
7    Modul 1    

 الحالق، الحالقون / 2 

الحالقة، الحالقات

 المهندس، المهندسون / 

المهندسة، المهندسات

 الصحفي، الصحفيون / 

الصحفية، الصحفيات

 النادل، الندل / 

النادلة، النادالت

 المعلم، المعلمون؛ المدرس، المدرسون / 

المعلمة، المعلمات، المدرسة، 

المدرسات

أخصائي، أخصائيو الميكانيكا 

إللكترونيات وا

 الممثل، الممثلون / 

الممثلة، الممثالت

 السكرتير، السكرتيرون /

السكرتيرة، السكرتيرات

 الطالب، الطالب والطلبة / 

الطالبة، الطالبات

 البائع، البائعون والباعة / 

البائعة، البائعات

كـ؛ بصفته؛ باعتباره

 نظر )ينظر، نظراً(؛ 

تطلع إلى )يتطلع، تطلعاً(

المهندس المعماري، المهندسون

الحاصل، الحاصلون على دبلوم جامعي 

في المعلوماتية

د )اختصار »دكتور«(

الصورة، الصور الفوتوغرافية

صدق )يصدق، تصديقاً(

 الهاتف المحمول )الجوال(، 

الهواتف المحمولة )الجوالة(

النص السماعي، النصوص السماعية

أخصائي، أخصائيو تقنية المعلومات

)عنوان، عناوين( البريد اإللكتروني

رأى )يرى، رأياً(

 الهاتف، الهواتف؛ 

التليفون، التليفونات

 الطبيب، األطباء / 

الطبيبة، الطبيبات

der Friseur, -e /  
die Friseurin, -nen

der Ingenieur, -e /  
die Ingenieurin, -nen

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

der Ke. llner, - /  
die Ke. llnerin, -nen

der Lehrer, - /  
die Lehrerin, -nen 

der Mechatroniker, - 

der Schauspieler, - /  
die Schauspielerin, -nen

der Sekretär, -e /  
die Sekretärin, -nen

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

der Verkäufer, - /  
die Verkäuferin, -nen

 2   

a. ls

Ich bin Journalistin. 

 1   

a.n·sehen   

der Archite. kt, -en
der Diplom-Informatiker, - 

Dr. (Do.ktor)
das Foto, -s
glauben
das Handy, -s 

der Hörtext, -e
der IT-Speziali.st, -en 
die Mail, -s
meinen
das Telefon, -e 

BILDLExIKoN   

der Arzt, -̈e /  
die Ärztin, -nen
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الوظيفة، الوظائف2 

بحث )يبحث، بحثاً(

الجامعة، الجامعات

من؛ من حيث

القاموس، القواميس

لكن

وحده؛ منفرد؛ على حدة؛ على انفراد

شيء؛ قليالً؛ نوعاً ما
مشترك؛ سوياً

مطلق؛ مطلقة

أنتما؛ أنتم؛ أنتن )ضمير المخاطب 

للمثنى والجمع(

في

الحديث الصحفي، األحاديث الصحفية

شخص ما؛ واحد ما

اآلن

ال أحد؛ ال واحدة؛ ال شيء

الطفل، األطفال
)أوكيه( وهو كذلك؛ على ما يرام؛ حسناَ

الزوج، األزواج

صحيح

هم؛ هما؛ هن

المدينة، المدن

 التعليم؛ التدريب؛ 

التعليم الوظيفي أو المهني

عند؛ لدى

وظيفي؛ مهني

وجد )يجد، وجوداً(؛ عثر )يعثر، عثوراً(

المساعدة، المساعدات

 المؤرخ، المؤرخون / 

المؤرخة، المؤرخات

في )سوياً مع أداة التعريف للمذكر 

والمحايد في حالة الجر(

العمل المؤقت، األعمال المؤقتة؛ 

العمل، األعمال

البطاقة، البطاقات الصغيرة

الدورة، الدورات التعليمية؛ )الكورس، 

الكورسات(

فعل )يفعل، فعالً(؛ صنع )يصنع، 

صنعاً(؛ عمل )يعمل، عمالً(

اللوحة، اللوحات

فترة، فترات التدريب أو التمرين 

العملي؛ التربص، التربصات

المدرسة، المدارس

 التلميذ، التالميذ / 

التلميذة، التلميذات

 ً ألعزاب؛ )شخص يعيش منفردا العزب، ا

بدون ارتباط بشريك حياة(

die Ste. lle, -n
suchen
die Universität, -en
vo.n
das Wö. rterbuch, -̈er

 3   

aber
allein
e. twas
gemeinsam
geschieden
ihr 

i.n
das I.nterview, -s
jemand
je. tzt
kein/e
das Ki.nd, -er
okay
das Paar, -e
ri.chtig
sie (Pl·)
die Sta.dt, -̈e

die Ausbildung, -en 

bei
beruflich
fi.nden
die Hi.lfe, -n
der Historiker, - /  

die Historikerin, -nen
i.m 

der Jo. b, -s 

das Kä. rtchen, -
der Ku. rs, -e 

ma. chen 

das Plakat, -e
das Pra.ktikum, Pra.ktika 

die Schule, -n
der Schüler, - /  

die Schülerin, -nen
der Si.ngle, -s 
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9    Modul 1    

