الراديو

الخطبة، الخطب؛ الكلمة، الكلمات

تلف؛ متلف؛ تالف

أحمق؛ سخيف
أدار )يدير، إدارًة(

 حث بتأكيد على )يحث، حثاً(؛ 
حض على )يحض، حضاً(

ممتاز؛ عظيم
بالتأكيد؛ بال ريب

الجيد، الجيدون / الجيدة، الجيدات

المشكلة، المشاكل الخفية؛ الشيء المكدر

الصرصور، الصراصير
حصل على )يحصل، حصوالً(

هوى )يهوي، تهويًة(
تذمر )يتذمر، تذمراً(؛ تبرم )يتبرم، تبرماً(

الشيء اإليجابي

موصى به؛ مستحسن؛ مستصوب؛ 
منصوح به

قلب على الوجه اآلخر )يقلب، قلباً(

تهاون )يتهاون، تهاوناً( ترك فعل الشيء 

)يترك، تركاً(

الغسل

تنظيف األسنان )بالفرشاة والمعجون(

Hätte ich das bloß anders gemacht!

 1   

dra. n sein

 2   

der Radiosender, -

BILDLExIKoN   

die Batterie, Batterien
der Benzintank, -s
gebli.tzt werden 

der Motor, -en
ste. cken la. ssen

 3   

das Ähnliche (Sg·)
beme. rken
na. ss
der Radiobeitrag, -̈e
die Rede, -n
ruiniert

doof
drehen
ermahnen 

famos
gewi.ss
der/die Gute, -n
der Haken, -
die Kakerlake, -n 
kriegen
lü. ften
nö. rgeln
das Positive
ratsam 

u.m·drehen
versäumen 

das Wa. schen
das Zähneputzen

10
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بالتناوب؛ بالتداول10
لعبة، ألعاب المراهنة

هاتف، هواتف الهموم
قسيمة، قسائم )لعبة، ألعاب( اليانصيب

غاضب؛ مغتاظ

كذب عليه )يكذب، كذباً(
 قصة، قصات الشعر؛ 

تسريحة، تسريحات الشعر
 هدية، هدايا عيد الميالد 

)عيد ميالد شخص(

كذب )يكذب، كذباً(

مؤكداً؛ طبعاً؛ بال شك
ناسب )يناسب، مناسبًة(؛ الق )يليق، لياقًة(

)أوه ييه!( للتعبير عن االنزعاج أو الفزع

منهمل؛ منهمر
 امرأة، نساء األحالم / رجل، رجال األحالم

 شاهد، شهود عقد الزواج / 
شاهدة، شاهدات عقد الزواج

ربع، أرباع الساعة

لهذا السبب؛ بسبب ذلك؛ لذلك

 لعدة أسابيع؛ ألسابيع طويلة؛ 

على مدى عدة أسابيع

الهراء؛ السخافة

غير واقعي
في الوقت الصحيح؛ في الوقت المناسب

 راجع )يراجع، مراجعًة(؛ 

تفحص )يتفحص، تفحصاً(

برنامج، برامج الغسل

 التمرين، التمرينات على قرص 
DVD-ROM

 خطر له )يخطر، خطوراً(؛ 

ورد بباله )يرد، وروداً(

الواقعة، الوقائع المثيرة للحرج أو االستياء

reihu. m
das We. ttspiel, -e
das So. rgentelefon, -e
der Lo. ttoschein, -e
zo. rnig (sein)

 7   

belügen
die Frisur, -en 

das Geburtstagsgeschenk, -e 

lügen
si.cherlich
stehen

LERNZIELE   

Oh je!

strömend
die Traumfrau, -en /  

der Traummann, -̈er
der Trauzeuge, -n /  

die Trauzeugin, -nen
die Viertelstu.nde, -n
we. shalb
wo. chenlang 

das Zeug (Sg·)

 4   

i.rreal
re. chtzeitig
prüfen 

das Wa. schprogramm, -e

 5   

die DVD-ROM-Übung, -en 

ein·fallen 

das Mi.ssgeschick, -e

32    Modul 4    ›   
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11
القيد، القيود

حمل الحقيبة

عمل، أعمال األربعمائة يورو

صعد )يصعد، صعوداً(
اإلفريز، األفاريز؛ الرصيف، األرصفة

قضاء وقت الفراغ في مخيم في الخالء

واضح؛ جلي؛ بين
التحقق

حدث )يحدث، حدوثاً(

 الشعور، المشاعر بالسعادة؛ 

اإلحساس، األحاسيس بالسعادة

فريق، فرق )رياضة( الهوكي
شيء ما؛ أي شيء

 لعدة سنوات؛ لسنوات طويلة؛ 

على مدى عدة سنوات

نهاية السنة؛ أواخر السنة

 دوري، دوريات المقاطعة؛ 
دوري، دوريات الدولة االتحادية

أخبر )يخبر، إخباراً(؛ أبلغ )يبلغ، إبالغاً(

بعد أن

)إطار( فارغ؛ غير منفوخ

وظيفة، وظائف األحالم

يوم، أيام العطلة
هلل )يهلل، تهليالً(؛ ابتهج )يبتهج، ابتهاجاً(

ابتسم له )يبتسم، ابتساماً(
 رسالة، رسائل الدكتوراه؛ 

أطروحة، أطاريح الدكتوراه
نام لفترة بدون انقطاع )ينام، نوماً(

سباق، سباقات الماراثون
الفطرة، الفطر

كسوف، كسوفات الشمس
السماء المرصعة بالنجوم المرئية

 الدورة، الدرات الرياضية؛ 
سلسلة، سالسل المباريات الرياضية

بالغ؛ رشيد

 3   

der Eintrag, -̈e
das Ko.ffertragen

 4   

der 400-Euro-Jo. b, -s
auf·steigen
der Bü. rgersteig, -e
das Ca.mpen
eindeutig
die Erfü. llung (Sg·)
geschehen
das Glü. cksgefühl, -e 

die Ho. ckeymannschaft, -en
i.rgende. twas
jahrelang 

das Jahresende (Sg·)
die La. ndesliga, -ligen 

mi.t·teilen
nachdem
pla. tt

 Nachdem wir jahrelang Pech  
 gehabt hatten, ...

 1   

der Traumjob, -s

 2   

der Ferientag, -e
jubeln

BILDLExIKoN   

a. n·lächeln
die Do. ktorarbeit, -en 

du. rch·schlafen
der Marathon, -s
der Pi.lz, -e
die So. nnenfinsternis, -se
der Ste. rnenhimmel (Sg·)
das Turnier, -e 

vo. lljährig
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حرف، حروف النداء؛ أداة، أدوات النداء11
)يوهو!( للتعبير عن االبتهاج أو 

االستحسان أو للفت النظر
الخزينة، الخزائن

حامض

)وي!( للتعبير عن االندهاش أو اإلعجاب
 تركه )شاي أو قهوة( حتى خرط 

)يخرط، خرطاً(

ذو وقع على النفس؛ مؤثر

 أثر في النفس )يؤثر، تأثيراً(؛ 
لمس )يلمس، لمساً(

مشاركة، مشاركات المدونة
انفعالي؛ عاطفي؛ وجداني

لحظة، لحظات السعادة

صيغة الماضي التام؛ صيغة الماضي البعيد

ركض )يركض، ركضاً(؛ عدا )يعدو، عدواً(

بعث على )يبعث، بعثاً(

جنوب إفريقيا )دولة(
سعيد جداً؛ في غاية السعادة

بكى )يبكي، بكاًء(

الرائع
أخرج الشيء من عبوة أو حاوية 

)يخرج، إخراجاً(

ابتسم )يبتسم، ابتساماً(

أحس بمشاعر اآلخرين

)أوا!( للتعبير عن األلم؛ )آه؛ آخ(
مر؛ الذع

)بر!( للتعبير عن التقزز أو اإلحساس 
ببرودة قارسة

شهادة، شهادات اللغة األلمانية

برد بشدة )يبرد، برداً(؛ برد لدرجة التجمد

الجهاز اآللي لصرف النقود، األجهزة

محفظة، محافظ النقود

)هوراه!( للتعبير عن الفرح أو االستحسان
)إيجيت!( للتعبير عن التقزز أو 

االشمئزاز أو الرفض
)ليه!( للتعبير عن االندهاش أو 

اإلعجاب أو االرتياح

die Interjektion, -en
Juhu! 

die Ka. sse, -n
sauer
Ui!
ziehen la. ssen 

GRAMMATIK & KoMMUNIKATIoN   

berührend

LERNZIELE   

berühren 

der Blo. g-Beitrag, -̈e
emotional
der Glü. cksmoment, -e
das Plu. squamperfekt (Sg·)

re.nnen
sti.mmen
(das) Südafrika
überglücklich
weinen
das Wu. ndervolle
aus·packen 

lä. cheln
nach·empfinden

 8   

Aua!
bi.tter
Brr! 

das Deutsch-Zertifikat, -e
frieren
der Ge. ldautomat, -en
die Ge. ldbörse, -n
Hurra!
Igi.tt! 

Iih! 

34    Modul 4    ›   
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اتفاق، اتفاقات المؤسسة
 اجتماع، اجتماعات المؤسسة

البوفيه، البوفيهات

لهذا؛ لذلك

هذا؛ ذاك

العمل، األعمال؛ الجهد، الجهود
استخدام البريد اإللكتروني

حافل باألحداث؛ مليء بالمعايشات
عائلي

الحفلة، الحفالت؛ االحتفال، االحتفاالت

 مكان، أماكن انتظار السيارات في 

نطاق المؤسسة

الطوف، األطواف
 الخبير، الخبراء / الخبيرة، الخبيرات

الحضور؛ اإلتيان

الكنف، األكناف؛ المحيط؛ اإلطار

سيارة، سيارات األشخاص الخاصة

المحاضرة، المحاضرات
األمان؛ السالمة

الوضع؛ الحالة
دائما

جدول، جداول أعمال اليوم

تقرير، تقارير األعمال

نادي، نوادي )رياضة( اإلبحار الشراعي

)احتفال( المفارقة )عمل أو مدرسة(
)احتفال( البدء )في عمل جديد(

احتفال، احتفاالت الصيف

 حفلة، حفالت؛ 

احتفال، احتفاالت عيد الميالد

الوقت )أربعة أسابيع( السابق لعيد الميالد
 AG )ش.م.( = شركة، شركات المساهمة

العضو، األعضاء )في عائلة أو منظمة الخ(؛ 

القريب، األقارب

سافر إلى أو من مكان معين )يسافر، سفراً(

 الخبر، األخبار: أعطى خبراً؛ أفاد؛ أبلغ

الخاص؛ المتميز

جوقة، جوقات المؤسسة

die Betriebsvereinbarung, -en
die Betriebsversammlung, 

-en
das Buffet, -s
daru.m
dies
der Einsatz, -̈e
die E-Mail-Nu. tzung (Sg·)
erlebnisreich
familiär
die Feier, -n
der Fi.rmenparkplatz, -̈e 

das Floß, -̈e
der Gutachter, - /  

die Gutachterin, -nen
das Ko.mmen
der Kreis, -e
der Pkw, -s
das Referat, -e
die Si.cherheit, -en
der Sta. nd (Sg·)
stets
die Tagesordnung, -en
der Tätigkeitsbericht, -e

Ausflug des Jahres

 2   

der Segelverein, -e

BILDLExIKoN   

der Ausstand (Sg·)
der Einstand, -̈e
das So.mmerfest, -e
die Weihnachtsfeier, -n 

 3   

die Adve. ntszeit (Sg·)
die AG, -s: die A. ktiengesell-

schaft, -en
der/die A.ngehörige, -n 

a.n·reisen
der Bescheid, -e: Bescheid 

geben
das Beso.ndere (Sg·)
der Betriebschor, -̈e

12
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 حيا )يحيي، تحيًة(؛ 

سلم على )يسلم، تسليماً(

الفئة، الفئات
جنح، أجنحة المعرض

استدرك )يستدرك، استدراكاً(
إجازة، إجازات التزحلق على الجليد

بمجرد؛ حالما

التحسين، التحسينات

الصيغة، الصيغ؛ اإلصدارة، اإلصدارات
ناب عن )ينوب، نيابًة(

 مقدم؛ سالف: مقدماً؛ سالفاً

احتفال، احتفاالت عيد الميالد )المسيحي(؛ 

عيد، أعياد الميالد )المسيحي(

نقطة، نقاط المضمون

بنية النص؛ تركيب النص

حركة المرور المكثفة في أوقات بداية 

ونهاية أوقات العمل العامة

 احتفال، احتفاالت المؤسسة 

)احتفال يشترك فيه طاقم العمالة(

عمل، أعمال التغييرات اإلنشائية
دان له )يدين، ديناً(؛ عاد الفضل فيه إلى

متسم بطابع عيد الميالد )المسيحي(

سطر، سطور الموضوع )في الرسائل(
هيئة إدارة األعمال

النقابة، النقابات

كتيب، كتيبات اإلعالم أو أعطاء 

المعلومات

في اليوم التالي؛ في الغد

مجموعة، مجموعات المشروع

اللقاء، اللقاءات؛ االجتماع، االجتماعات
نشرة، نشرات أحوال الطقس

حفلة، حفالت الوداع

الملحق، الملحقات
قريب؛ سريع

نهائي؛ ختامي

برد )يبرد، برداً(؛ زكم )يزكم، زكماً(؛ 

أصيب ببرد أو زكام

استعلم عن )يستعلم، استعالماً(

الجولة، الجوالت بالطوف

grüßen 

die Kategorie, Kategorien
der Me. ssestand, -̈e
nach·holen
der Skiurlaub, -e
soba. ld
die Verbe. sserung, -en
die Version, -en
vertreten
(der) Voraus (Sg·): i.m 

Voraus
das Weihnachtsfest, -e 

 6   

der I.nhaltspunkt, -e
der Te. xtaufbau (Sg·)

 7   

der Berufsverkehr (Sg·) 

das Betriebsfest, -e 

die U. mbauarbeit, -en
verda. nken
weihnachtlich

 4   

die Betre. ffzeile, -n
die Geschä. ftsführung (Sg·)
die Gewe. rkschaft, -en
die Informationsbroschüre, 

-n
mo. rgig
die Proje.ktgruppe, -n
das Tre. ffen, -
der We. tterbericht, -e

 5   

die A. bschiedsfeier, -n
der A. nhang, -̈e
ba. ldig
e.ndgültig
erkä. lten (sich) 

erku.ndigen (sich)
die Floßfahrt, -en

36    Modul 4    ›   
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حقق )يحقق، تحقيقاً(
مرض )يمرض، رضاً(

مكن من )يمكن، تمكيناً(؛ جعل الشيء 
ممكناً

العبّارة، العبّارات )سفينة(
جاٍر؛ منساب

متسم بالفرح أو السرور
 الفريق القومي، الفرق القومية لكرة القدم

النباح
المرشد، المرشدون

األمنية، األماني التي يأمل المرء في 
تحققها من أعماق قلبه

 نبه إلى )ينبه، تنبيهاً(؛ 
أشار إلى )يشير، إشارًة(

الطائرة، الطائرات العمودية )الهليكوبتر(
الكوخ، األكواخ

الكلب، الكالب من ساللة الهسكي
المبادرة، المبادرات

الصراع، الصراعات؛ الكفاح، الكفاحات
حلم، أحالم الطفل

 العيادة، العيادات؛ 
المستشفى، المستشفيات

طويل األمد؛ مديد
ذهب مع – بوسيلة انتقال – )يذهب، 

ذهاباً(

القيل والقال؛ التحدث في أمور الناس
الدين، األديان

موضوع، مواضيع المحادثة الخفيفة 
العرضية

اللغو؛ الرغو؛ البوح بما يجب كتمانه
تجنب )يتجنب، تجنباً(

 الرئيس، الرؤساء في العمل / 
الرئيسة، الرئيسات في العمل

أداة، أدوات اإلشارة

مجلس، مجالس تمثيل العمال في 

المؤسسة

رغم؛ بالرغم من؛ رغماً عن

القبول؛ الموافقة؛ الجواب اإليجابي

يبلغ عمره )أو مدته( 16 سنة
وهب )يهب، وهباً(

حتى اآلن

المتن، المتون )طائرة أو سفينة(

erfü. llen
erkra. nken
ermöglichen 

das Fährschiff, -e 
fließend
freudig
die Fußballnationalmann-

schaft, -en
das Gebe. ll (Sg·)
der Guide, -s
der He. rzenswunsch, -̈e 

hi.n·weisen 

der Hubschrauber, - 
die Hü. tte, -n
der Husky, -s
die Initiative, -n
der Ka. mpf, -̈e
der Ki.ndertraum, -̈e
die Klinik, -en 

la. ngwierig
mi.t·fahren 

der Kla. tsch
die Religion, -en
das Small-Talk-Thema, 

-Themen
der Tratsch
vermeiden
der/die Vorgesetzte, -n 

GRAMMATIK & KoMMUNIKATIoN   

der Demonstrativartikel, -

LERNZIELE   

der Betriebsrat, -̈e 

tro. tz
die Zusage, -n

MoDUL-PLUS LESEMAGAZIN   

 1   

16-jährig
bescheren
bisher
(der) Bo. rd, -e

12
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الحق )يالحق، مالحقًة(
الشخصي

