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Lösungen zu den Übungen
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لُ تَغِ يَشْ ر١َ)     سافَ س٢ُ)     رُ يَدْ بَ ٣)     هَ ذَ ذ٤َ)     أخَ     (٥
زارَ م٦َ)     لَّ تَكَ يَ قال٧َ)     م٨ُ)     هَ يَفْ لَسوا٩)     جَ   (١٠

بوا رِ شَ تَقى١١)   اِلْ ج١٢َ)   رَّ تَفَ راح١٣َ)   ر١٤َ)   تَأجَ اِسْ   (١٥
تَر اِشْ ل١٦َ)   أكَ تَب١٧َ)   كَ ث١٨ُ)   دَّ تَحَ يَ   (١٩
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مارتين؟ هو  من 
ألمانيا. من  مارتين   (١

دورتموند. مدينة  من  هو   (٢
العربية. البالد  في  كصحفي  يشتغل  مارتين   (٣

وسوريا. واألردن  ومصر  والمغرب  تونس  يعرف   (٤
تزوج. مُ هو  نعم،   (٥

فلسطين. من  فلسطينية/  هُ  جتُ وْ زَ  (٦
؟ كريم  هو  من 

الرباط. مدينة  من  المغرب،  من  كريم   (١
دمشق. جامعة  في  الطب  يَدرس  هو   (٢

القديمة. دمشق  مدينة  في  عربي  بيت  في  سوري  زميل  مع  كريم  يَسكن   (٣
سنة.   وعشرون  ثالث  هُ  مرُ عُ  (٤

إخوة. وثالثة  أُختان  عنده   (٥
كثيرة. لُغات  يتعلّم  أن  بّ  يُحِ كريم   (٦

التَمارين ٤ لّ  حَ



؟ خليل  أبو  هو  من 
ماش. قُ تاجر  كَ خليل  أبو  يَشتَغِل   (١

دمشق. في  القديم  السوق  في  ه  لُّ حَ مَ  (٢
سنة. وستّون  ثماني  ه  مرُ عُ  (٣

واحدة. وبنت  أوالد  ثالثة  ه  عندَ  (٤
فرنسا. في  اآلن  كمال  ابنه   (٥

هناك. الدكتوراة  ليعمل  فرنسا  إلى  سافر   (٦
؟  نجو هي  من 

دمشق. جامعة  في  التجارة  تدرس   نجو  (١
األسبوع. في  تَيْن  مرَّ تشتغل   نجو  (٢

ر. فَ سَ مكتب  في  تشتغل   (٣
جة. متزوّ غير   نَجو ال،   (٤

أوروبي. بلد  في  الماجستر  تعمل  أن  ريد  تُ  (٥
والسينما. الكتب  تُحبّ   (٦
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مِن في ١)     ، كَ   ن٢)   عَ إلى،  مِن،    ، بـِ  ن ٣)   عَ لى،   عَ   (٤
ه عَ مَ  ، بـِ  لى٥)   عَ إلى٦)   ن،   عَ لـ٧ِ)     / إلى    (٨

Lektion 1 | Seite 13 Übung 4

رسي كُ ك،  مَ سَ لَم١)   قَ اح،  فّ تُ مة،  جَ تَرْ   (٢
ريدة) (جَ ن  حْ صَ لة،  طاوِ قة٣)   عَ لْ مِ ز،  وْ مَ   (٤

٥ LÖSUNGSSCHLÜSSEL
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تاحُ يَرْ  ، اِرتاحَ لُب١ُ)    يَطْ  ، لَبَ طَ تَري٢)    يَشْ  ،تَر اِشْ    (٣
أُ رَ يَقْ أَ،  رَ قَ ل٤ُ)    أْكُ يَ  ، لَ أكَ   ( ب٥ُ  رَ يَشْ  ، رِبَ شَ    (٦

لُ يَتَّصِ  ، لَ اِتَّصَ ث٧ُ)    دَّ تَحَ يَ ث،  دَّ تَحَ ل٨ُ)    سِ يَغْ  ، لَ سَ غَ    (٩
عُ مَ يَسْ  ، عَ مِ سَ لِس١٠ُ)  يَجْ  ، لَسَ جَ أَل١١ُ)  يَسْ  ، أَلَ سَ  (١٢
تُبُ يَكْ  ، تَبَ كَ يُسافِر١٣ُ)   ، رَ سافَ تَح١٤ُ)  يَفْ  ، تَحَ فَ  (١٥
جُ وَّ تَزَ يَ  ، جَ وَّ تَزَ م١٦ُ)  جِ تَرْ يُ  ، مَ جَ تَرْ د١٧ُ)  يُساعِ  ، دَ ساعَ  (١٨

يَنامُ  ، نامَ يَسوق١٩ُ)   ، ساقَ  (٢٠
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في  رَّ تَعَ تَ بي   ١)   تَشرَ بي ٢)   تَذهَ   (٣
جي  رَّ تَفَ تَ لي ٤)   تَأكُ ني ٥)   خِّ دَ تُ   (٦

يُسافِروا  يَروحوا١)   يَزوروا ٢)     (٣
بوا يَركَ لوا ٤)   يَأكُ موا٥)   يَتعلَّ   (٦
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نْ   أسكُ لَم  بْ ١)   أذهَ لَم  أجلِسْ  ٢)   لَم  لْ        ٣)   آكُ لَم    (٤
بْ      أشرَ لَم  بْ   ٥)   أذهَ لَم  جْ    ٦)   رَّ أتفَ لَم  ف٧ْ)   رَّ أتعَ لَم    (٨

التَمارين ٦ لّ  حَ
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لُ   يشتغِ لْنَ ١)   أَ سَ كتَبَت  ٢)   مُ    ٣)   تتكلَّ   (٤
يُسافِرون    سُ      ٥)   يدرُ نُ     ٦)   تسكُ مونَ ٧)   يتعلَّ   (٨
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دس. القُ مدينة  ن  عَ الجرائد  تَكتُبُ   .١
الجامِعة. من   ريب  قَ نَّ  يسكُ نَّ  هُ  .٢

العربيّة. البِالد  إلى  فيون  حُ الصُ يُسافِرُ   .٣
الجامِعة. في  سون  يدرُ الب  الطُ  .٤

ة. مّ هِ مُ كة  شرِ في   فات  الموظَّ ؤالء  هَ لُ  تشتغِ  .٥
المدير. لى  عَ ال  مّ العُ فُ  يتعرَّ  .٦

…
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. بيٍّ مغرِ طالِبٍ  على  مارتين  فَ  رَّ تَعَ  1
. سوريةٍ عائلةٍ  على  هُ  فَ رَّ عَ ريم  كَ  2

. ثيرةٍ كَ ةٍ  وأوروبيَّ ةٍ  بيّ رَ عَ بِالدٍ  على  فَت  رَّ تَعَ نى  مُ  3
ألمانيا. في  مارتين  لَى  عَ فَت  رَّ تَعَ  ( يَ (هِ  4

ان. مّ عَ في  عائِلتِها  على  تْه  فَ رَّ عَ  ( يَ (هِ  5
السوريّين. قائِهِ  دِ أصْ على  نى  مُ فَ  رَّ عَ مارتين   6

٧ LÖSUNGSSCHLÜSSEL
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وَ   هُ   (١—   (٢ —/ يَ هِ نَّ     ٣)   هُ   (٤
م/—  هُ   (٥ — يَ   ٦)   هِ وَ ٧)   هُ   (٨
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—  /٤ د)         ٣ ج)        ٤ ب)        ٥ أ)  
— ح)        ٦ ز)         ٢ و)            ١ هـ) 

Lektion 2 | Seite 28 Übung 1 

jedes Haus   (١die ganze Woche   (٢alle Städte   (٣jede Universität   (٤
 den ganzen Tag   (٥alle Bücher   (٦jedes Jahr   (٧alle Beamten   (٨
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. بيرةٌ كَ ديدةِ  الجَ ةِ  قَّ الشَ في  فِ  رَ الغُ لُّ  كُ  1
. روشةٌ فْ مَ ةِ  قَّ الشَ لُّ  كُ  2