ممتاز؛ رائع

أين

 مكان، أماكن اإلقامة؛ 

محل، محال اإلقامة

شبيه؛ مشابه؛ متشابه

عاطل عن العمل

الواجب، الواجبات؛ المهمة، المهام

الممرضة، الممرضات

النرويج

البرتغال

 صاحب، أصحاب معاش التقاعد /

صاحبة، صاحبات معاش التقاعد

السويد

درس )يدرس، درساً(

تال )يلو، تالوًة(؛ قرأ جهراً )يقرأ، قراءًة(

الكلمة، الكلمات

فهم )يفهم، فهماً(

 عمل مشتركاً مع )يعمل، عمالً(؛ 

تعاون مع )يتعاون، تعاوناً(

فكر )يفكر، تفكيراً(

نحن

 سكن )يسكن، سكنى(؛ 

قطن )يقطن، قطوناً(

عاش سوياً )مع زوجة، زوج الخ(

خاطئ؛ غير صحيح

نقص )ينقص، نقصاً(؛ غير موجود

اللغز، األلغاز

ألشكال؛ التنويع، التنويعات؛  الشكل، ا

»هنا: الخيار، الخيارات«

من ... إلى

صف، صفوف األعداد

 معمر؛ مسن؛ كبير السن؛ 

»هنا: عمر؛ سن«

العمر؛ السن

صاحب، أصحاب العمل؛ رب، أرباب 

العمل

ألصداء الصدى، ا

السنة، السنوات والسنون؛ العام، األعوام

لعب )يلعب، لعباً(

super
wo
der Wohnort, -e 

 6   

ähnlich
a. rbeitslos
die Aufgabe, -n
die Kra.nkenschwester, -n
(das) No. rwegen
(das) Po. rtugal
der Re.ntner, - /  

die Re.ntnerin, -nen
(das) Schweden
studieren
vor·lesen
das Wo. rt, -̈er
verstehen
zusa.mmen·arbeiten 

 

überlegen
wir
wohnen 

zusa.mmen·leben

 4   

fa. lsch
fehlen
das Rätsel, -
die Varia. nte, -n 

vo.n … bi.s
die Zahlenreihe, -n

 5   

a. lt  

das A. lter, -
der A. rbeitgeber, - 

das E. cho, -s
das Jahr, -e
spielen

 2
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 3

كتاب، كتب المعلومات الموجزة

النص، النصوص

عن؛ حول؛ بشأن

متزوج؛ متزوجة

بطاقة، بطاقات الزيارة

تكوين، تكوينات الكلمة؛ الكلمة، 

الكلمات المكونة

العدد، األعداد

الصورة، الصور

الفيزياء

األخ، األخوة؛ الشقيق، األشقاء

الزوجة، الزوجات؛ القرينة، القرينات

الزوج، األزواج؛ القرين، القرناء

 الحفيد، األحفاد / 

الحفيدة، الحفيدات

الدانمرك

علم )يعلم، تعليماً(؛ وضع عالمة

بنفسه؛ بذاته

ال )أداة التعريف للمذكر(

عاش )يعيش، عيشاً(

حرف/أداة الجر، حروف/أدوات الجر

التدريب، التدريبات على الكتابة

 المهنة، المهن؛ الصنعة، الصنائع؛ 

الحرفة، الحرف

الحالة العائلية

)فعل مساعد يستخدم في تصريف 

األفعال(؛ له؛ لديه؛ عنده

إلنترنت ملف، ملفات تعريف ا

قصير؛ وجيز؛ برهة

قرأ )يقرأ، قراءًة(

النفي

أمور شخصية

الجمع

نفسه

der Ste. ckbrief, -e
der Te.xt, -e
über
verheiratet
die Visitenkarte, -n
die Wo. rtbildung, -en 

die Zahl, -en

Das ist meine Mutter. 

 1   

das Bi.ld, -er

 2   

die Physik (Sg.)

BILDLExIKoN   

der Bruder, -̈
die (Ehe)Frau, -en
der (Ehe)Ma.nn, -̈er
der E.nkel, - /  

die E.nkelin, -nen

 7   

(das) Dänemark
markieren
se. lbst

GRAMMATIK & KoMMUNIKATIoN   

de. r
leben (in)
die Präposition, -en
das Schreibtraining, -s

LERNZIELE   

der Beruf, -e 

der Familienstand (Sg.)
haben 

das I. nternet-Profil, -e
ku. rz
lesen
die Negation, -en
Persönliches
der Plural (Sg.)
si.ch
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