الخرافة؛ المعتقد الخرافي
عربي
الشر

 دفع عن )يدفع، دفعاً(؛ 
باعد بينه وبين )يباعد، مباعدًة(

فطر، فطور الغاريقون
 ضمن )يضمن، ضماناً(؛ 

كفل )يكفل، كفالًة(
 انطبق )ينطبق، انطباقاً(؛ 

عمل به )يعمل، عمالً(

الكرة، الكرات الزجاجية
 البفنج الجالب للحظ، 

البفنجات الجالبة للحظ
 الخنزير الجالب للحظ، 

الخنازير الجالبة للحظ

رمز، رموز الحظ السعيد

الحدوة، الحدوات
إسالمي

في وسط الشيء
فيورد أوسلو

دوار، دوارات األفراس األقزام
كلب، كالب جر الزالجات

المساحة، المساحات الطبيعية المغطاة 

بالثلوج

 بعث فيه )يبعث، بعثاً(؛ 
بث فيه )يبث، بثاً(

مشرق
ألف

االبتهاج المسبق، االبتهاجات المسبقة 
بشيء منتظر حدوثه

البرية، البراري
األثر، اآلثار؛ التأثير، التأثيرات

الحدث المنظم للرقص، األحداث 

المنظمة للرقص

المقطع، المقاطع

 2   

nach·jagen
das Persönliche

MoDUL-PLUS PRoJEKT LANDESKUNDE   

 1   

der Aberglaube (Sg·)
arabisch
das Böse (Sg·)
fe. rn·halten 

der Fliegenpilz, -e
garantieren 

ge. lten 

die Glaskugel, -n
der Glü. ckspfennig, -e 

das Glü. cksschwein, -e 

das Glü. ckssymbol, -e
das Hufeisen, -
islamisch

mi.ttendrin
der O. slofjord (Sg·)
der Po. nyhof, -̈e
der Schli.ttenhund, -e
die Schneelandschaft, -en 

spe. nden 

strahlend
Tausend
die Vorfreude, -n 

die Wi.ldnis, -se
die Wi.rkung, -en

MoDUL-PLUS FILMSTATIoNEN   

 1   

die Ta.nzveranstaltung, -en 

 2   

der A. bschnitt, -e

38    Modul 4    ›   
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كلب، كالب الحراسة
أيقظ )يوقظ، إيقاظاً(

 المدافع، المدافعون؛ المحاٍم، المحامون / 
 المدافعة، المدافعات؛ 
المحامية، المحاميات
ثمرة، ثمرات األفوكادو
صلصة، صلصات الخل

أعاد رواية حكاية من الذاكرة
 المحاٍم، المحامون / 

المحامية، المحاميات
الخطأ، األخطاء في الترجمة

الديك،الديوك؛ الصنبور، الصنابير
المسمار، المسامير؛ الظفر، األظافر

الثعبان، الثعابين؛ الصف، الصفوف

ثمرة، ثمار الكستناء )أبو فروة(
ورقة، ورق البرسيم

العملية، العمليات الجراحية في الركبة
البيئة، البيئات الثقافية

الخنفساء، الخنافس المنقطة
الكف، الكفوف )الحيوان(

رمز إلى )يرمز، رمزاً(
الحجر، األحجار

رباعي الورقات أو الوريقات
الرفاه؛ الرخاء

الصدفة، الصدفات

الجني، الجنيات
رن )يرن، رنيناً(

)حيوان( اإلغوانة، اإلغوانات
)أوييه مينا!( للتعبير عن االنزعاج أو 

االنفزاع
المحيط، المحيطات

الفزع؛ الذعر؛ الهول، األهوال
الرجل، الرجال السوبرمان

der Wa. chhund, -e
we. cken

 Aus diesem Grund gab es ein  
 Missverständnis.

 2   

der Advokat, -en /  
die Advokatin, -nen 

die Avocado, -s
die E. ssigsoße, -n
nach·erzählen
der Re. chtsanwalt, -̈e /  

die Re. chtsanwältin, -nen
der Überse. tzungsfehler, -

BILDLExIKoN   

der Hahn, -̈e
der Nagel, -̈
die Schla. nge, -n

die Kastanie, -n
das Kleeblatt, -̈er
die Knieoperation, -en
der Kulturkreis, -e
der Marienkäfer, - 
die Pfote, -n
stehen (für)
der Stein, -e
vierblättrig
der Wohlstand (Sg·)

 2   

die Mu. schel, -n

MoDUL-PLUS AUSKLANG   

 1   

die Fee, Feen
kli.ngeln
der Leguan, -e
Ojemine! 

der Ozean, -e
der Schre. ck, -en
der Supermann, -̈er
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الملف، الملفات13

رسب )يرسب، رسوباً(
المالبس المناسبة لألعمال؛ مالبس األعمال

اللكنة، اللكنات
 الموظف، الموظفون / 

الموظفة، الموظفات

بطاقة، بطاقات وسائل التعبير النمطية
التكلم؛ التحدث

مكتب، مكاتب األحوال الشخصية

غير واضح؛ مبهم

حفظ )يحفظ، حفظاً(؛ طبع في شيء – 
في ذاكرته مثالً – )يطبع، طبعاً(

غالية، غاليات الشاي الصغيرة
صاغ بكلمات أخرى )يصوغ، صياغًة(

الكلمة، الكلمات الخيالية

 الحرف اللين، الحروف اللينة؛ 
الحرف المتحرك، الحروف المتحركة

أسقط )يسقط، إسقاطاً(؛ ترك )يترك، تركاً(

في التو واللحظة؛ في الحال

النطق؛ اللفظ

الموهبة، المواهب
لدغ )يلدغ، لدغاً(

شرير؛ خبيث

بناء على ذلك؛ نتيجة لذلك؛ على ذلك
اللهجة، اللهجات

فزع )يفزع، فزعاً(؛ ذعر )يذعر، ذعراً(

فهم على وجه خاطئ؛ أساء الفهم

أراد الذهاب أو الحضور مع آخر
لغوي

الدورة، الدورات التعليمية لتعلم الطبل
الترجمة، الترجمات

نشر )ينشر، نشراً(

معنى، معاني الكلمة

اللعبة، اللعبات بالكلمات

الزيارة، الزيارات لحديقة الحيوانات

أقلع )يقلع، قالعاً(

رحلة، رحالت الطيران المكملة

 تحصل )يتحصل، تحصالً(؛ 

دبر )يدبر، تدبيراً(

die Datei, -en
du. rch·fallen
die Geschä. ftskleidung (Sg·)

 5   

der Akze. nt, -e
der Bea.mte, -n /  

die Bea.mtin, -nen
das Redemittel-Kä. rtchen, -
das Spre. chen
das Sta.ndesamt, -̈er
u.ndeutlich

 6   

ein·prägen 

das Teekesselchen, -
u. mschreiben

 7   

das Fantasiewort, -̈er
der Vokal, -e 

we. g·lassen

 3   

augenblicklich
die Aussprache (Sg·)
die Begabung, -en
beißen
böse (sein)
daraufhi.n
der Diale.kt, -e
erschre. cken (sich)
mi.ssverstehen
mi.t·wollen
sprachlich
der Tro. mmelkurs, -e
die Überse. tzung, -en
verö.ffentlichen
die Wo. rtbedeutung, -en
das Wo. rtspiel, -e
der Zoobesuch, -e

 4   

a. b·fliegen
der A.nschlussflug, -̈e
beso. rgen 

40    Modul 5    ›   
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شغل )يشغل، تشغيالً(
أفغانستان )دولة(

 تقنية، تقنيات البرهنة 
)سوق الحجج واألدلة(

تمرين، تمارن التنفس

أنعش )ينعش، إنعاشاً(
وسع )يوسع، توسيعاً(

الوعاء، األوعية؛ الحاوية، الحاويات
سجل اشتراكه )يسجل، تسجيالً(

احتاج إلى )يحتاج، احتياجاً(
التواصل البصري، التواصالت البصرية

الغناء في جوقة
االنطباع، االنطباعات

 المستجد، المستجدون / 

المستجدة، المستجدات

المهارة، المهارات؛ البراعة، البراعات
 شجع )يشجع، تشجيعاً(؛ 

دعم )يدعم، دعماً(
تقنية، تقنيات السؤال

برنامج، برامج الربيع

الخطر، األخطار

فكري
اتجاه، اتجاهات المذاق

سببي

المعنى، المعاٍن

لذلك؛ من أجل هذا

سوء الفهم؛ سوء التفاهم

استعلم )يستعلم، استعالماً(

أسقط نفسه )يسقط، إسقاطاً(

النجاح؛ التوفيق

الدورة، الدورات التعليمية لتعلم التسلق

الثقة بالنفس؛ االعتداد بالنفس

أرى آخر كيفية فعل الشيء )يري، رؤيًة(

الوسائط المتعددة

 3   

das A. bspielen (Sg·)
(das) Afghanistan
die Argumentationstechnik, -en 

die Atemübung, -en
auf·frischen
aus·bauen
der Behä. lter, -
belegen
benötigen
der Bli.ckkontakt, -e
das Chorsingen
der Eindruck, -̈e
der Einsteiger, - /  

die Einsteigerin, -nen
die Fe. rtigkeit, -en
fö. rdern 

die Fragetechnik, -en
das Frühjahrsprogramm, -e
die Gefahr, -en
geistig
die Geschma. cksrichtung, -en

GRAMMATIK & KoMMUNIKATIoN   

kausal

LERNZIELE   

die Bedeutung, -en
de. swegen
das Mi.ssverständnis, -se
nach·fragen

 Die Teilnahme ist auf eigene  
 Gefahr.

 1   

fa. llen la. ssen (sich)
das Geli.ngen (Sg·)
der Kle. tterkurs, -e
das Se. lbstvertrauen (Sg·)
vor·machen

BILDLExIKoN   

(das) Multimedia (Sg·)
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قطعة، قطع الموسيقى

الخياطة

خيط، خيوط الخياطة

إبرة، أبر الخياطة
الطبيعية؛ السمة الطبيعية؛ البساطة

الزم؛ ضروري
الشرق، )بالد الشرق(

الدورة، الدورات التعليمية في يوم السبت

المقص، المقصات

ورشة، ورش الخياطة
موضوع، موضوعات الحلقة الدراسية

برنامج، برامج كبار السن

الغناء

الثوب الصيفي، األثواب الصيفية

المالبس الصيفية

اتجاه، اتجاهات النمط

الصوت، األصوات

تمرين، تمرينات الصوت

بقية، بقايا القماش

سوريا )دولة(
الدورة، الدورات التعليمية في يوم واحد

االشتراك

نطاق، نطاقات الموضوعات
حذاء، أحذية الرياضة

أزيد من؛ أكثر من

جو المحادثة

أسلوب التصرف أثناء محادثة

التعبير بحركات إيمائية
المعارف النحوية؛ معارف قواعد اللغة

األساس، األسس

التقنية، التقنيات األساسية

المسؤولية عن الضرر
تحدى )يتحدى، تحدياً(

أضاف )يضيف، إضافًة(
الدورة، الدورات التعليمية المكثفة

متداخل ثقافيا
العراق )دولة(

التسلق

أنشأ )ينشيء، إنشاًء(؛ أقام )يقيم، إقامًة(
محترف، محترفي الطهي

جسدي؛ جسماني

عينة، عينات التذوق
 منديل، مناديل المطبخ؛ 

فوطة، فوط المطبخ

مئزر، مآزر المطبخ؛ وزرة، وزرات المطبخ
بداية الدورة التعليمية

نمطي للبلد؛ معتاد في البلد

شرعي؛ قانوني
تعابير الوجه

مكتبة، مكتبات الموسيقى

das Musikstück, -e
das Nähen
die Nähnadel, -n
das Nähgarn, -n
die Natürlichkeit (Sg·)
notwendig
der Orient (Sg·)
der Sa.mstagskurs, -e
die Schere, -n
die Schneiderwerkstatt, -̈en
der Seminarinhalt, -e
das Seniorenprogramm, -e
das Si.ngen
das So.mmerkleid, -er
die So.mmerkleidung (Sg·)
die Stilrichtung, -en
die Sti.mme, -n
die Sti.mmübung, -en
der Sto.ffrest, -e
(das) Syrien
der Tages-Ku. rs, -e
die Teilnahme (Sg·)
der Themenbereich, -e
der Tu. rnschuh, -e
über (mehr als)

das Gesprächsklima (Sg·)
das Gesprächsverhalten (Sg·)
die Ge. stik (Sg·)
die Gramma. tikkenntnisse (Pl·)
die Gru.ndlage, -n
die Gru.ndtechnik, -en
die Ha. ftung (Sg·)
heraus·fordern
hinzu·fügen
der Intensivkurs, -e
interkulture. ll
(der) Irak
das Kle. ttern
knü. pfen
der Ko. chprofi, -s
kö. rperlich
die Ko. stprobe, -n
das Kü. chenhandtuch, -̈er 

die Kü. chenschürze, -n
der Ku. rsbeginn (Sg·)
la.ndestypisch
legal
die Mimik (Sg·)
die Musikbibliothek, -en

42    Modul 5    ›   
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عرض، عروض الدورات التعليمية

برنامج، برامج الدورات التعليمية

الملكة، الملكات؛ الموهبة، المواهب

مواصلة التعليم أو التثقيف

مفاجئ

واصل فعل الشيء )يواصل، مواصلًة(
مطبخ، مطابخ الجماعة السكنية

محادثة، محادثات التقدم لعمل أو وظيفة

المغازلة
الحركة، الحركات اإليمائية

تعبير، تعبيرات الوجه

وضع الجلوس
عدم الحفاظ على المواعيد

شمل )يشمل، شموالً(
أدار )يدير، إدارة(

الكلمة، الكلمات؛ مفردة، مفردات اللغة
أعد )يعد، إعداداً(

جهز )يجهز، تجهيزاً(
اللغة، اللغات الثانية

التوصية، التوصيات بدورة تعليمية

كرة، كرات الماء

الرحلة، الرحالت االكتشافية

 تعليم أو تثقيف البالغين

المعرفة بالنقانق أو السجق
صنف، أصناف النقانق أو السجق

المجموعة، المجموعات المستهدفة

نهاية، نهايات الصفة

النظرة، النظرات؛ اللمحة، اللمحات

das Ku. rsangebot, -e
das Ku. rsprogramm, -e
das Tale.nt, -e
die Weiterbildung (Sg·)

Schön, dass Sie da sind.