عَ  مَ ةِ  بيّ رَ العَ غةِ  باللُ تِ  قْ الوَ لَّ  كُ مُ  لَّ تَكَ يَ ن  لَكِ وَ بيّةٍ،  رَ عَ لِمةٍ  كَ لَّ  كُ مارتين  مُ  هَ يَفْ ال   1
ليل. خَ أبو  عَ  مَ عربي   / ليل  خَ أبي   
. ةً بيّ رَ عَ ريدةً  جَ مٍ  يَوْ لَّ  كُ تَري  يَشْ هو   4

. ديقةٍ صَ لِّ  كُ وَ ديقٍ  صَ لِّ  كُ ن  عَ هُ  جتَ وْ زَ مارتين  لَ  أَ سَ  5
ارب. قْ األَ كلِّ  بارَ  أخْ عَ  مَ يَسْ أَنْ  ريدُ  يُ وَ  هُ  6

. رٍ يْ بِخَ لُّ  الكُ  7

التَمارين ٨ لّ  حَ



. لوسِ الجُ فةِ  رْ غُ في  الجيرانِ  لُّ  كُ لَسَ  جَ  / لسوا  جَ الجيرانِ  لُّ  كُ  8
. سِ قْ الطَ ن  عَ ثوا  دَّ تَحَ م  هُ لُّ كُ  / ثَ دَّ تَحَ لُّ  الكُ  
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جديد  ذكي١)    بارد ٢)    بشع   ٣)    ثقيل  ٤)       (٥
سمين طويل  ٦)    قوي٧)    فقير٨)    كثير٩)      (١٠
قريب يِّد  ١١)   جَ نشيط١٢)   ر١٣)   أسمَ   (١٤
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ل  وَ أطْ ثَر١)   أكْ ف ٥)   ألطَ     (٩
عَف  أضْ د٢)   أبْعَ ف٦)   خَ أسْ   (١٠
ل مَ أجْ ل٣)   أثْقَ ب٧)   رَ أقْ   (١١
ر غَ أصْ م٤)   دَ أقْ د٨)   أبْرَ   (١٢

فّ  أخَ ل١ّ)   أقَ زّ ٤)   أعَ   (٧
حّ  أصَ ر٢ّ)   أحَ ب٥ّ)   أحَ   (٨
ألَذّ م٣ّ)   أهَ   (٦

نى  أغْ لى١)   أغْ بى ٣)   أغْ   (٥
 أقْو لى٢)   أحْ كى٤)   أذْ   (٦

٩ LÖSUNGEN ZU DEN ÜBUNGEN
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أُختي. من  رُ  أقصَ أخي  ان.١)   مّ عَ من  مُ  أقدَ شق  مَ دِ   (٥
مس. الشَ من  أقربُ  رُ  مَ القَ ليشتنشتاين.٢)   من  رُ  أكبَ لوكسمبورغ    (٦

يّارة. السَ من  أسرعُ  الطائرةُ  ياسة.٣)   السِ من  أهمُّ  االقتِصادُ    (٧
ك. طّ خَ من  لُ  أجمَ ي  طّ خَ تابِك. ٤)   كِ من  دُّ  أجَ تابي  كِ   (٨
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. مدينةٍ لُ  أجمَ أمستردام    (١. عصيرٍ ألذُّ  المانجا  عصير    (٥
صديقة. أعزُّ  زميلتي    (٢. أكلةٍ أرخصُ  الفالفلِ  أكلةُ    (٦

. أخٍ ألطفُ  الصغير  أخي    (٣. ليالٍ رُ  أقصَ الصيف  ليالي    (٧

. أصدقاءٍ أكرمُ  أصدقائي    (٤. مطعمٍ احسنُ  بابا  علي  مطعمُ    (٨
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. غيرٍ صَ قٍ  ندُ فُ في  رفةً  غُ ذَ  وأخَ ساءِ  المَ في  المدينةِ  إلى  األلمانيُّ  فيُّ  حُ الصُ لَ  صَ وَ  (١
 . ديداً جَ ميصاً  قَ بِسَ  ولَ نطةَ  الشَ فتَحَ  رفةِ  الغُ في   (٢

 . طةً لَ وسَ زا  ورُ باباً  كَ لَ  وأكَ ريبٍ  قَ مٍ  طعَ مَ إلى  بَ  ذهَ مَّ  ثُ  (٣
. ديمَ القَ السوقَ  يَزورَ  أنْ  أرادَ  التالي  اليومِ  صباحِ  في   (٤

. دينةِ المَ زِ  ركَ مَ إلى  ريقِ  الطَ ن  عَ االستِقبالِ  فةَ  موظَّ ألَ  سَ فَ  (٥
 .(berühmt) شهورٌ  مَ عٌ  جامِ أيضاً  ناكَ  هُ  (٦

. قِ ندُ الفُ في  رفتِهِ  غُ إلى  عَ  جَ ورَ عِ  الجامِ على  جَ  تَفرَّ  (٧
 . بٍ عرَ فيّاتٍ  حُ وصُ فيّينَ  حُ صُ على  فُ  رَّ تَعَ سيَ داً  غَ  (٨

التَمارين ١٠ لّ  حَ
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. بنانَ لُ إلى  أسابيعَ  ثالثةَ  تُسافِرَ  أن  ريدُ  تُ انَ  مّ عَ في  نى  مُ عائلةُ   (١
  . يرانَ زَ حُ في  الطقسِ  من  لُ  أجمَ  ، نيسانَ هرِ  شَ في  اً  دّ جِ جميلٌ  ناكَ  هُ الطقسُ   (٢
قُ  أزرَ والبحرُ   ، فراءُ وصَ وبَيضاءُ  مراءُ  حَ هورٌ  زُ بالِ  الجِ وفي  أخضرُ  شيءٍ  كلُّ   (٣

. جميلٌ  
من  قٍ  ندُ فُ في  نوا  يسكُ ولَن   . لُ أفضَ بالطائرةِ  رُ  فَ السَ يّارتِهم،  بسَ يُسافروا  لَن   (٤

. نُ أحسَ هذا   ، ماءَ دَ قُ أصحابٍ  نْدَ  عِ نون  كُ يسَ سَ  ، نادِقِ الفَ  
قاءِ  األصدِ لِّ  بِكُ تَقون  لْ يَ سَ  . كثيرونَ فاءُ  طَ لُ بُ  وأقارِ قاءُ  أصدِ بيروتَ  في  هم  ندَ عِ  (٥

 . البحرِ على  جميلٍ  مٍ  طعَ مَ في  كَ  مَ السَ لونَ  ويأكُ بَ  األقارِ ويزورونَ   
أن  ريدُ  تُ نى  مُ ووالِدةُ  قديمةٍ  دَ  ساجِ ومَ نائسَ  كَ على  جَ  رَّ تَفَ يَ أن  ريدُ  يُ نى  مُ والِدُ   (٦

في  ةٌ  رومانيّ عابِدُ  مَ دُ  توجَ  . ةِ الرومانيّ المعابِدِ  وعلى  كثيرةٍ  فَ  تاحِ مَ على  جَ  رَّ تَفَ تَ  
. صورَ دِ  عبَ مَ من  لُ  وأجمَ مُّ   أهَ بَكَ  بَعلَ دُ  عبَ مَ ولكن   ، بَكَ بَعلَ وفي  صورَ  مدينةِ   
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 Omar ist ein etwas konservativer junger Mann. Er ist nicht gutaussehend aber nett und gebildet. Er war ein

dünner Junge, der nicht gerne mit den Nachbarskindern auf der Straße spielte. Er kam in eine Schule für Jun-

 gen und Mädchen und so lernte er Nadjwa kennen und wurde ihr bester Freund. Nach sechs Jahren wechselte

 Omar zu einer Jungenschule, deshalb war er nicht mehr Nadjwas Mitschüler in der Klasse. Nach der Schule

 wurde Omar Student an der Universität und dann Angestellter in einer Handelsfirma. Omar hat viele Freunde

und Freundinnen, aber er ist immer noch ledig.

