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برنس ،برانس الحمام
الدوش ،الدوشات؛ الدش ،األدشاش
(جهاز ،أجهزة) مجفف ،مجففات الشعر
التليفزيون ،التلفيزيونات؛ التلفلز،
التلفازات
المدفأة ،المدافئ
وصلة ،وصالت اإلنترنت؛ مدخل ،مداخل
اإلنترنت
الضوء ،األضواء؛ النور ،األنوار
وحدة ،وحدات تكييف الهواء
المنبه ،المنبهات؛ الساعة ،الساعات
المنبهة

̈der Bademantel, -
die Dusche, -n
der Föhn, -e
 der Fe. rnseher,die Heizung, -en
die .Internetverbindung, -en
das Li. cht, -er
die Klimaanlage, -n
der We. cker, -

Wir haben hier ein Problem.
 1
انحشر (ينحشر ،انحشارا ً)؛ انحصر
(ينحصر ،انحصارا ً)
عمل (يعمل ،عمالً)
الضيف ،الضيوف
تعرف على (يتعرف ،تعرفاً)
الزميل ،الزمالء
علق (يعلق ،علقاً)

 3
شركة ،شركات المصاعد
أطفاء (يطفئ ،إطفا ًء)؛ أوقف تشغيل
(يوقف ،إيقافاً)
ضيف ،ضيوف الفندق؛ نزيل ،نزالء
الفندق
أصلح (يصلح ،إصالحاً)
التقني ،التقنيون

die Aufzugfirma, -firmen
aus·machen
der Hote.lgast, -̈e
reparieren
der Te.chniker, -

بارد

    49 Modul 6

funktionieren
der Ga. st, -̈e
ke. nnen·lernen
der Kollege, -n
ste.cken bleiben

 2
الخوف ،المخاوف؛ الخشية؛ الوجل
متوتر األعصاب؛ ثائر األعصاب
نادى (ينادي ،ندا ًء)؛ هتف (يهتف،
هتافاً)
انتظر (ينتظر ،انتظارا ً)
واصل (يواصل ،مواصلةً)؛ تابع (يتابع،
متابعةً)؛ استمر (يستمر ،استمرارا ً)

 4
ka. lt

fe.st·stecken

die A. ngst, -̈e
)gene.rvt (sein
rufen
wa. rten
weiter·gehen

 Bildlexikon
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der Aufzug, -̈e
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في ميعاده؛ في الموعد المحدد
الجلسة ،الجلسات
حوالي؛ تقريباً؛ ما شابه ذلك
الدورة ،الدورات التعليمية للرقص
الموضوع ،المواضيع
مر بعينيه مرورا ً سريعاً؛ قرأ بسرعة
(يقرأ ،قراءةً)
العطلة ،العطالت؛ اإلجازة ،اإلجازات
اللحظة ،اللحظات؛ الوقت ،األوقات
المستقبل

pü. nktlich
die Si. tzung, -en
so
der Ta.nzkurs, -e
das Thema, Themen
überfliegen
der Urlaub, -e
der Zeitpunkt, -e
)die Zukunft (Sg.

 8
البديل ،البدائل
الدورة ،الدورات التعليمية للغة األسبانية
اقترح (يقترح ،اقتراحاً)
عاد (يعود ،عودةً)؛ رجع (يرجع ،رجوعاً)

die Alternative, -n
der Spanischkurs, -e
vor·schlagen
zurü. ck·kommen

 9
(آخ ،حقاً؟) للتعبير عن االندهاش أو
التعجب
موقف غبي؛ يا للغباء؛ أفٍ
جهاز ،أجهزة المالحة
غريب؛ عجيب

    50 Modul 6

?a.ch, wi.rklich
du. mm
das Navi, -s
se. ltsam

خرب؛ تالف؛ مكسور
اعتنى بـ (يعتني ،اعتنا ًء)؛ اهتم بـ
(يهتم ،اهتماماً) :اعتنى بـ
أرسل (يرسل ،إرساالً)
حاالً؛ فورا ً

kapu. tt
kü. mmern: si. ch kü. mmern
u. m
schi. cken
sofo. rt

 5
القائمة ،القوائم؛ الكشف ،الكشوف
أخذ معه (يأخذ ،أخذا ً)

die Li. ste, -n
mi. t·nehmen

 6
المستخدم ،المستخدمون /
المستخدمة ،المستخدمات
أعطى خبرا ً؛ أبلغ؛ أفاد
لعبة ،ألعاب األدوار
الموقف ،المواقف
مستخدمة الفندق المختصة بتنظيف
الغرف ،مستخدمات
اثنين معاً

der/die A. ngestellte, -n
Bescheid sagen
das Ro.llenspiel, -e
die Situation, -en
das Zi.mmermädchen, -

zu zweit

 7
من؛ ابتدا ًء من؛ اعتبارا ً من
أوالً؛ فقط
موقرة/موقر
سفرة ،سفرات العمل
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)a. b (temporal
erst
geehrte/geehrter
die Geschä.ftsreise, -n

دولي
فن ،فنون التمثيل
حكومي؛ حكومياً
النجم ذو الشهرة الفائقة ،النجوم ذوي
الشهرة الفائقة
(فعل مساعد في تصيف األفعال)؛
أصبح؛ صار

international
die Schauspielkunst, -̈e
staatlich
der Superstar, -s
werden

 Bildlexikon
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خارج القطر؛ البالد الخارجية
أوروبا
رخصة ،رخص السواقة؛ رخصة ،رخص
القيادة
النقود؛ المال
تزوج (يتزوج ،زواجاً)
الدراجة ،الدراجات النارية؛
الموتوسيكل ،الموتوسيكالت
اآللة ،اآلالت (الموسيقية)
السياسي ،السياسيون
سافر (يسافر ،سفرا ً)؛ قام برحلة
صعد(يصعد ،صعودا ً)؛ تسلق (يتسلق،
تسلقاً)
كسب (يكسب ،كسباً)؛ ربح (يربح،
ربحاً)

    51 Modul 6

) das Ausland (Sg.
(das) Europa
der Führerschein, -e
) das Ge. ld (Sg
˙
heiraten
das Motorrad, -̈er
das (Musik)Instrume. nt, -e
 der Politiker,reisen
steigen
verdienen

 lernziele
ل؛ من أجل
بعد
عمل (يعمل ،عمالً)؛ فعل (يفعل ،فعالً)
اتفق مع آخر على (يتفق ،اتفاقاً)
أجل (يؤجل ،تأجيالً)؛ أرجأ (يرجئ،
إرجا ًء)

)für (temporal
)nach (temporal
tun
vereinbaren
verschieben

?Wer will Popstar werden
 1
األكاديمية ،األكاديميات
معتمد؛ معترف به؛ يحظى بالتقدير
سجل (يسجل ،تسجيالً)
اإلعالن ،اإلعالنات؛ اإلشهار ،اإلشهارات
اختبار ،اختبارات القبول
تقدم إلى – للحصول على شيئاً ما –
(يتقدم ،تقدماً) :تقدم إلى
عملية ،عمليات اختيار أشخاص ألداء
أعمال فنية
برنامج ،برامج اختيار أشخاص ألداء
أعمال فنية

die Akademie, -n
a.nerkannt
)a. n·melden (si. ch
die A. nzeige, -n
die Aufnahmeprüfung, -en
bewe. rben: si. ch bewe. rben
für
das Casting, -s
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die Castingshow, -s