 1   

überra. schend
weiter·machen
die WG-Kü. che, -n

 2   

das Bewe. rbungsgespräch, -e

BILDLExIKoN   

das Flirten
die Ge. ste, -n
der Gesi.chtsausdruck, -̈e
die Si.tzhaltung (Sg·)
die U.npünktlichkeit (Sg·)

umfa. ssen 
das Verwa. lten
die Vokabel, -n
vor·bereiten
zu·bereiten
die Zweitsprache, -n

 4   

die Ku. rsempfehlung, -en
der Wa. sserball, -̈e

 5   

die Entde. ckungsreise, -n
die Erwa. chsenenbildung 

(Sg·)
die Wü. rstchen-Ku. nde (Sg·)
die Wu. rstsorte, -n
die Zielgruppe, -n

GRAMMATIK & KoMMUNIKATIoN   

die A. djektivendung, -en

LERNZIELE   

der Einblick, -e
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المترجم الشفهي، المترجمون 
الشفهيون / المترجمة الشفهية، 

المترجمات الشفهيات
المبادرة، المبادرات الذاتية

ذو مسؤولية ذاتية

الفاتورة، الفواتير الواردة

وقت، أوقات البدء في أو استهالل عمل 
جديد

المعارف في اللغة اإلنجليزية
التسجيل

اإلنجاز، اإلنجازات

التحرير
خارجي

ممتاز
النص التخصصي، النصوص التخصصية

مكاتب، مكاتبو اللغات األجنبية؛ 
مكاتبة، مكاتبات اللغات األجنبية

سكرتير، سكرتيرو اللغات األجنبية؛ 

 سكرتيرة، سكرتيرات اللغات األجنبية

قوي األساس؛ ذو أساس قوي
شائع؛ دارج

ذو ضمير حي؛ متسم بالدقة والعناية

تلقى )يتلقى، تلقياً(

مكتب، مكتب المحاماة
مجرى، مجريات العمل

نمط، أنماط العمل

طريقة، طرق العمل
نطاق، نطاقات الواجبات

الفاتورة، الفواتير الصادرة

ذو مدلول قوي؛ قوي التعبير
فقط؛ على وجه الحصر؛ وحده دون غيره

التكليف؛ إعطاء التكليف
اإلتقان

االستعداد
 محاسب، محاسبو الموازنة / 
محاسبة، محاسبات الموازنة

 المحاسب، المحاسبون / 
المحاسبة، المحاسبات

إمساك الدفاتر
القيد، القيود

 عميل، عمالء مركز االتصاالت؛ 
عميلة، عميالت مركز االتصاالت

العناية بالبيانات

المعارف في اللغة األلمانية

التكتم، التكتمات

der Do. lmetscher, - /  
die Do. lmetscherin, -nen 

die Eigeninitiative, -n
eigenverantwortlich
die Eingangsrechnung, -en
der Eintrittszeitpunkt, -e 

die E. nglischkenntnisse (Pl·)
die Erfa. ssung (Sg·)
die Erledigung, -en
die Erste. llung (Sg·)
exte. rn
exzelle. nt
der Fa. chtext, -e
der Fre. mdsprachenkorres pon-

dent, -en / die Fre. mdsprachen-
korrespondentin, -nen

der Fre.mdsprachen-
sekretär, -e /  
die Fre.mdsprachensekre-
tärin, -nen

fundiert
gä. ngig
gewi.ssenhaft

 3   

a.n·nehmen
die A. nwaltskanzlei, -en
der A. rbeitsablauf, -̈e
der A. rbeitsstil, -e
die A. rbeitsweise, -n
das Aufgabengebiet, -e
die Ausgangsrechnung, -en
aussagekräftig
ausschließlich
die Beauftragung (Sg·)
das Behe. rrschen
die Bereitschaft (Sg·)
der Bila. nzbuchhalter, - / die 

Bila. nzbuchhalterin, -nen
der Buchhalter, - /  

die Buchhalterin, -nen
die Buchhaltung (Sg·)
die Buchung, -en
der Callcenteragent, -en / die 

Callcenteragentin, -nen
die Datenpflege (Sg·)
die Deutschkenntnisse (Pl·)
die Diskretion, -en
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مراجعة، مراجعات الحسابات
المحاسبة

رقم، أرقام الهاتف
العمل بالتناوب أو بنظام النوبة

بأقصى سرعة؛ في أقصر وقت ممكن
ذو تركيز على الخدمة؛ ذو توجه خدمي

 في هذه اللحظة؛ اآلن؛ 
مباشرة قبل هذه اللح

بعناية؛ باعتناء؛ معتٍن
المستخدم، المستخدمون في تخصص 

األمور الضريبية / المستخدمة، 
المستخدمات في تخصص األمور 

الضريبية
موقف، مواقف اإلجهاد

فعال؛ نشط؛ متسم بالهمة والفعالية
روح الفريق

الصوت، األصوات في الهاتف
صناعة المنسوجات؛ صناعة النسيج

الترجمة
 المترجم، المترجمون / 
المترجمة، المترجمات

 استفسار، استفسارات الترجمة؛ 
طلب، طلبات الترجمة

مدرك للمسؤولية؛ واعي بالمسؤولية
على معرفة جيدة؛ على إحاطة وإلمام

المهنة؛ الحرفة

مركز، مراكز االتصاالت إلعطاء المعلومات
تقرير، تقارير الحساب الختامي السنوي

مكتب، مكاتب المحاماة أو السلطة 
الرسمية

تجاري؛ متعلق بالتجارة
 وسيلة، وسائل االتصال

اإلدراج، اإلدراجات في الحساب
التنسيق، التنسيقات
المكاتبة، المكاتبات

طلب، طلبات العمالء أو الزبائن

رعاية العمالء أو الزبائن

بيانات العميل أو الزبون

قاعدة، قواعد بيانات العمالء أو الزبائن
الوالء؛ اإلخالص

مدته سنوات عديدة؛ لسنوات عديدة؛ 
على مدى سنوات عديدة

تقرير، تقارير الحساب الختامي الشهري
حزمة، حزم )برامج( مايكروسوفت أوفيس

الضرورة، الضرورات
برنامج، برامج الكمبيوتر الشخصي

بولندي اللغة
بالغ، بالغات الصحافة

االستقصاء، االستقصاءات؛ البحث، األبحاث

die Re. chnungsprüfung, -en
das Re. chnungswesen (Sg·)
die Rufnummer, -n
die Schi.chtarbeit (Sg·)
schne. llstmöglich
serviceorientiert
soeben 

so. rgfältig
der/die Steuerfachangestellte, 

-n 
 

die Stre. sssituation, -en
tatkräftig
der Teamgeist (Sg·)
die Telefonstimme, -n
die Textilindustrie (Sg·)
das Überse. tzen
der Überse. tzer, - /  

die Überse. tzerin, -nen
die Überse. tzungsanfrage, -n 

vera. ntwortungsbewusst
vertraut (sein)

das Ha.ndwerk (Sg·)
das Informations-Callcenter, -
der Jahresabschluss, -̈e
die Kanzlei, -en 

kaufmännisch
das Kommunikations-

mittel, -
die Kontierung, -en
die Koordination, -en
die Korresponde. nz, -en
die Ku.ndenbestellung, -en
die Ku.ndenbetreuung (Sg·)
die Ku.ndendaten (Pl·)
die Ku.ndendatenbank, -en
die Loyalität, -en
mehrjährig 

der Monatsabschluss, -̈e
das MS-Office-Paket, -e
die Notwendigkeit, -en
das PC-Progra. mm, -e
po. lnischsprachig
die Pre. ssemeldung, -en
die Recherche, -n

15
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المستخدم، المستخدمون / المستخدمة، 
المستخدمات في مؤسسة صناعية 
)من الحاصلين على تأهيل وظيفي 

تخصصي( في مجال األعمال التجارية

حرص على )يحرص، حرصاً(

ارتدى )يرتدي، ارتداًء(

البقعة، البقع

الجينز؛ البنطلون، البنطلونات الجينز

على هيئة مقاطع الواحد تلو اآلخر
تغيير، تغييرات صاحب العمل

واجب، واجبات العمل

 وصفه بأنه )يصف، وصفاً(؛ 
سماه باعتباره )يسمي، تسمية(

االستخدام، االستخدامات؛ التشغيل، 

التشغيالت

الراتب، الرواتب عند البدء في عمل جديد
التصور، التصورات فيما يتعلق بالراتب

نهاية، نهايات المحادثة

عمومي؛ عام
المتطلب، المتطلبات

المرفق، المرفقات
المعارف األساسية

تقدم إلى – للحصول على شيئاً ما – 
)يتقدم، تقدماً(

المعارف بالكمبيوتر
 طور )يطور، تطويراً(؛ 

صمم )يصمم، تصميماً(
 قسم، أقسام التطوير أو التصميم

الواجب الرئيسي، الواجبات الرئيسية
نسق )ينسق، تنسيقاُ(

المشكلة، المشاكل المطروحة الواجب 
مواجهتها

البرمجة
عينة، عينات الترجمة
أسند )يسند، إسناداً(

ضغط الوقت
ثنائي اللغة؛ مزدوج اللغة

قاعدة، قواعد البيانات

die Industriekauffrau, -en / 
der Industriekaufmann, -̈er 
 

 6   

a. cht·geben
a.n·haben
der Fle. ck, -e oder -en
die Jeans, -

 7   

a. bschnittsweise
der A. rbeitgeberwechsel, -
die A. rbeitsaufgabe, -n
bezeichnen als 

die Einstellung, -en 

das Einstiegsgehalt, -̈er
die Geha. ltsvorstellung, -en

 8   

der Gesprächsabschluss, -̈e

 4   

allgemein
die A. nforderung, -en
die A.nlage, -n
die Basiskenntnisse (Pl·)
bewe. rben (sich) um 

die Computerkenntnisse (Pl·)
entwi.ckeln 

die Entwi.cklungsabtei-
lung, -en

die Hauptaufgabe, -n
koordinieren
die Problemstellung, -en

das Programmieren
die Überse. tzungsprobe, -n
übertragen
der Zeitdruck (Sg·)
zweisprachig

 5   

die Datenbank, -en
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 العالم، العلماء / العالمة، العالمات

التعداد، التعدادات؛ السرد

كتاب، كتب التقدم – لعمل أو وظيفة 

مثالً –

الجديد

إعالن، إعالنات الوظائف الخالية 

المطلوب شغلها

واصل تطوير نفسه

مشحون؛ محمل
القصة، القصص

المدينة، المدن التجارية

العامل المتجول، العمال المتجولون )من 
الحاصلين على تأهيل وظيفي تخصصي(

سيارة، سيارات نقل الموتى
هولندي

الغنى؛ الثراء؛ الثروة، الثروات

استهالل، استهالالت المحادثة
مرحلة، مراحل المحادثة

المؤهل، المؤهالت

موزع، موزعو البريد؛ ساعي، سعاة 

البريد / موزعة، موزعات البريد؛ 

ساعية، ساعيات البريد

 الشاعر، الشعراء / الشاعرة، الشاعرات

 الحرفي، الحرفيون / الحرفية، الحرفيات

الموثق العدل، الموثقون العدليون / 
الموثقة العدلية، الموثقات العدليات

 مدرس، مدرسو الفيزياء، 

مدرسة، مدرسات الفيزياء

 الرئيس، الرؤساء / الرئيسة، الرئيسات

أخصائي، أخصائيو علم النفس / 

أخصائية، أخصائيات علم النفس

المراسل، المراسلون / المراسلة، 

المراسالت )في الصحافة واإلعالم(

 أخصائي، أخصائيو العمل االجتماعي / 

أخصائية، أخصائيات العمل االجتماعي

der Wi.ssenschaftler, - /  
die Wi.ssenschaftlerin, -nen

GRAMMATIK & KoMMUNIKATIoN   

die Aufzählung, -en

LERNZIELE   

das Bewe. rbungsschreiben, - 

das Neue
die Ste. llenanzeige, -n 

weiter·entwickeln (sich)

MoDUL-PLUS LESEMAGAZIN   

 1   

beladen
die Erzählung, -en
die Ha.ndelsstadt, -̈e
der Ha. ndwerksbursche, -n 

der Leichenwagen, -
niederländisch
der Reichtum, -̈er

der Gesprächseinstieg, -e
die Gesprächsphase, -n
die Qualifikation, -en

 9   

der Briefträger, - /  
die Briefträgerin, -nen

der Di.chter, - /  
die Di.chterin, -nen

der Ha.ndwerker, - /  
die Ha.ndwerkerin, -nen

der Notar, -e /  
die Notarin, -nen

der Physiklehrer, - /  
die Physiklehrerin, -nen

der Präside.nt, -en /  
die Präside.ntin, -nen

der Psychologe, -n /  
die Psychologin, -nen

der Repo. rter, - /  
die Repo. rterin, -nen

der Sozialarbeiter, - /  
die Sozialarbeiterin, -nen
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تكافؤ الفرص

 الدورة، الدورات التعليمية لتعلم 

العمل بالكمبيوتر

 الدايمقراطية، الديمقراطيات

خدم )يخدم، خدمًة(

 االستحداث، االستحداثات؛ 

التطبيق، التطبيقات ألول مرة

المكسب، المكاسب؛ الربح، األرباح

الجامعة، الجامعات الشعبية الداخلية؛ 
المدرسة، المدارس العليا الشعبية 

الداخلية
الدورة، الدورات التعليمية لتعلم الطهي

مميز نوعياً للدولة أو البلد
مدى الحياة؛ طوال الحياة

التعلم

مشارك في التفكير؛ مشترك في التفكير
 أخصائي، أخصائيو علم التربية / 

أخصائية، أخصائيات علم التربية
الحق، الحقوق

نسبي؛ نسبياً

النعش، النعوش؛ التابوت، التوابيت
القدر، األقدار

صامت؛ ساكت

الحمامة، الحمامات والحمام
الحزين، الحزناء / الحزينة، الحزينات

األعجوبة، األعاجيب؛ المعجزة، المعجزات

البرتقالة، البرتقاالت والبرتقال

مثير للشهية؛ مقبول للنفس

وحدة، وحدات الوزن
 المستأجر، المستأجرون / 

المستأجرة، المستأجرات

 زوج، أزواج األخت؛ 
أخو، أخوة الزوج أو الزوجة

ألصق ورق الحائط )يلصق، إلصاقاً(

حاكى )يحاكي، محاكاًة(؛ أعاد تمثيل الشيء

MoDUL-PLUS PRoJEKT LANDESKUNDE   

 1   

die Chancengerechtigkeit (Sg·)
der Computerkurs, -e 

die Demokratie, Demo-
kratien

dienen
die Einführung, -en 

der Gewi.nn, -e
die Heimvolkshochschule, -n 

 

der Ko. chkurs, -e
la. ndesspezifisch
lebenslang
das Le. rnen
mi.t·denkend
der Pädagoge, -n /  

die Pädagogin, -nen
das Re. cht, -e
relativ

der Sa. rg, -̈e
das Schi.cksal, -e
stu.mm
die Taube, -n
der/die Trauernde, -n
das Wu. nder, -

MoDUL-PLUS FILMSTATIoNEN   

 1   

die Apfelsine, -n
appetitlich
die Gewi.chtseinheit, -en
der Mieter, - /  

die Mieterin, -nen
der Schwager, -̈ 

tapezieren

 2   

nach·spielen

48    Modul 5    ›   
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األعمى، العمي / العمياء، العمياوات

سليم؛ صحيح؛ ال عيب فيه
الرسم

منذ وقت طويل
حامل، حوامل لوح الرسم

أوصل )يوصل، توصيالً(

قريب؛ ذو صلة قرابة

الشخص الذي تم التعرف عليه أثناء 
سفرة أو رحلة، األشخاص

 عالم، علماء الدين أو الالهوت / 
عالمة، عالمات الدين أو الالهوت

مستقل؛ بدون توقف على

نباتي صرف
متنوع؛ متعدد الجواب

تابع التثقيف أوالتعليم أو التدريب 

الوظيفي

وجبة، وجبات الثالثة أطباق
 المقدم، المقدمون / 

المقدمة، المقدمات )لخدمة أو عرض(

الخاصية، الخواص المميزة
نصيحة، نصائح التغذية

إيطالي
نصيحة، نصائح الطهي

موضوع، موضوعات الدورة التعليمية

عنوان، عناوين الدورة التعليمية

تكاليف المواد الغذائية

متوسطي؛ ذو عالقة بحوض البحر 
المتوسط

منشأة، منشآت متابعة التثقيف 

أوالتعليم أو التدريب الوظيفي

MoDUL-PLUS AUSKLANG   

 1   

der/die Bli.nde, -n
einwandfrei
das Malen
seit Langem
die Staffelei, -en
weiter·leiten

 Wir brauchten uns um nichts  
 zu kümmern.