١١ LÖSUNGEN ZU DEN ÜBUNGEN
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زالَصارَكانَ يْسَما  لَ
( يَكونُ  ، )(كانَ يَصيرُ  ، )(صارَ يَزالُ  ، (زالَ

نْتُأنا تُكُ رْ لْتُصِ زِ تُما  لَسْ
نْتَأنتَ تَكُ رْ لْتَصِ زِ تَما  لَسْ
نْتِأنتِ تِكُ رْ لْتِصِ زِ تِما  لَسْ
وَ زالَصارَكانَهُ يْسَما  لَ
يَ تكانَتهِ زالَتصارَ تْما  يْسَ لَ
نّانَحنُ ناكُ رْ لْناصِ زِ ناما  لَسْ
تُمأنتُم نْ تُمكُ رْ تُمصِ لْ زِ مْما  تُ لَسْ
نَّ نَّأنتُ تُ نْ نَّكُ تُ رْ تُنَّصِ لْ زِ تُنَّما  لَسْ
م زالواصارواكانواهُ يْسواما  لَ
نَّ نَّهُ نَكُ رْ لْنَصِ زِ نَما  لَسْ
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. جداً كبيرةً  المدينةُ  صارَت   1
تاكسي. سائقَ  يُصبحَ  أن  المهندسُ  لَ  فضَّ  2

المدرسة. في  معلمةً  زالَت  ما  أُمي   3
. طبيباً لستُ  أنا   4

نا. هُ ليسَ  المديرُ   5
همين. مُ أشخاصاً  أصبحوا  مالئي  زُ  6

التَمارين ١٢ لّ  حَ



. طالباً عادَ  ما  الشابُ  هذا   7
. المدرسةِ في  صديقتي  كانَت  الوزيرِ  زوجةُ   8
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. كبيراً راً  تاجِ يْسَ  لَ أبوهُ   (١
. احاً وّ سُ نا  لَسْ نحنُ   (٢

. الجديدَ الطبّاخَ  تُ  لَسْ أنا   (٣
بيروقراطيّن. غيرُ   / يْسوا  لَ فونَ  وظَّ المُ ؤالءُ  هَ  (٤

. حافِظاً مُ يْسَ  لَ  /  . حافِظٍ مُ غيرُ  لُ  جُ الرَ هذا   (٥
نا. هُ ليسَ  ديرُ  المُ  (٦

مِصر. من  يْسوا  لَ مونَ  المعلِّ  (٧
. لَطيفاتٍ غيرُ   / نَ  لَسْ الطالباتُ  ؤالءُ  هَ  (٨

نا. هُ ن  عَ بَعيدةٍ  غيرُ   / بَعيدةً  ت  يْسَ لَ عةُ  الجامِ  (٩
. ةِ األلمانيّ غةِ  باللُ يْسَ  لَ الفيلمُ   (١٠

Lektion 2 | Seite 40 Übung 15

. لَطيفةً زالَت  وما  كانَت  تاةُ  الفَ هذه   (١
. نَشيطاً لْتَ  زِ وما  كنتَ  أنتَ   (٢

. كريمةً زالَت  وما  كانَت  ديقتي  صَ  (٣
حافِظين./  مُ زالوا  وما  كانوا  المدينة  هذه  أهالي   (٤

حافِظين. مُ المدينة  هذه  أهالي  زالَ  وما  كانَ   

١٣ LÖSUNGEN ZU DEN ÜBUNGEN



. ةً ياضيّ رِ زلتِ  وما  كنتِ  أنتِ   (٥
. باً دَّ ؤَ مُ زالَ  وما  كانَ  الشابُّ  هذا   (٦

/. كيّاتٍ ذَ لنَ  زِ وما  نَّ  كُ العربيّاتُ  النِساءُ   (٧
. كيّاتٍ ذَ العربيّاتُ  النِساءُ  زالَت   وما  كانَت   

. نَحيفاً زالَ  وما  كانَ  بيُ  الصَ هذا   (٨

Lektion 2 | Seite 40 Übung 16

. قديمةً ت  أصبحَ  / صارَت  اليوم  بعيدين.١)    أصبحوا   / صاروا     (٥
. غنياً أصبحَ   / صارَ  اليوم     (٢. سيئاً أصبحَ   / صارَ  اليوم     (٦

. بخيالً أصبحَ   / صارَ  اليوم     (٣. كسولةً أصبحتُ   / رتُ  صِ    (٧
. كبيراً أصبحتَ   / رتَ  صِ    (٤. صغيرةً ت  أصبحَ  / صارَت  اليوم     (٨

Lektion 2 | Seite 42 Übung 19

1  Wir wohnen immer noch in unserem alten Haus.    5 Ich hatte keine Zeit.

2   Sie haben jetzt drei Kinder.  6 Er trinkt keinen Kaffee mehr.

3  Sie suchen immer noch nach einer Wohnung.  7 Er raucht immer noch sehr viel.

4  Unsere Nachbarin besucht uns nicht mehr.   8 Wir haben (inzwischen) ein Haus am Meer
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غوته. دِ  معهَ في  األلمانيةَ  غةَ  اللُ مُ  تتعلَّ عادَت  ما  ال،   (١
. نُ تُدخِّ عادَت  ما  ال،   (٢

ان. عمّ في  سُ  يدرُ عادَ  ما  ال،   (٣
إسبانيا. إلى  نةٍ  سَ كلَّ  يسافرونَ  عادوا  ما  ال،   (٤

التَمارين ١٤ لّ  حَ



اليوم. كل  لُ  تشتغِ ماعادَت  ال،   (٥
ل. عمَ عن  ثُ  يبحَ عادَ  ما  ال،   (٦

دورتموند. في  نُ  تسكُ عادَت  ما  ال،   (٧
البلكون. على  ياضة  رِ لون  يعمَ عادوا  ما  ال،   (٨
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يوم. كلّ  ريدةَ  الجَ تَري  أشْ تُ  دْ عُ ما   (١
التلفزيون. في  األخبارِ  على  جُ  رَّ أتفَ تُ  دْ عُ ما   (٢

السينما. إلى  ثيراً  كَ نَروحُ  نا  دْ عُ ما   (٣
. نّ ردُ األُ في  بِعائلتِها  هاتفياً  لُ  تتَّصِ نى  مُ عادَت  ما   (٤

ثيرة. كَ وسيديهات  كاسيتات  نْدي  عِ عادَ  ما   (٥
ر. وَ صُ ألبوم  عندي  عادَ  ما   (٦

طويلة. سائل  رَ نكتُبُ  نا  دْ عُ ما   (٧
واألرشيف./  كتَباتِ  المَ في  ساعاتٍ  يجلِسونَ  عادوا  ما  الجامعةِ  طالبُ   (٨

واألرشيف. كتَباتِ  المَ في  ساعاتٍ  يجلِسونَ  الجامعةِ  طالبُ  عادَ  ما    

Lektion 3 | Seite 50 Übung 1

األرضي. الطابِق  في  ن  يسكُ الَّذي  السيّد  هو   (١
اليَسار. على  الثاني  الطابِق  في  بِنتها  مع  ن  تسكُ لَطيفة  سيِّدة  هي   (٢

م. طعَ المَ في  أمس  بِهِ  ينا  اِلتَقَ الَّذي  األعمال  ل  رجُ هو   (٣
األرضي. الطابِق  في  ن  تسكُ بة  دَّ ؤَ مُ طالبة  هي   (٤

١٥ LÖSUNGEN ZU DEN ÜBUNGEN



ل. األوّ الطابق  في  يسكن  الذي  الجامعة  أستاذ  هو   (٥
ة. خاصّ سة  مدرَ في  تشتغِل  فيزياء  سة  مدرِّ هي   (٦
الثالث. الطابق  في  ن  تسكُ حافِظة  مُ عائلة  هي   (٧

طبخ. المَ بّاك  شُ من  تِها  جارَ مع  ث  دَّ تَحَ تَ الَّتي  الجارة  هي   (٨
طابِق. ر  آخِ في  صغيرة  ة  شقّ في  ن  يسكُ جول  خَ شابّ  هو   (٩

Lektion 3 | Seite 51 Übung 2

— الَّذي١)  الَّتي٢)  الَّتي٣)   (٤
—  (٥—  (٦ — الَّتي٧)   (٨

واتي لَ الَّ  / الَّالتي   - الَّذين  الَّتي٩)  الَّذين١٠)  الَّتي١١)   (١٢
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. ـهُ يتُ اِشترَ الَّذي  لَم  القَ هو  هذا   (١
ـها. يتُ اِشترَ الَّتي  ريدة  الجَ هي  هذه   (٢

ـها. يتُ اِشترَ الَّتي  تُب  الكُ هي  هذه   (٣
. ـهُ يتُ اِشترَ الَّذي  القاموس  هو  هذا   (٤

ـها. يتُ اِشترَ الَّتي  ت  الّ المجَ هي  هذه   (٥
. ـهُ يتُ اِشترَ الَّذي  الحاسوب  هو  هذا   (٦

ـها. يتُ اِشترَ الَّتي  األفالم  هي  هذه   (٧

ـها. يتُ اِشترَ الَّتي  الساعة  هي  هذه   (٨

التَمارين ١٦ لّ  حَ
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. عنهُ ثْتُ  بَحَ الَّذي  تاب  الكِ هو  هذا   (١

عنها. ثْتُ  بَحَ الَّتي  الكلِمة  هي  هذه   (٢
عنها. ثْتُ  بَحَ الَّتي  الرِسالة  هي  هذه   (٣
عنها. ثْتُ  بَحَ الَّتي  ر  وَ الصُ هي  هِ  هذِ  (٤

عنهم. ثْتُ  بَحَ الذين  الء  مَ الزُ م  هُ الء  ؤُ هَ  (٥
عنهن. ثْتُ  بَحَ اللواتي  الالتي/  صديقاتي  نَّ  هُ الء  هؤُ  (٦

. عنهُ ثْتُ  بَحَ الَّذي  التلفون  رقم  هو  هذا   (٧
عنها. ثْتُ  بَحَ الَّتي  تي  نطَ شَ هي  هِ  هذِ  (٨
. عنهُ ثْتُ  بَحَ الَّذي  فتاح  المِ هو  هذا   (٩
عنها. ثْتُ  بَحَ الَّتي  الفِكرة  هي  هذه   (١٠

Lektion 3 | Seite 53 Übung 5

فنّان. ان  مّ عَ في  كريم  هُ  زارَ الذي  ديق  الصَ  (١
لَطيفة. كانت  أمس  بـها  لتُ  اِتَّصَ الَّتي  سة  درَ المَ ديرة  مُ  (٢

المكتب. في  معها  لنَ  يشتَغِ  نَجو ن  هُ عَ مَ اِلتَقَت  الالتي  واتي/  اللَ الشابّات   (٣
عنـها. لِّم  عَ المُ ث  تَحدَّ الَّتي  تُب  الكُ يتُ  اِشتَرَ  (٤

ر؟  مَ عُ إليـهِ  ب  يذهَ الَّذي  م  المطعَ أين  تعرِف  هل   (٥
ان. وعمّ دورتموند  في  نون  يسكُ عنـهم  مارتين  سأل  الَّذين  قاء  األصدِ  (٦

العربيّة. غة  بِاللُ كانت  نى  مُ يـها  علَ ت  جَ تفرَّ الّتي  األفالم   (٧
األلمانية. اللغة  رِّس  دَ تُ باط  الرِ في  معـها  سكنتُ  التي  تاة  الفَ  (٨

١٧ LÖSUNGEN ZU DEN ÜBUNGEN
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معهُ  بتُ  كِ رَ الذي  اللطيف  التاكسي  سائق  مع  (أمس)  ثتُ  دّ تَحَ (أمس)   (١
العربية. اللغة  عن  (أمس)   

. فتاتِهِ لـِ طويلة  رِسالة  بعيدة  بالد  إلى  رَ  سافَ الذي  الخجول  الشابّ  تَبَ  كَ  (٢
ر. أحمَ جاكيت  تَلبَس  التي  الصغيرة  لِلبنت  بيرة  كَ احة  فّ تُ البائع  طى  أعْ  (٣

شاء). العَ (إلى  الثالِث  الطابِق  في  نون  يسكُ الذين  الجيران  شاء)  العَ (إلى  متُ  زَ عَ  (٤
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سي. التاكْ في  هِ  يْ لَ عَ فَ  رَّ تَعَ الذي  األلماني  فيِّ  حُ الصُ مع  ثيراً  كَ ريمٌ  كَ التقى   1
. شاءِ العَ إلى  قَ  شْ مَ دِ في  نونَ  كُ يَسْ الَّذينَ  قاءِ  دِ صْ األَ من  كثيراً  عا  دَ  2

. ريمٌ كَ هُ  بَخَ طَ الَّذي  سَ  كُ سْ الكُ لوا  وأَكَ الضيوف  كلّ  لَس  جَ  3
ى  شّ وتَعَ دمشق  في  العربية  اللغة  يدرس  تركي  طالب  جاءَ  العاشرة  الساعةِ  في   4

هم. عَ مَ  
المساء. هذا  (في)  سمعوها  الَّتي  الموسيقى  مارتين  بَّ  أَحَ  5

بْل  قَ مِن  يسمعوا  لم  المساء  هذا  (في)  كريم  زاروا  الَّذينَ  األصدقاء   6
مغربية. موسيقى   
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يَقِفُ  تَقِف١ُ)  ل٢ُ)  يَصِ  (٣
لُ تَصِ يجدون٤)  ع٥ُ)  يَضَ سَ  (٦

التَمارين ١٨ لّ  حَ
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تُأنا مْ مَ بَبْتُشَ تُأَحْ دْ دَ رَ
تَأنتَ مْ مَ بَبْتَشَ تَأَحْ دْ دَ رَ
تِأنتِ مْ مَ تِأَحبَبْتِشَ دْ دَ رَ
وَ مَّهُ بَّشَ دَّأَحْ رَ
يَ تْهِ مَّ بَّتْشَ تْأحْ دَّ رَ
نانَحنُ مْ مَ بْناشَ بَ ناأَحْ دْ دَ رَ
تُمأنتُم مْ مَ بْتُمشَ بَ مأَحْ تُ دْ دَ رَ
نَّأنتُنَّ تُ مْ مَ تُنَّشَ بْ تُنَّأحبَ دْ دَ رَ
م واهُ مّ بّواشَ واأَحَ دّ رَ
نَّ نَّهُ مْ مَ بْنَّشَ بَ نَّأَحْ دْ دَ رَ
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األحد؟ يوم  يْنَب  زَ تَقضي  كيف 
ر القهوة بالحليب  عة من النَوم. فتلبَس وتُحضِّ يْنَب في الساعة التاسِ يوم األحد تقوم زَ

طور، والسمك  ب زوجها إلى السوق ويشتري الخبز للفُ ثمَّ تتصل بِأمها بَينما يذهَ
داء. ر للغَ ضَ والخُ

بها المدرسي.  ل بِنتها واجِ داء بَينما تعمَ ر الغَ ة وتحضِّ ينَب الشقّ ف زَ طور تنظِّ بعد الفُ
ما يكون الطقس جميالً  ندَ ينَب مع زوجها وبنتها. وعِ  زَ على الساعة الثانية تتغدّ