 1   

verwa.ndt (sein)

 2   

die Reisebekanntschaft, -en 

der Theologe, -n /  
die Theologin, -nen

u.nabhängig
vegan
vielfältig
weiter·bilden (sich) 

 2   

das 3-Gä. nge-Menü, -s
der A.nbieter, - /  

die A.nbieterin, -nen
die Beso. nderheit, -en
der Ernährungstipp, -s
italienisch
der Ko. chtipp, -s
der Ku. rsinhalt, -e
der Ku. rstitel, -
die Lebensmittelkosten (Pl·)
mediterran 

die Weiterbildungseinrich-
tung, -en
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عملية، عمليات الشراء

ثابت
فاتورة، فواتير الهاتف الجوال )المحمول(

البيانو، البيانوهات
يوم، أيام الطهي

مستحضرات العناية والتجميل
مستحضرات المكياج

مصروف، مصاريف الجيب
في يوم عمل؛ في أيام العمل؛ في يوم، 

أيام األسبوع التي يعمل فيها

تعلق على )تعلق، تعلقاً(
 )عملية، عمليات( الحصاد؛ 

حصد المحصول، المحاصيل
منتصف الليل

هانئ البال؛ خلو من الهموم
 شطب )يشطب، شطباً(؛ 
حذف )يحذف، حذفاً(

حفلة الرقص وتناول الشاي في وقت العصر
حقيقًة؛ بالفعل؛ في الواقع

بقى في الخارج )يبقى، بقاًء(
القيمة، القيم

القول المأثور، األقوال المأثورة

الزيجة، الزيجات؛ الزوجية

التربية

الشباب؛ الشبيبة

قبل )يقبل، تقبيالً(

الكذبة، الكذبات

الخالف، الخالفات؛ النزاع، النزاعات

انفصل عن )ينفصل، انفصاالً(

الدمعة، الدموع

وضع حدوداً بينه وبين آخر
تحرك ألعلى؛ تحسن؛ تقدم

الملك؛ الممتلكات

مشكلة، مشاكل العالقة

دار، دور الوالدين؛ بيت، بيوت األهل

حياة األسرة اليومية

نزاع، نزاعات األجيال؛ صراع، صراعات 

األجيال

تعود على )يتعود، تعوداً(

الحرب، الحروب

 6   

die A.nschaffung, -en
fe. st
die Handyrechnung, -en
das Klavier, -e
der Ko. chtag, -e
die Kosmetik (Sg·) 
die Schmi.nke (Sg·) 
das Ta. schengeld, -er
wo. chentags 

 7   

a.n·kommen (auf)
die E. rnte, -n 

die Mi.tternacht (Sg·)
so. rglos
streichen 

der Ta.nztee (Sg·)
tatsächlich
we. g·bleiben
der Wert, -e
das Zitat, -e

BILDLExIKoN   

die Ehe, -n
die Erziehung (Sg·)
die Jugend (Sg·)
kü. ssen (sich)
die Lüge, -n
der Streit, -e
tre.nnen (sich)

 3   

die Träne, -n

 4   

a. b·grenzen (sich)
aufwärts·gehen
der Besi.tz (Sg·)
das Beziehungsproblem, -e
das E. lternhaus, -̈er
der Familienalltag (Sg·)
der Generationenkonflikt, -e 

gewöhnen
der Krieg, -e

50    Modul 6    ›   
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الجدار، الجدر؛ الحائط، الحوائط

المرقاش، المراقيش؛ الفرشاة، الفرش
الرسم التخطيطي، الرسوم التخطيطية
تصوير، تصويرات الحياة الجامدة أو 

الصامتة

قطع )يقطع، قطعاً(

بالتناوب؛ بالتبادل
سنة، سنوات البداية

 نشب )ينشب، نشوباً(؛ 
شب )يشب، شبوباً(

تحريم، تحريمات العرض

تصوير، تصويرات حياة الزهور الجامدة 
أو الصامتة

مدرسة، مدارس الفنون للسيدات

االكتئاب، االكتئابات
استقبل )يستقبل، استقباالً(

اإلرث؛ الميراث
معاٍد؛ عدائي

هرب )يهرب، هروباً(؛ فر )يفر، فراراً(
ولد )يولد، والدًة(

عرض، عروض الزواج؛ طلب، طلبات 

اليد للزواج

قلق؛ مضطرب؛ منفعل

عازم على؛ معتزم؛ مزمع

رحلة، رحالت األحالم؛ الرحلة، الرحالت 

في األحالم

مكان، أماكن الوصول

المعايشة، المعايشات في سن الشباب

يمكن تصوره

مفاجئ؛ مبغوت

فيما؛ عن ماذا؛ عن أي شيء

عرض )يعرض، عرضاً(

صالة، صاالت عرض )وبيع( األعمال الفنية

 الرسام، الرسامون / الرسامة، الرسامات

die Mauer, -n
der Pi.nsel, -
die Ski.zze, -n
das Sti.llleben, - 

 4   

a. b·brechen
a. bwechselnd
das A.nfangsjahr, -e
aus·brechen 

das Ausstellungsverbot, -e
das Blumenstillleben, - 

die Damenkunstschule, -n
die Depression, -en
empfa.ngen
das E. rbe (Sg·)
feindlich
fliehen
geboren werden
der Heiratsantrag, -̈e 

 8   

aufgeregt (sein)
entschlo. ssen (sein)
die Traumreise, -n 

der Zielort, -e

LERNZIELE   

das Jugenderlebnis, -se
vorstellbar

Guck mal! Das ist schön!

 1   

überra. scht (sein)
worüber

BILDLExIKoN   

aus·stellen
die Galerie, Galerien
der Maler, - /  

die Malerin, -nen
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17
النخب، األنخاب )في صحتك!(

لغز، ألغاز المحادثة المجزئة

ترك انطباعاً قوياً في النفس
التأثير، التأثيرات

 ساند )يساند، مساندًة(؛ 

بذل جهده لتأييد أو مساندة شيء

متساٍو في الحقوق؛ متكافئ في الحقوق

كافح )يكافح، مكافحًة(

حقوق اإلنسان

الحكم المسبق، األحكام المسبقة؛ 

التحامل، التحامالت

السرقة، السرقات
 المخدر، المخدرات؛ 

المادة، المواد المخدرة

حيازة المخدر

سنة، سنوات الميالد

السيرة، السير الذاتية للفنان
الحبيب، األحباء؛ المحبوب، المحبوبون

المجد؛ الشهرة

مجموعة، مجموعات الفنانين

فني

أكاديمية، أكاديميات الفنون
الدار، الدور الريفية

عانى من )يعاني، معاناًة(

 الصديق الرسام، األصدقاء الرسامون / 

الصديقة الرسامة، الصديقات الرسامات

الدورة، الدورات التعليمية لتعلم الرسم

مدرسة، مدارس الرسم

االشتراكية الوطنية؛ النازية
االشتراكي الوطني، االشتراكيون الوطنيون؛ 

النازي، النازيون / االشتراكية الوطنية، 
االشتراكيات الوطنيات؛ النازية، النازيات

أنقذ )ينقذ، إنقاذاً(

العودة؛ الرجوع
روسي

روسيا )دولة(
شق عليه )يشق، مشقًة(؛ صعب عليه 

تحمله )يصعب، صعوبًة(
االنفصال، االنفصاالت

كرس نفسه )يكرس، تكريساً(
التدمير، التدميرات

عاد )يعود، عودًة(؛ رجع )يرجع، رجوعاً(

 5   

das Prost, -e: 
das Gesprächspuzzle, -s

 6   

beeindrucken
der Einfluss, -̈e
ein·setzen (sich) 

gleichberechtigt
kä.mpfen
die Me.nschenrechte (Pl·)
das Vorurteil, -e 

 7   

der Diebstahl, -̈e 
die Droge, -n 

der Drogenbesitz (Sg·)
das Geburtsjahr, -e
die Kü. nstlerbiografie, -n
der Liebling, -e
der Ruhm (Sg·)

die Kü.nstlergruppe, -n
kü.nstlerisch
die Ku. nstakademie, -n
das La.ndhaus, -̈er
leiden (unter)
der Malerfreund, -e /  

die Malerfreundin, -nen
der Malkurs, -e
die Malschule, -n
der Nationalsozialismus (Sg·)
der Nationalsozialist, -en /  

die Nationalsozialistin, -nen 

re. tten
die Rü. ckkehr (Sg·)
ru. ssisch
(das) Ru. ssland
schwer·fallen 

die Tre.nnung, -en
wi.dmen (sich)
die Zerstörung, -en
zurü. ck·kehren
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إعادة، إعادات التوحيد

العطالة عن العمل
حماية البيانات الشخصية

البحث، األبحاث

السالم

الطاقة النووية
حماية المناخ

الضريبة، الضرائب

حماية الحيوان

الطاقة، الطاقات الريحية

 )حزب( تحالف 90 / الخضر

 )حزب( االتحاد الديمقراطي المسيحي

)حزب( االتحاد االجتماعي المسيحي 
في بافاريا

)حزب( اليسار
 الحزب الديمقراطي الحر

 الوزير، الوزراء / الوزيرة، الوزيرات

قبض على )يقبض، قبضاً(

حادث،حوادث المرور

عارم؛ جامح؛ وحشي

 كاتب، كتاب السيرة الذاتية / 
كاتبة، كاتبات السيرة الذاتية

قصة، قصص الحياة

فن الرسم

 جمهورية ألمانيا االتحادية

المستشار االتحادي، المستشارون 
االتحاديون / المستشارة االتحادية، 

المستشارات االتحاديات
 جمهورية ألمانيا الديمقراطية

التوحيد؛ التوحيدات؛ الوحدة
الذكرى، الذكريات السنوية

العيد، األعياد القومية

die Wiedervereinigung, -en

BILDLExIKoN   

die A. rbeitslosigkeit (Sg·)
der Datenschutz (Sg·)
die Fo. rschung, -en
der Frieden (Sg·)
die Ke. rnenergie (Sg·)
der Klimaschutz (Sg·)
die Steuer, -n
der Tierschutz (Sg·)
die Wi.ndenergie, -en

 3   

(das) Bü. ndnis 90 /  
Die Grünen

die CDU (Chri.stlich Demokrati-
sche Union)

die CSU (Chri.stlich-Soziale 
Union i.n Bayern)

Die Li.nke
die FDP (Freie Demokratische 

Partei)
der Mini.ster, - /  

die Mini.sterin, -nen

verha. ften
der Verkehrsunfall, -̈e
wi.ld

LERNZIELE   

die Biografie, Biograf ien 

die Lebensgeschichte, -n
die Malerei (Sg·)

Davon halte ich nicht viel.

 2   

die BRD (Bu. ndesrepublik 
Deutschland)

der Bu. ndeskanzler, - /  
die Bu. ndeskanzlerin, -nen 

die DDR (Deutsche Demo-
kratische Republik)

die Einheit, -en
der Jahrestag, -e
der Nationalfeiertag, -e

18
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الحكومة، الحكومات

الفضيحة، الفضائح

نظام، أنظمة حكم الدولة

 الممثل، الممثلون / الممثلة، الممثالت

الشعب، الشعوب

الوعد االنتخابي، الوعود االنتخابية

متوطد؛ راسخ
السياسة المالية

 الباحث، الباحثون / الباحثة، الباحثات

شعبي؛ محبوب أو مقبول لدى الشعب

 استفاد )يستفيد، استفادًة(؛ 
انتفع )ينتفع، انتفاعاً(

إعادة التسييس
السلوك االجتماعي

قريب من أو على اتصال وثيق بالشعب

 ممثل، ممثلو الشعب / 

ممثلة، ممثالت الشعب

 الناخب، الناخبون / الناخبة، الناخبات

السياسة االقتصادية

الحزب، األحزاب
 الحزب الديمقراطي االجتماعي األلماني

سنوات الثمنينات
سنوات التسعينات

قاطع )يقاطع، مقاطعًة(
 مبادرة، مبادرات المواطنين؛ 

المبادرة، المبادرات الشعبية

المظاهرة، المظاهرات

 وفى )يفي، وفاًء(؛ 
حافظ )يحافظ، محافظًة(

األغلبية، األغلبيات

األقلية، األقليات

 تقصى )يتقصى، تقصياً(: تقصى مسألة

المعارضة، المعارضات

البرلمان، البرلمانات

السأم والشعور بعدم جدوى االهتمام 
باألحزاب

السأم والشعور بعدم جدوى االهتمام 
بالسياسة

االحتجاج، االحتجاجات

حكم )يحكم، حكماً(

die Regierung, -en
der Skandal, -e
die Staatsform, -en
der Vertreter, - /  

die Vertreterin, -nen
das Vo. lk, -̈er
das Wahlversprechen, -

 5   

etabliert
die Fina. nzpolitik (Sg·)
der Fo. rscher, - /  

die Fo. rscherin, -nen
populär
profitieren 

die Repolitisierung (Sg·)
das Sozialverhalten (Sg·)
vo. lksnah
der Vo. lksvertreter, - /  

die Vo. lksvertreterin, -nen
der Wähler, - /  

die Wählerin, -nen
die Wi.rtschaftspolitik (Sg·)

die Partei, -en
die SPD (Sozialdemokratische 

Partei Deutschlands)

 4   

die 1980er-Jahre (Pl·)
die 1990er-Jahre (Pl·)
boykottieren
die Bü. rgerinitiative, -n 

die Demonstration, -en
ein·halten 

die Mehrheit, -en
die Mi.nderheit, -en
nach·gehen: einer Frage nach-

gehen
die opposition, -en
das Parlame.nt, -e
die Parteienverdrossenheit (Sg·) 

die Politikverdrossenheit (Sg·) 

der Prote. st, -e
regieren
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 التقط )يلتقط، التقاطاً(؛ 

احتفظ بالشيء )يحتفظ، احتفاظاً(

عملية، عمليات الترتيب أو التنظيم
موقع، مواقع العمل أو البناء

 رعى )يرعى، رعايًة(؛ 

اعتنى به )يعتني، عنايًة(

علم األحياء؛ البيولوجيا

عرفان الجميل؛ االمتنان؛ االعتراف بالفضل

 المتظاهر، المتظاهرون / 

المتظاهرة، المتظاهرات

المنصب الفخري، المناصب الفخرية؛ 
العمل الفخري، األعمال الفخرية

شارك بالعمل في )يشارك، مشاركًة(
فريق، فرق كرة القدم

متعلم؛ مثقف
 تصرف )يتصرف، تصرفاً(؛ 

عمل )يعمل، عمالً(

القلب، القلوب: موضع اهتمامي من 

أعماق القلب

وضع في أو على مكان مرتفع

التشجيع على القراءة
في غضون ذلك؛ في هذه األثناء

 اقترب من )يقترب، اقتراباً(؛ 
تقارب )يتقارب، تقارباً(

محطة، محطات توليد الطاقة النووية
مسيحي

المساعدة، المساعدات على اتخاذ القرار

الدراسة، الدراسات األولى

بدون رسوم؛ معفي من الرسوم
العدالة

 تحديد، تحديدات السرعة

 المرشح، المرشحون / المرشحة، المرشحات

مدة، مدد التشغيل
 المستخدم، المستخدمون / 

المستخدمة، المستخدمات

برنامج، برامج الحزب

رسوم الدراسة

المبحث، المباحث
 توافق مع )يتوافق، توافقاً(؛ 

تطابق مع )يتطابق، تطابقاً(
تخطى )يتخطى، تخطياً(

التطويل، التطويالت؛ إطالة مدة الشيء

 7   

auf·heben 

die Aufräumaktion, -en
die Baustelle, -n
betreuen 

die Biologie (Sg·)
die Da.nkbarkeit (Sg·)
der Demonstra.nt, -en /  

die Demonstra.ntin, -nen
das Ehrenamt, -̈er 

engagieren (sich)
die Fußballmannschaft, -en
gebi.ldet
ha.ndeln 

das He. rz, -en: … liegt mi.r 
a.m He. rzen

hoch·legen
die Leseförderung (Sg·)
mi.ttlerweile

 6   

a. n·nähern sich 

das Atomkraftwerk, -e
chri.stlich
die Entscheidungshilfe, -n
das E. rststudium, -studien
gebührenfrei
die Gere. chtigkeit (Sg·)
die Geschwi.ndigkeitsbeschrän-

kung, -en
der Kandidat, -en /  

die Kandidatin, -nen
die Laufzeit, -en
der Nu. tzer, - /  

die Nu. tzerin, -nen
das Parteiprogramm, -e
die Studiengebühren (Pl·)
die These, -n
überein·stimmen 

überspri.ngen
die Verlä.ngerung, -en

18
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18der Pate, -n /  
die Patin, -nen

die Patenschaft, -en
ske. ptisch
spielerisch
der Spo. rtler, - /  

die Spo. rtlerin, -nen
die Touri.smusbranche, -n
das U.mweltprojekt, -e
zu·hören 

demonstrieren

 8   

die Erklärung, -en
die Meinungsfreiheit (Sg·)

 10   

die Bü. rgerbeteiligung, -en
ein·führen
die Fo. rderung, -en
die Nu. tzungsidee, -n
die Pa. rkfläche, -n
der Sta.dtpark, -s

der U. mbauplan, -̈e
verhi.ndern

 11   

betragen
die Höchstgeschwindigkeit, -en
die Diskussion, -en

GRAMMATIK & KoMMUNIKATIoN   

der Aktivi.smus (Sg·)
die Fröhlichkeit (Sg·)
die Meinungsäußerung, -en
der Optimi.smus (Sg·)
der Soziali.smus (Sg·)

LERNZIELE   

weder: weder … no. ch …
zweiteilig

MoDUL-PLUS LESEMAGAZIN   

 1   

der/die Adelige, -n
der Bauingenieur, -e /  

die Bauingenieurin, -nen
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 العراب، العرابون؛ الراعي، الرعاة / 
العرابة، العرابات؛ الراعية، الراعيات

العرابة، العرابات؛ الرعاية، الرعايات
متحفظ؛ مرتاب؛ متشكك
كما لو كان لعباً؛ كلعب

 الرياضي، الرياضيون / 

الرياضية، الرياضيات

فرع، فروع )اقتصاديات( السياحة
مشروع، مشروعات البيئة

 أنصت إلى )ينصت، إنصاتاً(؛ 

استمع إلى )يستمع، استماعاً(

تظاهر )يتظاهر، تظاهراً(

الشرح، الشروح؛ اإليضاح، اإليضاحات
حرية الرأي

مشاركة، مشاركات المواطنين
استحدث )يستحدث، استحداثاً(

المطالبة، المطالبات

فكرة، أفكار االنتفاع أو االستخدام

مساحة، مساحات الحدائق أو المنتزهات

حديقة، حدائق المدينة

خطة، خطط التغييرات اإلنشائية
حال دون )يحول، حوالً(؛ منع )يمنع، منعاً(

بلغ قدره )يبلغ، بلوغاً(

السرعة، السرعات القصوى
المناقشة، المناقشات

الفاعلية؛ النشاط الهادف
البهجة؛ االبتهاج؛ السرور؛ المرح

التعبير، التعبيرات عن الرأي
التفاؤل

االشتراكية

ال: ال ... وال ...

ثنائي األجزاء؛ مكون من جزئين

النبيل، النبالء / النبيلة، النبيالت
 مهندس، مهندسو اإلنشاءات / 

مهندسة، مهندسات اإلنشاءات
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betreten
das Bio-Hote. l, -s
die Bo.mbe, -n
die DDR-Regierung (Sg·)
ein·kehren
einst
erholen (sich) 

das E. rntefest, -e
der Flü. chtling, -e
der Gru. ndbesitz (Sg·)
das Gut, -̈er 

das Gutshaus, -̈er
das Haupthaus, -̈er
junior
der Kommanda. nt, -en /  

die Kommanda. ntin, -nen
der Kü. cheneingang, -̈e
der La.ndkreis, -e
(das) No. rdwest-Me. cklenburg
die Nu. tzung (Sg·)
die Renovierung (Sg·)
der Ru. sse, -n / die Ru. ssin, -nen
die Scheune, -n

so.ndern
verschonen
der Wa. ndel (Sg·)
die Weile (Sg·)
wieder·eröffnen
das Wohnhaus, -̈er

MoDUL-PLUS FILMSTATIoNEN   

 1   

die Na. chbarschaftshilfe (Sg·) 

zusa. mmen·bringen

 2   

die Behi.nderung, -en
da.nkbar
der/die He. lfende, -n 

das Na. chbarschaftshilfe- 
Proje. kt, -e

وطأ )يطأ، وطأً(؛ دخل )يدخل، دخوالً(18
الفندق العضوي، الفنادق العضوية

القنبلة، القنابل

حكومة جمهورية ألمانيا الديمقراطية
عاد )يعود، عودًة(؛ حل )يحل، حلوالً(

فيما مضى؛ سالفاً؛ آنفاً؛ قديماً
 استجم )يستجم، استجماماً(؛ 

استراح )يستريح، استراحًة(

احتفال، احتفاالت الحصاد

الالجئ، الالجئون
الملك العقاري؛ ممتلكات األراضي
الملك الزراعي، األمالك الزراعية؛ 

المزرعة، المزارع
دار، دور الملك الزراعي أو المزرعة

الدار، الدور الرئيسية

صغير، صغار السن؛ األصغر سناً؛ االبن
 القائد العسكري، القواد العسكريون / 

القائدة العسكرية، القائدات العسكريات
مدخل، مداخل المطبخ

الدائرة، الدوائر الريفية

شمال غرب مكلنبورغ
االنتفاع؛ االستخدام

التجديد

الروسي، الروسيون / الروسية، الروسيات
الشونة، الشون

بل؛ ولكن

لم يلحق به ضرر
التغير؛ التحول؛ التقلب

فترة؛ مدة
أعاد افتتاح؛ افتتح من جديد

الدار، الدور السكنية

مساعدة الجيرة؛ المساعدة فيما بين 
الجيران

جمع بين )يجمع، جمعاً(

اإلعاقة، اإلعاقات
شاكر؛ ممتن؛ معترف بالجميل

 المساعد، المساعدون / 

المساعدة، المساعدات

مشروع، مشروعات مساعدة الجيرة
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18MoDUL-PLUS PRoJEKT LANDESKUNDE   

 1   

der Aufstieg, -e
der Außenminister, - /  

die Außenministerin, -nen
die Außenpolitik (Sg·)
die Bese. tzung (Sg·)
die Bu. ndes-SPD 

der/die Ehrenvorsitzende, -n 

erne. nnen
das Exil, -e
der Friedensnobe. lpreis, -e
der Kra. ftfahrer, - /  

die Kra. ftfahrerin, -nen 

das NS-Regime (nationalsozia-
listisches Regime)

die o. stpolitik (Sg·)
der Rü. cktritt, -e
sozialdemokratisch
die Spionage-Affäre, -n
das Staatsamt, -̈er

der Vizekanzler, - /  
die Vizekanzlerin, -nen

der/die Vorsitzende, -n
(das) We. stberlin
der Widerstand (Sg·)
zurü. ck·treten 

 2   

die Politikerbiografie, -n
der Werdegang (Sg·)

MoDUL-PLUS AUSKLANG   

 1   

a. n·treiben
arrangieren 

eben
die Qual, -en
u. ngehalten
wagen 

das Web 2·0

االرتقاء، االرتقاءات
 وزير، وزراء الخارجية / 

وزيرة، وزيرات الخارجية
السياسة الخارجية

االحتالل
الحزب الديمقراطي االجتماعي األلماني 

االتحادي
 الرئيس الفخري، الرؤساء الفخريون / 

الرئيسة الفخرية، الرئيسات الفخريات
عين )يعين، تعييناً(

المهجر االضطراري، المهاجر االضطرارية
جائزة، جوائز نوبل للسالم

سائق، سائقو السيارات ذات المحرك 
)أيضا كمهنة( / سائقة، سائقات 

السيارات ذات المحرك )أيضا كمهنة(
 النظام االشتراكي الوطني؛ النظام النازي

السياسة في مواجهة دول الشرق االشتراكية

االستقالة، االستقاالت؛ التنحي، التنحيات
ديمقراطي اجتماعي

واقعة، واقعات التجسس
المنصب الحكومي، المناصب الحكومية

 نائب، نواب المستشار / 
نائبة، نائبات المستشار

الرئيس، الرؤساء / الرئيسة، الرئيسات
برلين الغربية

المقاومة
 استقال )يستقيل، استقالًة(؛ 

تنحى )يتنحى، تنحياً(

السيرة، السير الذاتية للسياسي
مجرى التطور الشخصي والوظيفي

دفع )يدفع، دفعاً(؛ حفز )يحفز، تحفيزاً(
اتفق مع )يتفق، اتفاقاً(؛ سلم بالشيء 

)يسلم، تسليماً(
إذن؛ في الواقع؛ حقيقًة

العذاب، العذابات
مستاء؛ متبرم؛ متذمر

جسر على )يجسر، جسارة(؛ أقدم على 
)يقدم، إقداماً(

الويب 0·2
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 مهندس، مهندسو الطاقة الريحية / 
 مهندسة، مهندسات الطاقة الريحية

تقارب من بعضه )يتقارب، تقارباً(

هاتف، هواتف الشبكة الثابتة )األرضية(
المخابرة، المخابرات الهاتفية بالفيديو

الحفلة، الحفالت التنكرية

االحتفال الشعبي، االحتفاالت الشعبية

المرج
احتفال، احتفاالت زهور المرج

 ملك، ملوك المرج / 
ملكة، ملكات المرج

الحقل، الحقول
الجدول، الجداول؛ النهير، النهيرات

 الفالح، الفالحون / الفالحة، الفالحات

النحلة، النحل
الزهرة، الزهور

العشب، األعشاب؛ النجيل، األنجلة

الخلنج
القطيع، القطعان

المستنقع، المستنقعات
الشاة، الشياه

الصوف

الصوف

)اقتصاديات( الزراعة

حلى )يحلي، تحليًة(؛ أضاف مادة تحلية

تمثل في )يتمثل، تمثالً(

نقطة، نقاط القمة أو الذروة

60    Modul 7    ›   

der Wi.ndkraft-Ingenieur, -e / 
die Wi.ndkraft-Ingenieurin, 
-nen

zusa. mmen·rücken

 2   

das Fe. stnetztelefon, -e
der Videoanruf, -e

Je älter ich wurde, desto ...

 1   

das Kostümfest, -e
das Vo. lksfest, -e

 2   

die Heide (Sg·)
das Heideblütenfest, -e
der Heidekönig, -e /  

die Heidekönigin, -nen

BILDLExIKoN   

der A. cker, -̈
der Ba. ch, -̈e
der Bauer, -n /  

die Bäuerin, -nen
die Biene, -n
die Blüte, -n
das Gras, -̈er
das Heidekraut (Sg·)
die Herde, -n
das Moor, -e
das Schaf, -e
die Wo. lle (Sg·)
das Vieh (Sg·)

 3   

die La.ndwirtschaft (Sg·)
süßen

 4   

dar·stellen
der Höhepunkt, -e

19
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الموسم الرئيسي، المواسم الرئيسية

شاة، شياه المرج
 المتحف، المتاحف )الوطنية( اإلقليمية

المساعدة؛ المعاونة
معرض، معارض السياحة

 إمكانية، إمكانيات المبيت

نشاط، أنشطة اإلجازة

المعرفة؛ العلم

منطقة، مناطق قضاء اإلجازات

الموسم الجانبي، المواسم الجانبية

تورتة، تورتات المشمش

الخبز؛ صنع المخبوزات

 ملك، ملوك الخبز / ملكة، ملكات الخبز

 هو نفسه )مذكر( / هو نفسه )محايد( / 

هي نفسها )مؤنث(

تالي
عضو، أعضاء المجموعة

 انفعل )ينفعل، انفعاالً(؛ 

احتد )يحتد، احتداداً(

يزاول عمالً؛ عامل

واضح

النشأة؛ التكون

قطع )يقطع، قطعاً(
 فالح، فالحي المرج / 

فالحة، فالحات المرج
دفأ )يدفئ، تدفئًة(

أبقى عليه قصيراً؛ حافظ عليه قصيراً
كان في استطاعته شراء أو التحصل 

لنفسه على أشياء

جمعية، جمعيات حماية الطبيعة

منذ وقت قليل؛ منذ فترة وجيزة
متسامح؛ متساهل

 إمكانيات قضاء اإلجازة

أقبل على )يقبل، إقباالً(

االستناد، االستنادات؛ اإلشارة، اإلشارات
الحفاظ على؛ الصيانة

منبسط؛ مسطح

61    Modul 7    ›   
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 5   

auf·regen (sich) 

berufstätig
deutlich
die Entstehung (Sg·)
fä. llen
der Heidebauer, -n /  

die Heidebäuerin, -nen
heizen
ku. rz·halten
leisten (sich) 

der Naturschutzverein, -e
seit Ku. rzem
tolera.nt
die Urlaubsmöglichkeiten 

(Pl·)
zu·gehen auf

 6   

der Bezug, -̈e
die Erha. ltung (Sg·)
fla. ch

die Hauptsaison, -s
die Heidschnucke, -n
das Heimatmuseum, 

-museen
die Mi.thilfe (Sg·)
die Touri.smusmesse, -n
die Überna. chtungs-

möglichkeit, -en
die Urlaubsaktivität, -en
das Wi.ssen (Sg·)

 7   

die Urlaubsregion, -en
die Nebensaison, -s

 8   

die Aprikosentorte, -n
das Ba. cken
der Ba. ckkönig, -e /  

die Ba. ckkönigin, -nen
derse. lbe / dasse. lbe /  

diese. lbe 
fo. lgend
das Gru.ppenmitglied, -er
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كلما: كلما ... كلما ...

األداة، األدوات الصيغية
المؤتمر الصحفي، المؤتمرات الصحفية

كلما: كلما ... كلما ...

 صاحب، أصحاب الكوخ / 

صاحبة، صاحبات الكوخ

مكان، أماكن النوم

جلس )يجلس، جلوساً(

تجول طويالً سيراً على األقدام في جبل 

)يتجول، تجواالً(

الجولة، الجوالت الطويلة سيراً على 

األقدام في جبل

غرفة، غرف الضيوف

العربة، العربات المعلقة
دفتر، دفاتر الكوخ

مكان، أماكن الرقود أو النوم على مرتبة 
أو فرشة

سدادة، سدادات األذن
المؤنة؛ الزاد )أثناء رحلة أو سفر(

كيس، أكياس النوم
مصباح، مصابيح الرأس
الواٍد، األودية والوديان

الغطاء الصوفي، األغطية الصوفية؛ 

البطانية، البطانيات

نقل من مكان )ينقل، نقالً(

نقل إلى مكان )ينقل، نقالً(

صعد )يصعد، صعوداً(
أيقظ )يوقظ، إيقاظاً(
كفى )يكفي، كفايًة(

كاٍف

المكافأة، المكافآت
الكوخ الجبلي، األكواخ الجبلية

الجولة، الجوالت الجبلية

أدار )يدير، إدارة(
 وقع في )يقع، وقوعاً(؛ 

تعرض ل )يتعرض، تعرضاً(

62    Modul 7    ›   
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LERNZIELE   

de. sto: je … de. sto …
die Modalpartikel, -n
die Pre. ssekonferenz, -en
u.mso: je … u.mso …

Die anderen werden es dir danken!