طّ البحر  ون على شَ هدية. فيتمشّ بون إلى مدينة المَ داء ويذهَ بون السيّارة بعد الغَ يركَ
هر  ظُ بعد   ، وأحياناً  الصغيرة.  المطاعم  د  أحَ في  شيئاً  لوا  يأكُ أو  بوا  يشرَ أن  قبل  قليالً 

١٩ LÖSUNGEN ZU DEN ÜBUNGEN



الساعة  تَصير  أن  إلى  الشاي  معهم  وتشرب  وإخوتَها  يْها  والدَ ينَب  زَ تزور  األحد،  يوم 
يْنَب أحياناً مع زوجها على التلفزيون. ولكنْ   ج زَ شاء تتفرَّ السادِسة. في المساء بعد العَ

بلجيكا  في  صديقتها  مع  اإلنترنت  على  ردِش  دَ تُ أو  تقرأ  أن  ل (عادةً )  ضِّ فَ تُ (عادةً ) 
دة. الواحِ الساعة  على  تنام  أن  قبل 

12345678

٣٥٢٤٨٦١٧
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ما دَ /بَعْ أنْ  دَ  بَعْ أن١ْ)  إلى   (٦
بْلَما /قَ أنْ  بْلَ  قَ ا٢)  لَمّ  / ما  نْدَ عِ  (٧
ا لَمّ  / ما  نْدَ عِ أن٣ْ)  نْذُ  مُ  (٨
ا لَمّ  / ما  نْدَ عِ بْلَما٤)  /قَ أنْ  بْلَ  قَ   - ا  لَمّ  / ما  نْدَ عِ  (٩

يْنَما بَ أن٥ْ)  إلى    (١٠
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ا لَمّ  / ما  نْدَ عِ أن١ْ)  نْذُ  مُ  (٥
ما دَ /بَعْ أنْ  دَ  بَعْ أن٢ْ)  إلى   (٦

أنْ إلى  يْنَما٣)  بَ  (٧
ما دَ /بَعْ أنْ  دَ  بَعْ أن٤ْ)  إلى   - ما  بْلَ /قَ أنْ  بْلَ  قَ  (٨

التَمارين ٢٠ لّ  حَ
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حيح طأصَ حيحخَ طأصَ خَ
١٩

٢١٠

٣١١

٤١٢

٥١٣

٦١٤

٧١٥

٨
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حيح طأصَ حيحخَ طأصَ خَ
١٥

٢٦

٣٧

٤٨
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حيح طأصَ حيحخَ طأصَ خَ
١٦

٢٧

٣٨

٤٩

٥١٠

٢١ LÖSUNGEN ZU DEN ÜBUNGEN
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حيح طأصَ حيحخَ طأصَ خَ
١٤

٢٥

٣٦
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ملةالدولة العُ
م4,352اإلمارات دِرهَ
يال4,444السعودية رِ

يال295,857اليمن رِ
دينار0,839األردن
ليرة1789,49لبنان
جنيه21,008مصر
دينار2,934تونس

م11,160المغرب دِرهَ
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بصديقتي. أتّصل   ( (أنْ م  الزِ الـ)  /(مِن  أن  ب  يَجِ  1
الجديد. عنواني  أُعطيها  أن  أُريد   2

(إيميل). إلكترونية  رِسالة  يكتبوا  أن  يُفضلون  الشباب   3

التَمارين ٢٢ لّ  حَ



مكتبة؟ توجد  أين  لي  تقولي   ( (أَنْ نِ  كِ مْ مُ الـ)  (من  هل   4
قاموس. إلى  يحتاج  مارتين   5

نا؟ هُ النقود  رِّف  أُصَ  / فَ  أصرِ أنْ   ( (أَنْ نِ  كِ مْ مُ الـ)  (من  هل   6
(umg. (بالكرت  االئتمانية  بالبطاقة  أدفع  أن  أُفضل   7

قلم. إلى  تاجُ  أحْ  8
رة. القاهِ في  أخيها  رقم  تُعطيني  أَنْ  ريدُ  تُ نى  مُ  9

قصيرة. رسالة  لها  أكتب   ( (أنْ م  الزِ الـ)  أن/(مِن  يجب   a

Lektion 5 | Seite 83 Übung 6

ت الّ حَ مَ ثالثة  ياالًأ )     رِ ر  شَ عَ إثْنا  هـ)   
بائعات ع  تِسْ نيهاتب )    جُ رة  شَ عَ و)   

ديناراً وأربَعون  أربَعة  ليراتج )    ثَماني  ز)   
ماً  هَ رْ دِ ر  شَ عَ سة  مْ خَ قِرشاًد)     وثَالثون  بْعة  سَ ح)   

Lektion 5 | Seite 83 Übung 7

واميس قَ ثالثة  كتوباًأ )     مَ ر  شَ عَ أربَعة  هـ)  
رِسالة رة  شْ عَ تُبب )  ثَماني  كُ رة  شَ عَ و)   

كتبات مَ بْع  سَ فحةج )   صَ رة  شْ عَ تّ  سِ ز)   
ماً لَ قَ شرون  وعِ سة  مْ خَ كلِمةد)    وتِسعون  ع  تِسْ ح)   

٢٣ LÖSUNGEN ZU DEN ÜBUNGEN
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التلفزيون. على  دائماً  ج  يتفرَّ ال  أبي   (١
األخبار. د  يُشاهِ د/لم  شاهَ ما  أمس   (٢

التلفزيون. بّ  تُحِ ال  ي  أمّ  (٣
الراديو. ع  تسمَ وال   (٤

الكمبيوتر. على  ساعات  يجلِس  ال  أخي   (٥
اإلنترنت. من  شيء  كل  يعرِف  لن   (٦

. اً يوميّ الجريدة  أقرأ  ال  أنا   (٧
. بَراً خَ م  أُترجِ لَم   / ترجمتُ  ما  اليوم   (٨

اإلسبانية. اللغة  تتعلّم  لم   / تعلَّمت  ما  أختي   (٩
األرجنتين. إلى  قريباً  تُسافر  لن    (١٠

هناك. كثيرين  أناساً  تعرِف  ال  هي   (١١
عائلة. عند  ن  تسكُ لن    (١٢
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إخوة. ليسوا   ونجو كريم  وَ نى  ومُ مارتين   (١
األوبِرا. إلى  معاً  يروحوا   راحوا/لم  ما   

. نّ ردُ األُ إلى  معاً  يسافِروا  لن   

. دائماً ر  أَخَّ تَ تَ ال   نجو  (٢
الوقت. على  تصل  لم  وصلت/  ما  أمس  ولكن   

التَمارين ٢٤ لّ  حَ



ق. ندُ الفُ في  نان  يسكُ ال  نى  ومُ مارتين   (٣
المدينة. مركز  عن  بعيدة  ت  يْسَ لَ  / يْر  غَ تُهما  شقّ  

. جداً كبيرة  يْر  غَ بِناية  في  ة  الشقّ  . جداً كبيرة  بِناية  في  ت  يْسَ لَ ة  الشقّ  
مدخالن. لها  يْسَ  ولَ مصعد  فيها  يْسَ  لَ  

. تونسياً يْسَ  لَ كريم    (٤
اإليطالية. اللغة  يدرس  ال   

روما. في  أختَه   يزور  ولن   
أوالد. نده  عِ يْسَ  وما/لَ جاً  وِّ تَزَ مُ يْسَ  لَ ج/  متزوِّ هوغير   
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ها. رأيتُ صورة  م  أقدَ كانَت  عليه.١)    جتُ  تفرَّ فيلم  ف  أسخَ كان     (٥
ها. كتبتُ رِسالة  ل  أطوَ كانَت  اِشتريتُه.٢)    كتاب  أغلى  كان     (٦

فيها. سكنتُ  ة  قّ شَ ر  أصغَ كانَت  ها.٣)    أكلتُ لة  أكْ أَلذ  كانَت     (٧
فيها. يتُ  تمشَّ ديقة  حَ أكبَر  كانَت     (٤. هُ عتُ سمِ خبر  أهم  كان     (٨

Wiederholung | Seite 86 Übung 4

Die besten beiden arabisch-deutschen Wörterbücher sind von Hans Wehr und von Langenscheidt. Man sagt, dass 

das Wörterbuch von Hans Wehr das beste arabisch-deutsche Wörterbuch ist. Studenten der Arabistik und der 

Islamwissenschaften z. B. kaufen dieses Wörterbuch, weil es für die Übersetzung alter Texte besser ist als das Lan-

genscheidt Wörterbuch. Allerdings ist es teurer. Wenn man aber im Internet Zeitung liest und die Bedeutung eines 

Wortes wissen möchte, dann ist es am besten, im Internet danach zu suchen, weil es schneller und günstiger ist. In 

diesem Buch ist eine Liste mit den elektronischen Wörterbüchern und den besten in Buchhandlungen erhältlichen 

Wörterbüchern.