 1   

der Hü. ttenwirt, -e /  
die Hü. ttenwirtin, -nen

der Schlafplatz, -̈e
siezen

 2   

das Be. rgwandern 

die Be. rgwanderung, -en 

BILDLExIKoN   

der Ga. straum, -̈e

die Go. ndel, -n
das Hü. ttenbuch, -̈er
das Matra. tzenlager, - 

der Ohrstöpsel, -
der Provia. nt (Sg·)
der Schlafsack, -̈e
die Sti.rnlampe, -n
das Tal, -̈er
die Wo. lldecke, -n 

 3   

a. b·transportieren
a.n·transportieren
auf·steigen
auf·wecken
aus·reichen
ausreichend
die Belohnung, -en
die Be. rghütte, -n
die Be. rgtour, -en
bewi.rtschaften
geraten 



                  © Hueber Verlag 2015, Menschen B1, Glossar Deutsch – Arabisch 978-3-19-031903-9, Übersetzung: Maher Sheneshen

تعامل مع )يتعامل، تعامالً(

حظر )يحظر، حظراً(: من المحظور؛ 

يحظر

أصيب بحادث )يصاب، إصابًة(
 صاحب، أصحاب مكان الضيافة / 

صاحبة، أصحاب مكان الضيافة )مثل 

مطعم، فندق(

الزوجان، األزواج أصحاب مكان الضيافة 
)مثل مطعم، فندق(

الراحة؛ الشعور باالرتياح

 أعلن عن )يعلن، إعالناً(؛ 

أعلم ب )يعلم، إعالماً(

دس )يدس، دساً(؛ وضع الشيء في 
جيبه أو ما شابه ذلك ليأخذه معه
وال في أي مكان؛ ليس في أي مكان

االستراحة، االستراحات
الحذاء، األحذية برقبة عالية للجوالت 

الطويلة سيراً على األقدام

مستيقظ

حظر )استخدام( الهواتف المحمولة 

)الجوالة(

من حيث المبدأ؛ بصفة عامة

علق )يعلق، علقاً(

متر، أمتار االرتفاع

قيد، قيود دفتر الكوخ
قاعدة، قواعد )نظام( الكوخ

كيس، أكياس النوم في الكوخ
الوجبة، الوجبات الخفيفة

الخطر، األخطار على الحياة

الوسيلة، الوسائل

شاق؛ بمشقة؛ بعناء
فترة الهدوء أثناء الليل

تجمع، تجمعات الماء الموحل
الموضع الغائر، المواضع الغائرة في 

مداس الحذاء
المورد، الموارد
النتيجة، النتائج

المسار، المسارات؛ الطريق، الطرق
المراعاة؛ المباالة

 المشخر، المشخرون / 
المشخرة، المشخرات )أثناء النوم(

ذو زاوية ارتفاع حادة

الحذاء، األحذية برقبة عالية

التردد، الترددات على المرحاض

وطئ )يطأ، وطئاً(؛ داس )يدوس، دوساً(

)مرة، مرات( المبيت؛ قضاء الليل

63    Modul 7    ›   

62    Modul 7    ›   

gru.ndsätzlich
hä.ngen bleiben
der Höhenmeter, -
der Hü. ttenbucheintrag, -̈e
die Hü. ttenregel, -n
der Hü. ttenschlafsack, -̈e
der I.mbiss, -e
die Lebensgefahr, -en
das Mi.ttel, -
mühsam
die Na. chtruhe (Sg·)
die Pfü. tze, -n
das Prof il, -e 

die Ressource, -n
das Resultat, -e
die Route, -n
die Rü. cksicht, -en
der Schna. rcher, - /  

die Schna. rcherin, -nen
steil
der Stiefel, -
der Toile. ttengang, -̈e
treten
die Überna. chtung, -en

u.m·gehen mit
untersagen: e. s i.st unter-

sagt
veru. nglücken
der Wi.rt, -e /  

die Wi.rtin, -nen 

das Wi.rtsehepaar, -e 

das Wohl (Sg·)

 4   

beka.nnt geben 

ein·stecken 

ni.rgends
die Ra. st, -en
der Wa.nderstiefel, - 

 5   

auf sein (wach sein)
das Handyverbot, -e 

20
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شخص ما21
غير متصور؛ خارج عما يمكن تصوره؛ 

غير معقول
غير عادل؛ غير منصف

القاعدة، القواعد الملزمة؛ الالئحة، اللوائح

جوهري؛ أساسي؛ مهم

المناسبة، المناسبات
 النظرة، النظرات على الجبل؛ 

اإلطاللة، اإلطالالت على الجبل

فطيرة القيصر
المقدار، المقادير من الطعام للشخص 

الواحد؛ الحصة، الحصص

النصيحة

دار، دور الحلقات الدراسية
مجاناً؛ بدون مقابل؛ مجاني

الرشد؛ األهلية القانونية
حضر مرة أخرى )يحضر، حضوراً(

قيد، قيود دفتر الضيوف
نظام، أنظمة الدار

من خالل

جداً؛ للغاية

 مركز، مراكز الشباب أو الشبيبة

 أخصائي، أخصائيو علم االجتماع التربوي / 
أخصائية، أخصائيات علم االجتماع التربوي
رحلة، رحالت العروض الفنية في أماكن 

مختلفة

األوتوجراف، األوتوجرافات
المعجب، المعجبون

غرفة، غرف تغيير والحفاظ على المالبس

قاعة، قاعات الحفالت الموسيقية
رهبة المسرح

مكبر، مكبرات الصوت

مخرج، مخارج الطوارئ

اختبار، اختبارات الصوت
حافلة، حافالت رحلة العروض الفنية 

في أماكن مختلفة

64    Modul 7    ›   

i.rgendjemand
unde. nkbar 

u.nfair
die Vorschrift, -en
wesentlich

 6   

der A. nlass, -̈e
der Be. rgblick, -e 

der Kaiserschmarrn (Sg·)
die Portion, -en 

der Rat (Sg·)
das Seminarhaus, -̈er
umso. nst
die Vo. lljährigkeit (Sg·)
wieder·kommen

LERNZIELE   

der Gä. stebucheintrag, -̈e
die Hausordnung, -en
indem
u.nheimlich

 Vorher muss natürlich fleißig  
 geübt werden.

das Jugendzentrum, 
-zentren

der Sozialpädagoge, -n /  
die Sozialpädagogin, -nen

die Tournee, Tourneen 

BILDLExIKoN   

das Autogra. mm, -e
der Fan, -s
die Garderobe, -n
der Konze. rtsaal, -säle
das La. mpenfieber (Sg·)
der Lautsprecher, -
der Notausgang, -̈e
der Soundcheck, -s
der Tournee-Bu. s, -se 
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شخص ما
غير متصور؛ خارج عما يمكن تصوره؛ 

غير معقول
غير عادل؛ غير منصف

القاعدة، القواعد الملزمة؛ الالئحة، اللوائح

جوهري؛ أساسي؛ مهم

المناسبة، المناسبات
 النظرة، النظرات على الجبل؛ 

اإلطاللة، اإلطالالت على الجبل

فطيرة القيصر
المقدار، المقادير من الطعام للشخص 

الواحد؛ الحصة، الحصص

النصيحة

دار، دور الحلقات الدراسية
مجاناً؛ بدون مقابل؛ مجاني

الرشد؛ األهلية القانونية
حضر مرة أخرى )يحضر، حضوراً(

قيد، قيود دفتر الضيوف
نظام، أنظمة الدار

من خالل

جداً؛ للغاية

 عرض، عروض المسرح المدرسي

قدم عرضاً )يقدم، تقديماً(
 ابن، أبناء مدينة أوغسبورغ / 

بنت، بنات مدينة أوغسبورغ
مخرج، مخارج الطريق

استبدل )يستبدل، استبداالً(
قطعة، قطع الهامبورجر

شكراً جزيالً؛ شكراً جميالً

)إصبع( اإلبهام، األباهيم
االستقبال، االستقباالت

على نقيض؛ على خالف؛ على عكس

منهك؛ مجهد
أوالً؛ بدايًة

المعجنة، المعجنات؛ المخبوز، المخبوزات

التجربة، التجارب النهائية
في اليوم السابق؛ في األمس

التشابك أو التداخل المحير
نطاق، نطاقات المدينة الكبيرة

الدار، الدور الصغيرة
حول: دار، تواجد ... حول

وقف ملتفاً حول )يقف، وقوفاً(
دار بالشيء على )يدور، دورًة(

 منظم، منظمو الحفالت الموسيقية / 

 منظمة، منظمات الحفالت الموسيقية

توج )يتوج، تتويجاً(
طوالً وعرضاً؛ في مختلف االتجاهات

فرقة، فرق البنات الموسيقية
اإلخفاق، اإلخفاقات؛ الخيبة، الخيبات

استمع الحقاً )يستمع، استماعاً(
الشدة، الشدائد؛ العسر، األعسار

كبير جداً؛ هائل
منطقة )حوض( الرور

جر )يجر، جراً(
بدون ذنب؛ بال ذنب

مخبوز من قبل الشخص نفسه
في هذا الوقت؛ في هذه األثناء

األغنية، األغاني
آخر؛ غيره من

المستوطنة، المستوطنات االجتماعية
جدول، جداول المدينة؛ نهير، نهيرات 

المدينة
الجولة، الجوالت في المدينة بإرشاد 

سياحي

المقود؛ عجلة القيادة

64    Modul 7    ›   

i.rgendjemand
unde. nkbar 

u.nfair
die Vorschrift, -en
wesentlich

 6   

der A. nlass, -̈e
der Be. rgblick, -e 

der Kaiserschmarrn (Sg·)
die Portion, -en 

der Rat (Sg·)
das Seminarhaus, -̈er
umso. nst
die Vo. lljährigkeit (Sg·)
wieder·kommen

LERNZIELE   

der Gä. stebucheintrag, -̈e
die Hausordnung, -en
indem
u.nheimlich

 3   

die Schultheateraufführung, 
-en

 4   

auf·treten
der Augsburger, - /  

die Augsburgerin, -nen
die Ausfahrt, -en
aus·tauschen
der Burger, -
das Da.nkeschön (Sg·)
der Daumen, -
der Empfa.ng, -̈e
entgegen
erschö. pft
erst mal
das Gebä. ck, -e
die Generalprobe, -n
ge. strig
das Gewi.rr (Sg·)
das Großstadtgebiet, -e
das Häuschen, -
heru. m: u. m … heru. m

heru. m·stehen
heru. m·reichen
der Konze. rtveranstalter, - / 

die Konze. rtveranstal-
terin, -nen

krönen
kreuz u. nd quer
die Mädchenband, -s
der Mi.sserfolg, -e
nach·hören
die Not, -̈e
riesengroß
(das) Ruhrgebiet
schle. ppen
schu. ldlos
se. lbst geba. cken
sola.nge
der So. ng, -s
so. nstig
die Sozialsiedlung, -en
der Sta. dtbach, -̈e 

die Sta.dtführung, -en 

das Steuer (Sg·)

21
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إمكانية، إمكانيات تقديم العروض

وفر )يوفر، توفيراً(
 السائق، السائقون / السائقة، السائقات

النوتات الموسيقية

كنس باستعمال مكنسة كهربائية 
)يكنس، كنساً(

اإلنتاج، اإلنتاجات المسرحية

سيارة، سيارات الرحلة
المسؤولية، المسؤوليات

التزويد بالطعام

التوزيع

مأل الخزان بالوقود

ورشة، ورش العمل

سحب )يسحب، سحباً(

دفع )يدفع، دفعاً(

 كشف عن )يكشف، كشفاً(؛ 

بحث في )يبحث، بحثاًً(

حول )يحول، تحويالً(

حافة، حواف الطريق
البيعة، البيع؛ المعبد اليهودي، المعابد 

اليهودية
بعد غٍد

على فكرة؛ بالمناسبة

حول: دار، تواجد ... حول
مكان، أماكن الحدث المنظم

ضل الطريق )يضل، ضاللًة(
مزرعة، مزارع العنب

النجم العالمي، النجوم العالميون

المنجم، المناجم

وصف، أوصاف القرية

منطقة، مناطق المشاة

حمام السباحة المسقوف، حمامات 

السباحة المسقوفة

المتجر، المتاجر

ساحة، ساحات السوق

مبنى، مباني انتظار السيارات

اإلستاد، اإلستادات؛ الملعب، المالعب

بدا وكأنه )يبدو، بدواً(

66    Modul 7    ›   

21der Straßenrand, -̈er
die Synagoge, -n 

übermorgen
übrigens
u. m: u. m … heru. m
der Vera.nstaltungsort, -e
verfahren (sich)
das Weingut, -̈er
der We. ltstar, -s
die Ze. che, -n

 5   

die Do. rfbeschreibung, -en
die Fußgängerzone, -n
das Ha. llenbad, -̈er 

das Kaufhaus, -̈er
der Ma. rktplatz, -̈e
das Pa. rkhaus, -̈er
das Stadion, Stadien

 6   

vor·kommen (sich)

 7   

die Auftrittsmöglichkeit, -en
bereit·stellen
der Fahrer, - /  

die Fahrerin, -nen
die Noten (Pl·)
saugen 

die Theaterproduktion, -en
das Tour-Auto, -s
die Vera.ntwortlichkeit, -en
die Verpflegung (Sg·)
die Verteilung (Sg·)
vo. ll·tanken
der Workshop, -s

 8   

a. b·heben
ein·zahlen
nach·schlagen 

überweisen
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 أشاد ب )يشيد، إشادًة(؛ 
نوه ب )ينوه، تنويهاً(

المقابلة، المقابالت الصحفية في الراديو

قيمة: ذو قيمة تجعله جديراً بستحق 

بشيٍء ما

جبال األلب
النوع، األنواع

 أثقل على )يثقل، إثقاالً(؛ 
أرهق )يرهق، إرهاقاً(

الظرف، الظروف؛ الشرط، الشروط

 الحركة، الحركات: 

جعله يتحرك؛ أطلق حركته

براندبورغ )مقاطعة(
السد، السدود

ال نظير له؛ فريد من نوعه
قضيب، قضبان السكة الحديدية

الحالة، الحاالت القصوى
البلدية، البلديات

الجزيرة، الجزر الصغيرة المنخفضة

مرح؛ بهيج؛ أنس
السبب في؛ المذنب؛ صاحب الذنب

قطعة، قطع الهامبورجر النباتي
التسلية؛ المسرة

عامل )يعامل، معاملًة(

سأم )يسأم، سئماً(؛ مل )يمل، ملالً(

سابق؛ ماٍض

الجولة، الجوالت بالقارب
المهرجان األدبي، المهرجانات األدبية

المهرجان الثقافي، المهرجانات الثقافية

 عاصمة، عواصم المقاطعة؛ 

عاصمة، عواصم الدولة

مسرح، مسارح البحيرة

كتيب، كتيبات اإلعالم السياحي
صحيفة، صحف الحائط

دعا )يدعو، دعايًة(

67    Modul 7    ›   

66    Modul 7    ›   

 9   

heiter
schu. ld
der Veggie-Burger, -
das Vergnügen (Sg·)

 10   

beha.ndeln
la.ngweilen (sich)
vorig-

 11   

die Bootstour, -en
das Fe. stspiel, -e
das Kulturfestival, -s
die La.ndeshauptstadt, -̈e 

die Seebühne, -n
die Touri.smusbroschüre, -n
die Wa.ndzeitung, -en
we. rben

LERNZIELE   

a. n·preisen 

das Radiointerview, -s
wert: e. twas wert sein 

MoDUL-PLUS LESEMAGAZIN   

 1   

die A. lpen (Pl·)
die Art, -en
bea. nspruchen 

die Bedi.ngung, -en
die Bewegung, -en: i.n 

Bewegung se. tzen
(das) Bra. ndenburg
der Da. mm, -̈e
einmalig
die Eisenbahnschiene, -n
der Extremfall, -̈e
die Gemeinde, -n
die Ha. llig, -en

21
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لهذا الغرض؛ لذلك
واقع في مكان مرتفع

فرق، فروق االرتفاع

المجذاف الخشبي، المجاذيف الخشبية
القارب، القوارب
القناة، القنوات

أفرغ )يفرغ، إفراغاً(

 ماء ذو منسوب منخفض؛ 

انخفاض منسوب الماء

ساحل بحر الشمال
مكتب، مكاتب البريد

 موظف، موظفو البريد / 

موظفة، موظفات البريد

 المراكبي، المراكبيون / 
المراكبية، المراكبيات
 موزع، موزعو البريد / 

موزعة، موزعات البريد
عرضا؛ بالعرض

شليزفيغ هولشتاين )مقاطعة(
العاصفة، العواصف الثلجية

القطارالمعلق، القطارات المعلقة 
)التليفريك(

اجتاز )يجتاز، اجتيازاً(
حالة، حاالت الطقس

)قمة( تسوغ شبيتسا

قطع )يقطع، قطعاً(
وزع )يوزع، توزيعاً(؛ سلم )يسلم، تسليماً(

محيط، محيطات العمل

الفارس، الفرسان
فج؛ غلظ؛ فظ

الرحلة، الرحالت المدرسية

مخبر المدينة الخصوصي، مخبرو المدينة 
الخصوصيين / مخبرة المدينة الخصوصية، 

مخبرات المدينة الخصوصيات

خطة، خطط المستقبل

الجولة، الجوالت الليلية في المدينة 

بإرشاد سياحي

21
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hierfür
hoch gelegen
der Höhenunterschied, -e
das Ho. lzruder, -
der Kahn, -̈e
der Kanal, -̈e
leeren
das Niedrigwasser (Sg·) 

die No. rdseeküste
das Po. stamt, -̈er
der Po. stmann, -̈er /  

die Po. stfrau, -en
der Po. stschiffer, - /  

die Po. stschifferin, -nen
der Po. stzusteller, - /  

die Po. stzustellerin, -nen
quer
(das) Schleswig-Ho. lstein
der Schneesturm, -̈e
die Seilbahn, -en 

überwi.nden
die We. tterlage, -n
die Zugspitze

zurü. ck·legen
zu·stellen

 2   

die A. rbeitsumgebung, -en

MoDUL-PLUS FILMSTATIoNEN   

 1   

der Ri.tter, -
ru. ppig
der Schulausflug, -̈e
der Sta. dtdetektiv, -e /  

die Sta. dtdetektivin, -nen 

 2   

der Zukunftsplan, -̈e

 3   

die Na. cht-Sta.dtführung, -en 
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نفذ )ينفذ، تنفيذاً(
توقف مؤقتاً )يتوقف، توقفاً(؛ أخذ استراحة

لعبة، ألعاب ألمانيا

)يوم، أيام( ثالثاء المرفع
خريطة، خرائط المكان

 مسار، مسارات السفرة؛ 
طريق، طرق السفرة

راينالند بفالتس )مقاطعة(
الدورة، الدورات؛ الشوط، األشواط

ساكسونيا )مقاطعة(
إرشاد، إرشادات اللعبة

فكرة، أفكار اللعبة

مجرى، مجريات اللعبة

إعداد، إعدادات اللعبة

مكان، أماكن البدء أو االنطالق

تقدم )يتقدم، تقدماً(

العمل مع شريك

التصفيق؛ الهتاف
نام )ينام، نوماً( حتى استراح تماماً مما 

كان به من تعب، أو حتى شبع نوماً
سلم كبير؛ مفتاح كبير )موسيقى(

 انتقل بسيارة جيئة وذهابا؛ 
انتقل بسيارة إلى هناك وهنا

سلم صغير؛ مفتاح صغير )موسيقى(
 القرعة، القرعات؛ 

الدقة، الدقات )إيقاع موسيقي(
صرف؛ خالص

وجد طريقه إلى الخارج )يجد، وجوداً(
الجاذبية، الجاذبيات؛ الروعة، الروعات

رحلة، رحالت اإليقاع
الميزان، الموازين )موسيقى(

عبأ حتى االمتالء )يعبئ، تعبئة(
اهتز )يهتز، اهتزازاً(

جلسة، جلسات اإليقاع
 اللحن الفاصل، األلحان الفاصلة؛ 

 المقطع الفاصل، المقاطع الفاصلة؛ 
الفاصل، الفواصل

68    Modul 7    ›   

MoDUL-PLUS PRoJEKT LANDESKUNDE   

 1   

aus·führen
aus·setzen
das Deutschlandspiel, -e
die Fa. stnacht, -en
die o. rtskarte, -n
die Reiseroute, -n 

(das) Rheinland-Pfa. lz
die Ru.nde, -n
(das) Sa. chsen
die Spielanleitung, -en
die Spielidee, -n
der Spielverlauf, -̈e 
die Spielvorbereitung, -en
der Sta. rtort, -e
vor·rücken

 2   

die Pa. rtnerarbeit (Sg·)

MoDUL-PLUS AUSKLANG   

 1   

der Applaus (Sg·)
aus·schlafen 

(das) Dur (Sg·)
hi.n- und her·fahren 

(das) Mo. ll (Sg·)
die Percussion, -s 

pur
raus·finden
der Reiz, -e
die Rhy. thmustour, -en
der Ta. kt, -e
vo. ll·packen
wa. ckeln

 2   

die Rhy. thmus-Session, -s
das Zwi.schenspiel, -e 
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منطقة، مناطق االحتالل
الدار، الدور الصغيرة لقضاء نهاية 

األسبوع؛ الداتشا
مواطن، مواطنو جمهورية ألمانيا 

الديمقراطية / مواطنة، مواطنات 
جمهورية ألمانيا الديمقراطية

 طوق )يطوق، تطويقاً(؛ 
حاصر )يحاصر، محاصرًة(

الفرار؛ الهرب

سلمي

فتح الحدود
التبعة، التبعات؛ العاقبة، العواقب

نهاية الحرب

عرض عام قصير أو موجز
 مظاهرة، مظاهرات )يوم( االثنين

احتج )يحتج، احتجاجاً(
 معارض، معارضو النظام / 

معارضة، معارضات النظام
التقسيم

السيارة، السيارات من ماركة ترابانت
التوحيد، التوحيدات

 البرليني الغربي، البرلينيون الغربيون / 
البرلينية الغربية، البرلينيات الغربيات

محطة، محطات الحافلة )األوتوبيس(

اإلرشاد التاريخي، اإلرشادات التاريخية

اإلرشاد الفني، اإلرشادات الفنية

فتح الجدار

البوابة، البوابات
أجبر )يجبر، إجباراً(

االتحاد األوروبي

السجن، السجون
الجسر الجوي

بناء الجدار

 الجندي، الجنود / الجندية، الجنديات

الحليف، الحلفاء
ثقافة الحياة اليومية

22
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 In der BRD wurde die Demo-  
 kratie eingeführt.

 1   

die Bu. shaltestelle, -n
die Geschi.chtsführung, -en
die Ku.nstführung, -en
die Maueröffnung (Sg·)
das Tor, -e
zwi.ngen (sich)

BILDLExIKoN   

die EU (Europäische Union)
das Gefä. ngnis, -se
die Lu. ftbrücke (Sg·)
der Mauerbau (Sg·)
der Soldat, -en /  

die Soldatin, -nen

 2   

der/die Alliierte, -n
die A. lltagskultur (Sg·)

die Besa. tzungszone, -n
die Da. tsche, -n  

der DDR-Bü. rger, - /  
die DDR-Bü. rgerin, -nen 

ein·schließen 

die Flu. cht (Sg·)
friedlich
die Gre. nzöffnung, -en
die Konseque.nz, -en
das Kriegsende (Sg·)
der Ku. rzüberblick (Sg·)
die Montagsdemonstra-

tion, -en
protestieren
der Regime-Gegner, - /  

die Regime-Gegnerin, -nen
die Teilung (Sg·)
der Traba. nt, -s
die Vereinigung, -en
der We. stberliner, - /  

die We. stberlinerin, -nen



                  © Hueber Verlag 2015, Menschen B1, Glossar Deutsch – Arabisch 978-3-19-031903-9, Übersetzung: Maher Sheneshen

أطلق )يطلق، إطالقاً(
 المستشار، المستشارون / 
المستشارة، المستشارات

النشيد الوطني، األناشيد الوطنية
 رئيس، رؤساء الدولة / 

رئيسة، رئيسات الدولة

قسم )يقسم، تقسيماً(
االنضمام

الدولة، الدول االتحادية

)عملية، عمليات( الغزو أو دخول قوات 
االحتالل

دخل بغرض االحتالل )يدخل، دخوالً(
حق المرأة في االنتخاب

اإلمبراطورية، اإلمبراطوريات: 
اإلمبراطورية األلمانية )الرايخ األلماني(

الجمهورية، الجمهوريات
العقد، العقود بين دول أو بين 

مقاطعات أو واليات دولة اتحادية

الفقدان؛ الخسارة، الخسائر

االستفتاء الشعبي، االستفتاءات الشعبية

العدد

 تصريح، تصاريح العمل

 ضمان، ضمانات مكان العمل

مقطع، مقاطع اإلرشاد الصوتي
االحتالل

احتل )يحتل، احتالالً(
ديكتاتورية، ديكتاتوريات الحزب الواحد

عنيف؛ مليء بالعنف
قلة المواد الغذائية

المقطع، المقاطع
سوفيتي

االتحاد السوفيتي )دولة(
اشتراكي

الفرقة، الفرق العسكرية؛ القوة، القوات
تشيكوسلوفاكيا )دولة(

السبب، األسباب

إلقاء، إلقاءات القبض؛ االعتقال، االعتقاالت

الدول الغربية )دول التحالف الغربي(
الجزء الغربي، األجزاء الغربية

دار، دور )قضاء( نهاية األسبوع

أزمة، أزمات المساكن

71    Modul 8    ›   
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 3   

die A.nzahl (Sg·)
die A. rbeitsgenehmigung, 

-en
die A. rbeitsplatzgarantie, 

-n
die Audioguide-Sequenz, -en
die Besa. tzung (Sg·)
bese. tzen
die Ein-Parteien-Diktatur, -en
gewa. ltvoll
die Lebensmittelknappheit (Sg·)
die Seque. nz, -en
sowje. tisch
(die) Sowje. tunion
soziali.stisch
die Tru. ppe, -n
(die) Tschechoslowakei
die Ursache, -n
die Verha. ftung, -en
die We. stmächte (Pl·)
der We. stteil, -e
das Wo. chenendhaus, -̈er
die Wohnungsnot, -̈e

 4   

aus·lösen
der Ka. nzler, - /  

die Ka. nzlerin, -nen
die Nationalhymne, -n
der Staatspräsident, -en / 

die Staatspräsidentin, -nen

 5   

auf·teilen
der Beitritt (Sg·)
der Bu.ndesstaat, -en
der Einmarsch, -̈e 

ein·marschieren
das Frauenwahlrecht (Sg·)
das Reich, -e: das Deutsche 

Reich
die Republik, -en
der Staatsvertrag, -̈e 

der Verlu. st, -e
die Vo. lksabstimmung, -en
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اإلرشاد الصوتي، اإلرشادات الصوتية
تاريخي

تخيل، تخيالت األماني

لخص )يلخص، تلخيصاً(

الدراجة، الدراجات؛ العجلة، العجالت

التسوق؛ الشراء

الطاقة، الطاقات

االستهالك

 تلوث، تلوثات البيئة

التدفئة

الحجة، الحجج؛ الدليل، األدلة
التوسيع
عريض

الفرملة، الفرامل؛ المكبح، المكابح

مزعوم؛ مدعى به

البناء؛ اإلنشاء؛ التشييد

برج إيفل
طالب )يطالب، مطالبًة(

المشروع، المشروعات؛ المخطط له؛ 

المعتزم

التجربة، التجارب
المعرض العالمي، المعارض العالمية؛ 

معرض إكسبو
 الموضوع المتراكب، 

الموضوعات المتراكبة
المؤلف الموسيقي، المؤلفون 

الموسيقيون / المؤلفة الموسيقية، 
المؤلفات الموسيقيات

المهرجان الموسيقي، المهرجانات 

الموسيقية

أولمبي: ألعاب أولمبية
لعبة، ألعاب السؤال والجواب

سؤال، أسئلة لعبة السؤال والجواب
معروف عالمياً

األلعاب الشتوية

72    Modul 8    ›   
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 6   

a.ngeblich
der Bau (Sg·)
der Eiffelturm (Sg·)
fo. rdern
das Vorhaben, - 

 7   

das Experime. nt, -e
die E. xpo, -s 

der Komple. x, -e 

der Komponi.st, -en /  
die Komponi.stin, -nen 

das Musikfestival, -s 

oly. mpisch: Oly. mpische Spiele
das Qui.z, -
die Qui.zfrage, -n
we. ltbekannt
die Wi.nterspiele (Pl·)

LERNZIELE   

der Audioguide, -s
geschi.chtlich
die Wu.nschvorstellung, -en
zusa.mmen·fassen

Fahrradfahren ist in.
das Fahrrad, -̈er

BILDLExIKoN   

das Einkaufen
die Energie, Energien
der Konsum (Sg·)
die U.mweltverschmut  zung, 

-en
das Heizen

 3   

das Argume. nt, -e
der Ausbau (Sg·)
breit
die Bre.mse, -n



73    Modul 1    ›                     © Hueber Verlag 2015, Menschen B1, Glossar Deutsch – Arabisch 978-3-19-031903-9, Übersetzung: Maher Sheneshen

مقطع، مقاطع طريق الدراجات

حركة مرور الدراجات

طريق، طرق الدراجات

سريع؛ بسرعة
ضغط اإلطارات

محض؛ خالص

خدمات، خدمات )إزالة( قطع الزجاج 
المكسور

الجميل؛ الحسن

حمى )يحمي، حمايًة(

محطة، محطات الخدمة

نطاق، نطاقات المدينة

صعد )يصعد، تصعيداً(؛ زاد )يزيد، زيادًة(
تنظيف الشوارع

 المبتدأ )في الجملة األسمية(؛ 
الفاعل )في الجملة الفعلية(

الطريق العلوي، الطرق العلوية
النطاق المحيط، النطاقات المحيطة
التحول أو التغيير من شيء إلى آخر

حول )يحول، تحويالً(
الطريق السفلي، الطرق السفلية

استغنى عن )يستغني، استغناًء(؛ تنازل 
عن )يتنازل، تنازالً(
أحقية أولوية المرور

فضل )يفضل، تفضيالً(

دار حول )يدور، دوراناً(

 استبعد )يستبعد، استبعاداً(؛ 

أزال )يزيل، إزالًة(

قطعة، قطع الغيار

سوق أو قيادة الدراجة

 ذو طبيعة مناسبة للدراجات؛ 

مناسب للدراجات

شارع، شوراع الدراجات

ثبت )يثبت، ثباتاً(

 كشف عن )يكشف، كشفاً(؛ 

تثبت من )يتثبت، تثبتاً(

ذو طبيعة مناسبة للمشاة؛ مناسب للمشاة

قطعة، قطع الزجاج المكسور
البنية، البنيات التحتية أو األساسية

الجرس، األجراس
الحالة البدنية

التقاطع، التقاطعات؛ المفرق، المفارق
أنكر )ينكر، إنكاراً(

التحركية؛ التنقلية؛ القدرة على التحرك 
أو التنقل

المفيد؛ النافع

جلي؛ سافر؛ واضح

إمكانية، إمكانيات انتظار السيارات

 سائق، سائقي الدراجة / 

سائقة، سائقات الدراجة

23
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drehen (sich) um
entfe. rnen 

das E. rsatzteil, -e
das Fahrradfahren
fahrradfreundlich 

die Fahrradstraße, -n
fe. st·stehen
fe. st·stellen 

fußgängerfreundlich
die Glasscherbe, -n
die I. nfrastruktur, -en
die Kli.ngel, -n
die Kondition (Sg·)
die Kreuzung, -en
leugnen
die Mobilität (Sg·) 

das Nü. tzliche
o.ffenbar
die Pa. rkmöglichkeit, -en
der Radfahrer, - /  

die Radfahrerin, -nen

die Radstrecke, -n
der Radverkehr (Sg·)
der Radweg, -e
ra. sch
der Reifendruck (Sg·)
rein
der Sche. rben-Dienst, -e 

das Schöne
schü. tzen
die Service-Station, -en
das Sta.dtgebiet, -e
steigern
die Straßenreinigung (Sg·)
das Subje. kt, -e 

die Überführung, -en
das U. mfeld (Sg·)
das U.msteigen
u. m·wandeln
die Unterführung, -en
verzi.chten 

die Vorfahrt (Sg·)
vor·ziehen

    Modul 8    ›   
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ألجلي؛ بسببي؛ هنا: ال مانع عندي؛ 