٢٥ LÖSUNGEN ZU DEN ÜBUNGEN
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. اً دّ جِ جميلة  كانَتْ  بِ  رِ غْ المَ في  يْناها  ضَ قَ الَّتي  امُ  يّ األَ  1
جي. وْ زَ /أصبح  صارَ  دِ  عَ صْ المِ في  هِ  يْ لَ عَ فْتُ  رَّ تَعَ الَّذي  جولُ  الخَ الشابُّ   2

. حافِظينَ مُ غير   / يْسوا  لَ تَنا  تَحْ نونَ  كُ يَسْ الَذينَ  الجيرانُ   3
نَدا. كَ إلى  أُسافِرَ  أَنْ  بْلَ  قَ كَ  أَزورُ سَ  4

أَعزَب. ر  مَ عُ السيِّد  زالَ  ما   5
تَبة؟ كْ المَ من  تَريْتُها  اِشْ الَّتي  البَريدية  البِطاقات  /تَشوفَ  لى  عَ جَ  رَّ تَفَ تَ أَنْ  تُريدُ  لْ  هَ  6

الفلسطينيين. قئِنا  بِأصدِ ناك  هُ سنلتقي  بنان  لُ إلى  نُسافِر  ا  لَمّ  / ما  نْدَ عِ  7
قصيرة. رِسالة  لها  بعثوا/أرسلوا  إسبانيا،  إلى  نى  مُ والدا  صل  وَ ا  لَمّ  / ما  نْدَ عِ  8

. ديمةِ القَ واقِ  األسْ مِن  في/  دايا  هَ تَروا  يَشْ أَنْ  يّاحُ  السُ بُّ  يُحِ  9
تي. اسَ رّ كُ  / تَري  فْ دَ في  زالَتْ  ما  لي  تَها  يْ دَ أهْ الَّتي  دةُ  رْ الوَ  a
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الخير مساء  لي١)    تفضّ  / ل  تفضّ    (٧
... أنا   /  ... إسمي  سيجارة؟٢)    نين؟  خِّ تدَ ن/  خِّ تدَ    (٨

الحال؟ كيف  وسهال٣ً)    أهالً     (٩
العائلة؟ حال  كيف  السالمة!٤)    مع   (١٠

غل؟ الشُ الجامعة/  أخبار  ما  يُسلّمك!٥)    الله   (١١
بي؟ /تشرَ تشرب  أن  بّين  /تُحِ تُحبّ  ماذا     (٦

التَمارين ٢٦ لّ  حَ
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 صر القَ سادِساً    القديمة  شق  مَ دِ أحياء  الً  أوَّ
 صر القَ ديقة  حَ سابِعاً   دايا  الهَ لّ  حَ مَ ثانياً 
 العربي طّ  الخَ ف  تحَ مَ ناً   ثامِ  عبي  شَ قهى  مَ ثالِثاً 
 جيِّد م  طعَ مَ عاً  تاسِ  وي  مَ األُ الجامع  رابِعاً 
 نى ومُ مارتين  ة  قّ شَ راً  عاشِ  القديم  السوق  خامِساً 
  بينما مها  ُ ألِ هدية  واشترت  القديمة  شق  دِمَ أحياء  في  مارتين  مع  نى  مُ ت  تمشَّ
 ... بِمقهى  ا  مرّ أنْ  بعد  القديمة.  البيوت  أحد  مارتين  ر  صوَّ

Lektion 6 | Seite 93 Übung 2

شى  تَقىتمَ طىاِلْ أعْ
يْتُأنا شَّ يْتُتمَ تَقَ يْتُاِلْ طَ أعْ
يْتَأنتَ شَّ يْتَتمَ تَقَ يْتَاِلْ طَ أعْ
يْتِأنتِ شَّ يْتِتمَ تَقَ يْتِاِلْ طَ أعْ
وَ ىهُ شَّ تَقىتمَ طىاِلْ أعْ
يَ تْهِ شَّ تتمَ تَقَ تْاِلْ طَ أعْ
يْنانَحنُ شَّ يْناتمَ قَ تَ نااِلْ يْ طَ أعْ
تُمأنتُم يْ شَّ تُمتمَ يْ قَ تَ ماِلْ تُ يْ طَ أعْ
نَّأنتُنَّ تُ يْ شَّ تُنَّتمَ يْ قَ تَ نَّاِلْ تُ يْ طَ أعْ
م اهُ وْ شَّ اتمَ وْ تَقَ ااِلْ وْ طَ أعْ
نَّ يْنَهُ شَّ يْنَتمَ قَ تَ يْنَاِلْ طَ أعْ

٢٧ LÖSUNGEN ZU DEN ÜBUNGEN
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توجد توجد١)    يوجد٣)    توجد٥)    يوجد٧)       (٩
يوجد يوجد٢)    توجد٤)    توجد٦)    يوجد٨)     (١٠
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ب هـ١)  ط٢)  و٣)  د٤)   (٥
ح أ ٦)  ز ٧)  ج٨)   (٩

Lektion 6 | Seite 96 Übung 5

اآلراميين سنوات١)  عشر   (٩
الثامن القرن  يحيى٢)  النبي  مقام   (١٠

رومانية أبواب  تّة  سِ عشر٣)  التاسع  القرن   (١١
١٦٣٥ سنة  والعطور٤)  المأكوالت   (١٢

وإيوان  باحة  اج٥)  والحجّ للتجار  فندق   (١٣
الشعبية للتقاليد  متحف  عشر٦)  الثالث  القرن   (١٤

ثقافياً مركزاً  اليدوية٧)  ن  هَ للمِ سوق   (١٥
الرابع القرن  أقسام٨)  خمسة   (١٦

التَمارين ٢٨ لّ  حَ
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حيح طأصَ حيحخَ طأصَ خَ
١٦

٢٧

٣٨

٤٩

٥١٠
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د  أحَ    (١د إحْ د٤)    أحَ د٧)    أحَ  (١٠
د إحْ    (٢د إحْ  -  د إحْ    (٥د إحْ    (٨
د أحَ    (٣د إحْ    (٦د إحْ    (٩

Lektion 6 | Seite 108 Übung 7

1  diese schöne Moschee 5 Diese Viertel sind volkstümlich.

2  Diese alte Stadt /Altstadt ist berühmt. 6 Dies ist die berühmte Zitadelle.

3  Dies sind deutsche Touristen. 7 Diese Touristinnen sind nett.

4  Dieses Schloss ist osmanisch. 8 Dies sind Souvenirs.

Lektion 6 | Seite 109 Übung 8

األيّام تِلكَ   / هِ  هذِ قت١)    الوَ لِكَ  ذَ  / هذا     (٤
نيسة الكَ تِلكَ   / هِ  هذِ الناس٢)    ئِكَ  أولَ  / الءِ  ؤُ هَ    (٥
الشارِع لِكَ   ذَ  / هذا  السائحات٣)    ئِكَ  أولَ  / الءِ  ؤُ هَ    (٦

٢٩ LÖSUNGEN ZU DEN ÜBUNGEN
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ثون. دَّ تَحَ ويَ الرِجال  يجلِس  يثُ   حَ قهى  بِمَ رنا  رَ مَ  1
ساء. المَ في  باب  الشَ يلتَقي  يثُ  حَ ساحة  المدينة  في   2
شيء. كلّ  د  يوجَ يثُ  حَ صغير  ان  كّ دُ الشارِع  هذا  في   3

قديمة. عربيّة  باً  تُ كُ يبيعون  يثُ  حَ كتبة  مَ عن  ث  أبحَ  4
لِألجانِب. العربيّة  غة  اللُ سون  رِّ دَ يُ يثُ  حَ كثيرة  د  عاهِ مَ العربيّة  البالد  في   5

رآن. والقُ تابة  والكِ القِراءة  األوالد  لم  يتعَّ يثُ   حَ درسة  مَ تّاب  الكُ  6
ريانيّة. السِ غة  اللُ يتكلَّمون  زالوا  ما  يثُ   حَ صغيرة  مدينة  سوريا  في   7

واج  الزَ في  بون  الراغِ يتعرَّف  يثُ  حَ نَوي  سَ سوق  المغرب  في  األطلَس  بال  جِ في   8
هِم. بَعضِ على    
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أن بَعدَ     (١......  - أن  بلَ  قَ    (٦
الَّتي ا٢)    لَمّ  / ما  ندَ عِ    (٧

أن نذُ  مُ أن٣)    إلى     (٨
يْثُ حَ أن٤)    بَعدَ     (٩
بَينَما ما٥)    ندَ /عِ ا  لَمّ  (١٠

Lektion 7 | Seite 117 Übung 1

٢ ٤ أ)    ٣ب)    ١ج)    د)   

التَمارين ٣٠ لّ  حَ
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الحياة جريدة 
بيروت. في  الحياة  ريدة  جَ ت  سَ تأسَّ  (١

.١٩٤٦ سنة  في  ت  سَ تأسَّ  (٢
العزيز. عبد  بن  سلطان  بن  خالد  السعودي  األمير  اِشتراها   (٣

لندن. في  الرئيسي  ها  رُّ قَ مَ  (٤
والرياض. ام  والدمّ وجدة  وبيروت  ونيويورك  لندن  في  ر  تصدُ  (٥

. مكتباً  ١٩ لَها   (٦

رام األهْ جريدة 
لبنانيان. صحافيان  أسسها   (١

االسكندرية. في   ١٨٧٥ سنة  ت  سَ تأسَّ  (٢
القاهرة. في  ها  رُّ قَ مَ أصبح   (٣

رسمية. به  شِ هي   (٤
العربية. واإلمارات  والكويت  والسعودية  البحرين  في  تصدر   (٥

الخليج. ودول  مصر  في  باع  تُ  (٦
لندن  في  باع  وتُ ومصر  وكندا  األمريكية  المتحدة  والواليات  أوروبا  في  ر  تصدُ  (٧

وباريس.  

العربيّة قناة 
الجزيرة. قناة  نافس  تُ  (١

المتحدة. والرياضية  واالقتصادية  السياسية  األخبار  تبثّ   (٢

٣١ LÖSUNGEN ZU DEN ÜBUNGEN



العربية. اإلمارات  في  بي  دُ مدينة  في  ها  مقرُّ  (٣
للسعودية. ج  وِّ رَ تُ  (٤
.٢٠٠٣ سنة   بدأ   (٥

سعوديون. وأمراء  عرب  مستثمرون  سها  أسّ  (٦

الميادين قناة 
.٢٠١٢ سنة   في  ت  سَ تأسَّ  (١

الجزيرة. لقناة  بديالً  تكون  أن  ريد  تُ  (٢
وسورية. لبنانية  وشخصيات  إيران  يُمولها   (٣

بيروت. في  ها  مقرُّ  (٤
كثيرة. وغربية  عربية  عواصم  في  راسلون  مُ لها  يوجد   (٥

فلسطين. أخبار  على  ز  كِّ رَ تُ  (٦
العربية. الثورة  ميادين  من  جاء   (٧

(MBC) سي  بي  اإلم  نَوات  قَ
األوسط. الشرق  تلفزيون  مركز  ومعناها  عربية   تلفازية  شركة  هي   (١

اإلبراهيم. وليد  السعودي  اإلعالمي  يملِكها   (٢
.١٩٩١ سنة  لندن  من  بدأ   (٣

.١٩٩٤ سنة  من  إذاعية  ات  محطّ لها  أصبح   (٤
دبي. في  ها  مقرُّ  (٥

واألجنبية  العربية  الدراما  ومسلسالت  واألفالم  اإلخبارية  البرامج  تبثّ   (٦
األطفال. برامِج  إلى  إضافةً  الترفيهية  والبرامج   

التَمارين ٣٢ لّ  حَ



أو  واهِب  مَ للعرب  برنامج  أو  العرب  محبوب  برنامج  هو  برامجها  اشهر   (٧
صوت. أحلى  برنامج   

العربي القدس  جريدة 
.١٩٨٩ سنة  ت  سَ تأسَّ  (١

لندن. في  ها  مقرُّ  (٢
ونيويورك. فرانكفورت  في  ر  تصدُ  (٣

ان. وعمّ والرباط  القاهرة  في  مكاتب  لها   (٤

الجزيرة قناة 
.١٩٩٦ سنة  ت  سَ تأسَّ  (١

ثاني. آل  خليفة  بن  حمد  قطر  أمير  يدعمها   (٢
وحة. الدَ في  ها  مقرُّ  (٣

العربية. لألخبار  فضائية  كقناة  بدأت   (٤
.٢٠٠١ سنة  العربية  باللغة  إخباري  إنترنت  موقع  لها  أصبح   (٥

.٢٠٠٣ سنة  اإلنجليزية  باللغة  إخباري  إنترنت  موقع  لها  أصبح   (٦
ر  باشِ مُ الجزيرة  قناة  الرياضية،  الجزيرة  قناة  لألطفال،  الجزيرة  قناة  توجد   (٧

الوثائقية. والجزيرة   
.٢٠٠٦ سنة  بدأ   (٨

العاصمة. وواشنطن  وكواالالمبور  ولندن  الدوحة  في  بثّها  مراكز   (٩
أفغانستان. على  الحرب  الل  وخِ  ٢٠٠١ سنة  سبتمبر   ١١ بعد  مشهورة  صارت   (١٠

٣٣ LÖSUNGEN ZU DEN ÜBUNGEN



األوسط  الشرق  جريدة 
مدينة.  ١٢ في  ر  تصدُ  (١

لندن. في  ت  سَ تأسَّ  (٢
.١٩٧٨ سنة  في  ت  سَ تأسَّ  (٣

سلمان. بن  فيصل  األمير  ها  يملِكُ  (٤

Lektion 7 | Seite 123 Übung 2

مان عُ نة:  لطَ – السودانسَ – تونِس  يا  سورِ مهوريّة:  جُ
بي – أبوظَ بَي  دُ غرِبإمارة:  – المَ نّ  ردُ األُ ملَكة:  مَ

Lektion 7 | Seite 124 Übung 4

و ح١)    ي ٢)    ز٣)    ط٤)       (٥
د هـ٦)    ب٧)    ج٨)    أ٩)     (١٠

Lektion 7 | Seite 124f. Übung 5

١٣٤٥٦٧٩١٠١١١٢
١٤١٦١٧١٨٢١٢٢٢٤٢٥٢٦

Lektion 7 | Seite 126 Übung 6

1  der Ministerpräsident 5 der Vizeministerpräsident

2  der französische Ministerpräsident 6 der ehemalige Präsident der Republik Italien

3  der Ministerpräsident Japans 7 die Königin Schwedens

4  die neue Ministerpräsidentin 8 ein großartiger Staatsmann

التَمارين ٣٤ لّ  حَ
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ة غزّ قِطاع  اإلنسان١)    قوق  حُ    (٦
دة تَّحِ المُ األمم  الغربية٢)    ة  فّ الضِ    (٧