سيان عندي

وجهة، وجهات النظر

برنامج، برامج المناقشة

الشخص الفردي، األشخاص الفرديون

القانون، القوانين

المؤسسة، المؤسسات الصناعية

 رحلة، رحالت الطيران الداخلية 
)داخل دولة واحدة(

المنتدى، المنتديات في اإلنترنت
إلى حين الحدوث أو التحقق

على كل حال

مدرك لمتطلبات البيئة؛ واعي 
بمسؤوليته تجاه البيئة

الناشط، الناشطون في مجال حماية 

البيئة / الناشطة، الناشطات في مجال 

حماية البيئة

ساء )يسوء، سوًء(

عدم المباالة؛ عدم االكتراث
استفسر )يستفسر، استفساراً(

الطريق، الطرق إلى العمل

الغطاء، األغطية
قطار، قطارات السكك الحديدية

جماعة، جماعات االنتقال المشترك 

بصورة متبادلة بسيارة أحد أفراد 

الجماعة )كاربول(

غراتان الخضار، الخضروات
سقى )يسقي، سقياً(

ماء المعكرونة

ماء المطر

الجهاز، األجهزة في وضع االنتظار أو 
التأهب للتشغيل

المقبس، المقابس؛ البريزة، البريزات

القابس، القوابس؛ الكبس، األكباس

الكيس القماشي، األكياس القماشية
 المسافة، المسافات؛ 

مقطع، مقاطع الطريق

ماء الشرب

الرفض، الرفوض
 اجتهد )يجتهد، اجتهاداً(؛ 

سعى )يسعى، سعياً(؛ بذل جهده

23 4   

der A. rbeitsweg, -e
der De. ckel, -
die Eisenbahn, -en
die Fahrgemeinschaft, -en 

 

das Gemüsegratin, -s
gießen
das Nudelwasser (Sg·)
das Regenwasser (Sg·)
das Stand-by-Gerät, -e 

die Ste. ckdose, -n
der Ste. cker, -
der Sto. ffbeutel, -
die Stre. cke, -n 

das Tri.nkwasser (Sg·)

 5   

die A. blehnung, -en
bemühen (sich) 

meinetwegen 

der Sta.ndpunkt, -e

 6   

die Diskussionssendung, -en
die Einzelperson, -en
das Gese. tz, -e
der Industriebetrieb, -e
der I. nlandsflug, -̈e 

das O. nline-Forum, Foren
so. weit
sowieso
u. mweltbewusst 

der U.mweltverschmutzer, - / 
die U.mweltverschmut- 
ze   rin, -nen

verschle. chtern

LERNZIELE   

die Gleichgültigkeit (Sg·)
rü. ckfragen
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)غاز، غازات( العادم، العوادم

بعيداً عن؛ بمنائ عن
مربي بمفرده )القائم بتربية طفل أو 

أطفال بدون الوالد اآلخر(
تدريجياً؛ بالتدريج؛ شيئاً فشيئاً

كبير السن وصغير السن
دار، دور المسنين

في بادئ األمر؛ في أول األمر

أشعل )يشعل، إشعاالً(

حركة مرور السيارات

خالي من العوائق؛ بدون عوائق
مستعد

محل، محالت الجزارة العضوية
الورقة، األوراق

التباعد، التباعدات

مقهى، مقاهي القرية

أسهم بشيء؛ ترك أو جعل الشيء 
ينصب في شيء
التفصيل، التفاصيل

مقتصد في )استهالك( الطاقة؛ موفر للطاقة
كشك، أكشاك )حفظ( الدراجات
لبعضهم البعض؛ كل واحد لآلخر

 مشروع، مشروعات السكنى الجماعية

الموافقة، الموافقات؛ االستحسان، 

االستحسانات

غرس )يغرس، غرساً(؛ زرع )يزرع، زرعاً(

المنتج العضوي، المنتجات العضوية
السيارة، السيارات الكهربائية

احترار المناخ
دار، دور األجيال المتعددة
 روبوت، روبوتات العناية 
)اإلنسان اآللي للعناية(

 المزود الذاتي، المزودون الذاتيون / 
المزودة الذاتية، المزودات الذاتيات
الضبخان، الضبخانات )خليط، خالئط 

الدخان والضباب(

حالة، حاالت الطقس ذات الطبيعة القاسية 
أو الخارجة عن المعتاد بصورة فائقة

die Zustimmung, -en 

 Das löst mehrere Probleme auf  
 einmal.

 1   

pfla.nzen

BILDLExIKoN   

das Bioprodukt, -e
das Ele.ktroauto, -s
die Klimaerwärmung (Sg·)
das Mehrgenerationen-Haus, -̈er
der Pflegeroboter, - 

der Se. lbstversorger, - /  
die Se. lbstversorgerin, -nen

der Smo. g, -s 

das We. tterextrem, -e

 3   

das A. bgas, -e
a. bseits
alleinerziehend 

allmählich
A. lt u. nd Ju. ng 
das A. ltenheim, -e
a.nfangs
a.n·zünden
der Autoverkehr (Sg·)
barrierefrei
bereit
die Bio-Metzgerei, -en
das Bla. tt, -̈er 
die Dista.nz, -en
das Do. rfcafé, -s
einfließen la. ssen 

die Einzelheit, -en
energiesparend
der Fahrradschuppen, -
füreina. nder
das Gemeinschafts-Wohn-

projekt, -e
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الرؤية، الرأى؛ التصور، التصورات
أرضى )يرضي، إرضاًء(

المعيشة سوياً؛ التعايش

اتحد )يتحد، اتحاداً(

ظاهر؛ في الظاهر؛ على ما يبدو

اشترك في التقرير

المقصد، المقاصد؛ النية، النوايا

موعد، مواعيد العميل أو الزبون

حدث )يحدث، تحديثاً(
التجربة، التجارب

حقق )يحقق، تحقيقاً(

الطريق، الطرق إلى المدرسة

أسن )يسن، إسناناً(؛ تقدم في العمر
أيد )يؤيد، تأييداً(
خلية، خاليا النحل

المسافة، المسافات؛ البعد

معاً؛ جماعي؛ مشترك

الحديقة، الحدائق المشتركة أو الجماعية

أخصائي، أخصائيو الرسوميات؛ أخصائية، 

أخصائيات الرسوميات

المزرعة، المزارع المتضمنة لمباني أو دور
العائق، العوائق

صوت صياح الديك )كيكريكي(؛ كوكوكوك
الحل، الحلول الوسط

النزاع، النزاعات

النقد

زراعي؛ متعلق باقتصاديات الزراعة
بعضهم مع بعض؛ سوياً؛ معاً

 بالجوار؛ في الجيرة المباشرة؛ 

في ... المجاور

البرقوقة، البرقوق؛ الخوخة، الخوخ

مرحلة، مراحل التخطيط
جرف )يجرف، تجريفاً(

ناضج

انتزع )ينتزع، انتزاعاً(
مستخدم، مستخدمو الكرسي المتحرك 

بعجالت / مستخدمة، مستخدمات 

الكرسي المتحرك بعجالت

في أيام السبت؛ في كل يوم سبت

ورشة، ورش النجارة
الدرس

حقق )يحقق، تحقيقاً(؛ نفذ )ينفذ، تنفيذاً(
التنوع

der Grafiker, - /  
die Grafikerin, -nen

der Gutshof, -̈e
das Hi.ndernis, -se
kikeriki
der Kompromi.ss, -e
der Konfli.kt, -e
die Kritik (Sg·)
la.ndwirtschaftlich
das Mi.teinander (Sg·)
nebena.n 

die Pflaume, -n 
die Planungsphase, -n
re. chen
reif
reißen
der Ro. llstuhlfahrer, - /  

die Ro. llstuhlfahrerin, -nen 

sa.mstags
die Tischlerei, -en
der U.nterricht (Sg·)
verwi.rklichen
die Vielfalt (Sg·)

die Vision, -en
zufrieden·stellen
das Zusa.mmenleben
zusa. mmen·schließen (sich)

 4   

a.nscheinend
mi.t·bestimmen

 5   

die A. bsicht, -en
der Ku.ndentermin, -e
modernisieren
die Probe, -n
realisieren
der Schulweg, -e

 6   

a. ltern
befürworten
der Bienenstock, -̈e
die Entfe. rnung, -en
gemeinschaftlich
der Gemeinschaftsgarten, -̈

24
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المراقبة، المراقبات؛ الرقابة، الرقابات
كبر )يكبر، كبراً(؛ زاد )يزيد، زيادًة(

الشك، الشكوك؛ الريبة، الريب

شك )يشك، شكاً(؛ ارتاب )يرتاب، ارتياباً(

الترقي، الترقيات )وظيفياً( في اللغة 
األلمانية

ختام، ختامات الدورة التعليمية
 المحرر، المحررون / المحررة، المحررات

الزراعة المائية؛ تربية المائيات
األكوابونيك؛ الدمج بين تربية المائيات 

)األسماك( وبين زراعة النبات في 
تربة ذات مكونات غير عضوية

حاوية، حاويات األكوابونيك
مزرعة، مزاع األكوابونيك

مخطط، مخططات األكوابونيك
)نبات، نباتات؛ نوع، أنواع( الريحان

الحوض، األحواض
المعاينة؛ المشاهدة

شكل )يشكل، تشكيالً(
 مشروع، مشروعات األجيال المتعددة

مناقشة، مناقشات الراديو

التزويد الذاتي
تكنولوجي

 سيناريو، سيناريوهات المستقبل

إلى األبد؛ أبدي

الرسم التصويري، الرسوم التصويرية
التغير، التغيرات؛ التغيير، التغييرات

التقدم في السن
حاضر

كفاه ما لديه؛ دبر أموره بحيث يكفيه 
ما يتوفر له

المتعبة، المتاعب؛ الشكاية، الشكايات
التسريح؛ الفصل؛ الرفت )من عمل(

 ازداد )يزداد، ازدياداً(؛ 

ارتفع )يرتفع، ارتفاعاً(

العولمة
شكا )يشكي، شكوى(

السلطة، السلطات

االشتراك في التقرير

gesta. lten
das Mehrgenerationen-Proje. kt, 

-e
die Radiodiskussion, -en
die Se. lbstversorgung (Sg·)
technologisch
das Zukunftsszenario, -s oder 

-szenarien
ewig
die Stri.chzeichnung, -en
die Verä. nderung, -en

 8   

die A. lterung (Sg·)
a.nwesend
aus·kommen mit 

die Beschwerde, -n
die Entla. ssung, -en
erhöhen (sich) 

die Globalisierung (Sg·)
klagen
die Ma. cht, -̈e
die Mi.tbestimmung (Sg·)

die Überwa. chung, -en
vergrößern
der Zweifel, -
zweifeln

 9   

die Deutschkarriere, -n 

der Ku. rsabschluss, -̈e
der Redakteur, -e /  

die Redakteurin, -nen

MoDUL-PLUS LESEMAGAZIN   

 1   

die Aquakultur (Sg·)
die Aquaponik (Sg·) 

 

der Aquaponik-Container, -
die Aquaponik-Fa. rm, -en
das Aquaponik-Konze. pt, -e
das Basilikum, -s
das Be. cken, -
die Besi.chtigung (Sg·)
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استهالك الماء

داوم؛ لبث؛ مستقبال
سكان العالم

مرعى، مراعي األلم
تغذى )يتغذي، تغذيًة(

بصورة رئيسية
 الفيلم )الوطني( اإلقليمي، 

األفالم )الوطنية( اإلقليمية
حليب الدريس
البقرة، البقرات

قريب من الطبيعة؛ شبه طبيعي
 راعي، رعاة األلم / راعية، راعيات األلم

قدم )يقدم، تقديماً(
اللبن العاقد )الثاخن(
صنع )يصنع، تصنيعاً(

بقرة، بقرات حليب الدريس
منتج، منتجات حليب الدريس

نوع، أنواع الجبن

موعد، مواعيد المعاينة

يوم، أيام الزوار

سمكة، سمكات البلطي الملون
الحاوية، الحاويات

البروتين، البروتينات
رشح )يرشح، ترشيحاً(

تربية األسماك
الطزاجة

زراعة الخضروات
الدفيئة، الدفيئات؛ الصوبة، الصوب

الخيارة، الخيار
 الهيدروبونيك؛ زراعة النبات في 
تربة ذات مكونات غير عضوية

برد )يبرد، تبريداً(
مصنع، مصانع الملت

المادة، المواد المغذية
مثالي

زراعة النباتات
معلومة، معلومات الصحافة

حاوية، حاويات السفن
السمكة، األسماك الصالحة لألكل

حيواني
لطيف بالبيئة؛ غير مضر بالبيئة

النمو
حوض، أحواض الماء

der Besi.chtigungstermin, -e
der Besuchertag, -e
der Bu. ntbarsch, -e
der Container, -
das Eiweiß, -e
fi.ltern
die Fi.schaufzucht (Sg·)
die Fri.sche (Sg·)
der Gemüseanbau (Sg·)
das Gewä. chshaus, -̈er
die Gu. rke, -n
die Hydroponik (Sg·) 

kühlen
die Ma. lzfabrik, -en
der Nährstoff, -e
optimal
der Pfla. nzenanbau (Sg·)
die Pre. sseinformation, -en
der Schi.ffscontainer, -
der Speisefisch, -e
tierisch
u. mweltschonend
das Wa. chstum (Sg·)
das Wa. sserbecken, -

der Wa. sserverbrauch (Sg·)
weiterhin
die We. ltbevölkerung (Sg·)

MoDUL-PLUS FILMSTATIoNEN   

 1   

die A. lm, -en
ernähren (sich)
hauptsächlich
der Heimatfilm, -e 

die Heumilch (Sg·)
die Kuh, -̈e
naturnah
der Se. nner, - /  

die Se. nnerin, -nen
servieren
der To.pfen (Sg·)
vera. rbeiten

 2   

die Heumilch-Kuh, -̈e
das Heumilch-Produ. kt, -e
die Käsesorte, -n
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غير خطر؛ غير مؤٍذ

قبل ذلك؛ فيما قبل

االستثناء، االستثناءات
كثرة؛ كثير جداً

األلم؛ التعاسة؛ الشقاء

كتيب، كتيبات األمثلة

قائم؛ مستقيم
 المصرفي، المصرفيون / 
المصرفية، المصرفيات
حارب )يحارب، محاربًة(
انحنى )ينحني، انحناًء(

العاطفة، العواطف؛ اإلحساس، األحاسيس
الدرويش،الدراويش؛ الزاهد، الزهاد

كساء، كساءات الريش
العضو، األعضاء

الفروة، الفراء
اختفى )يختفي، اختفاًء(

المادة، المواد الحافظة
شهر، شهور الصيف

عدواني؛ عدائي
خبرة، خبرات الحياة اليومية

الهجوم، الهجومات
نبح )ينبح، نبحاً(
اإلنجيل، األناجيل

أعمى؛ كفيف؛ ضرير

الخرافة، الخرافات
حفر )يحفر، حفراً(

الحفرة، الحفر
 سقط في )يسقط، سقوطاً(؛ 

وقع في )يقع، وقوعاً(
الحبة، الحبوب

خبرة، خبرات الحياة

 المعلم، المعلمون )حرفياً(؛ 

المعلمة، المعلمات )حرفياً(

السنونو، السنونوات
اإلشارة، اإلشارات

المثل، األمثال

غير معروف؛ مجهول

das Konservierungsmittel, -
der So.mmermonat, -e

MoDUL-PLUS PRoJEKT LANDESKUNDE   

 1   

aggressiv
die A. lltagserfahrung, -en
der A. ngriff, -e
be. llen
die Bibel, -n
bli.nd
die Fabel, -n
graben
die Grube, -n
hinein·fallen 

das Ko. rn, -̈er
die Lebenserfahrung, -en 
der Meister, - /  

die Meisterin, -nen
die Schwa. lbe, -n
das Signal, -e
das Spri.chwort, -̈er
u.nbekannt

u.ngefährlich
zuvor

 2   

die Ausnahme, -n
lauter 
das Leid (Sg·)
das Spri.chwort-Büchlein, -

MoDUL-PLUS AUSKLANG   

 1   

aufrecht
der Ba. nker, - /  

die Ba. nkerin, -nen
bekriegen
bü. cken
die Emotion, -en
der Fakir, -e
das Gef ieder, -
das Glied, -er
der Pe. lz, -e
verschwi.nden

    Modul 8    ›   

    Modul 8    ›   
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