حتَلّة المُ األراضي  صحفي٣)    ر  ؤتَمَ مُ    (٨
ط األوسَ الشرق  وزراء٤)    ئيس  رَ    (٩
السالم ليّة  مَ عَ خارجيّة٥)    وزارة   (١٠
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هـ ح١)    ط٢)    أ٣)    و ٤)       (٥
ب ي ٦)    ج٧)    د٨)    ز٩)     (١٠

Lektion 7 | Seite 127f. Übung 9

األردن١ّ)  ملِك 
كولون٢) بلدية  رئيس   / ألمانيا  مستشار 
دة٣) تَّحِ المُ العربيّة  اإلمارات   إحد  / الخليج  ل  وَ دُ من  ولة  دَ
ليّة٤) وَ دُ مة  نَظَّ مُ
الخارِج٥) في  هِ  بلدِ فارة  سِ  / جيّة  الخارِ زارة  وِ
جيّة٦) الخارِ هِ  دِ بَلَ القات  عَ
ليّة٧) وَ دُ مة  نَظَّ /مُ كوميّة  حُ ير  غَ مة  نَظَّ مُ
المتحدة/٨) الواليات  من  والية  األمريكيّة/  دة  تَّحِ المُ اليات  الوِ مة  عاصِ

المتحدة للواليات  رئيساً  كان 

٣٥ LÖSUNGEN ZU DEN ÜBUNGEN
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حيث  الدوحة  مدينة  إلى  عربيّة  دولة  عشرين  من  ورؤساء  ملوك  أمس  صباح  وصل 
وانتقدوا  ة  حتلّ المُ األراضي  في  إسرائيل  سياسة  فيه  ثوا  بَحَ اً  عربيّ ة  قمّ مؤتمر  عقدوا 

الغربيّة. ة  والضفّ القدس  مدينة  في  جديدة  مستوطنات  بناء 

Lektion 7 | Seite 129 Übung 11

أنْ   أن١ْ)   أن٢َّ)   أنْ     ٣)     (٤
أنْ   - إنَّها  أنْ ٥)   أنَّ   ٦)   أنَّ ٧)     (٨

Lektion 7 | Seite 125 Übung 7

/إنَّأنْ أنَّ
بَّ   أرادَ  عَأحَ مِ بَشافَسَ جاوَ

لَ  تَبَ رأقال طلبفَضَّ كَ
بُ  فَ يَجِ رَ دَّعَ قرأرَ

Lektion 7 | Seite 131 Übung 13

أنْ
يَبْغي  ى،  بُ بَغَ لُ يَطْ  ، لَبَ رُ طَ دِ يَقْ  ، رَ دَ نَّى قَ تَمَ يَ نَّى،  تَمَ
لُ  مُ أْ يَ  ، لَ يَخافُ أمَ  ، لُ    خافَ يُحاوِ  ، لَ رُ حاوَ رِّ قَ يُ  ، رَ رَّ قَ
فِقُ  تَّ يَ  ، قَ فَ تَطيعُ اِتَّ ، يَسْ تَطاعَ حُ اسْ تَرِ قْ يَ  ، حَ تَرَ حُاِقْ مَ يَسْ  ، حَ مَ سَ  

التَمارين ٣٦ لّ  حَ



/إنَّ أنَّ
رُ  كِّ فَ يُ  ، رَ كَّ رُ فَ عُ يَشْ  ، رَ عَ دَ  شَ تَقِ يَعْ  ، دَ تَقَ دُ اِعْ كِّ يَؤَ  ، دَ أكَّ
نُّ  يَظُ  ، نَّ سُّ ظَ يَحُ  ، سَّ حُ   حَ يوضِ  ، حَ ري أوضَ يَدْ  ، رَ دَ

لِنُ  عْ يُ  ، نَ يُضيف أعلَ  ، ير أضافَ  ،أ كيرَ يَحْ كى،  حَ
Lektion 7 | Seite 132 Übung 14

اليمن. إلى  يُسافر  أنْ  بّ  يُحِ    (١. جميالً الطقس  يكون  أنْ  ل  آمُ    (٣
زارة. وِ في  تشتغِل  أخته  أنَّ  عنا  مِ سَ    (٢... قريباً ج  يتَزوّ سَ أنَّه  أعرِف     (٤
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شاي. أْسَ  كَ بَ  رَ أَشْ أَنْ  بُّ  أُحِ  1
(.ugs)؟ دني  تُساعِ ن  كِ مْ مُ  / ني؟  دَ تُساعِ أَنْ  نِ  كِ مْ المُ من  هل   2

. جةٌ وِّ تَزَ مُ نَّها  أَ تُ  عْ مِ سَ  3
. هُ رَ تَظِ نْ تَ أَنْ  دْ   رِ تُ لم   / تْ  أَرادَ ما   4

. احةً فّ تُ لَ  كُ أْ تَ أَنْ  ريدُ  تُ  ( لْ (هَ  5
اسبانيا. إلى  ـتُسافِرُ  سَ العائِلةِ  لَّ  كُ أَنَّ  لي  بَتْ  تَ كَ  6

ينساها. لن  و(إنّه)  بّها  يُحِ إنّه  لها  قال   7
االقتِصاد. درس  إنّه  التاكسي  /سائق  اق  سوّ لي  قال   8

المدير مع  أتكلّم  أنْ  بتُ  طلَ  9
 . بَيْروتَ في  نُ  كُ ستَسْ ديدةَ  الجَ مةَ  لِّ عَ المُ أَنَّ  نا  فْ رَ عَ  a

. رةِ القاهِ مِن  نا  لَ بـي  تُ تَكْ  / تُبَ تَكْ أَنْ  /أرجو  لُ آمُ   b

. ةٍ قّ شَ نْ  عَ ثونَ  بْحَ يَ م  إنَّهُ قائي  دِ أَصْ لي  قالَ   c

٣٧ LÖSUNGEN ZU DEN ÜBUNGEN
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1  Die Führer hatten beschlossen, eine Gipfelkonferenz abzuhalten.

2  Gestern kamen sie am internationalen Flughafen an.

3  Der Präsident empfing sie in seinem Palast.

4  Er hatte wichtige Verantwortliche und Journalisten eingeladen.

5  Jene Führer hatten an vielen Konferenzen teilgenommen.

6  Sie hatten ihre Unterstützung für die Volksaufstände bestätigt.

7  Und gaben ihrer Hoffnung Ausdruck, zu einer friedlichen Lösung zu gelangen.

8  Am siebten Tag unterzeichneten die Führer ein Abkommen.

9  Das Abkommen rief zur Abhaltung einer neuen Konferenz auf. (dazu auf, eine neue Konferenz abzuhalten)

Lektion 7 | Seite 134 Übung 17

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢
جأزلحه كديبطو
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١VIII١١VIII٢١V٣١VIII

٢III١٢VI٢٢IV٣٢II

٣IV١٣VIII٢٣II

٤I١٤VII٢٤V

٥II١٥II٢٥II

٦I١٦I٢٦III

٧V١٧V٢٧IV

٨IX١٨II٢٨X

٩VIII١٩VI٢٩VII

١٠X٢٠III٣٠II

التَمارين ٣٨ لّ  حَ
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II – IV

سُ رِّ دَ – يُ رَّس  لِقُ دَ غْ – يُ قَ  لَ بُأغْ يُجاوِ  - بَ  جاوَ
– يُسافِرُ رَ  لُسافَ ضِّ فَ – يُ لَ  نُفَضَّ خِّ دَ يُ  - نَ  خَّ دَ
لُ سِ رْ – يُ لَ  سَ رُأَرْ تاجِ – يُ رَ  بِرُتاجَ يُخْ  - رَ  بَ أَخْ
رُ ضِ – يُحْ رَ  ضَ رُأَحْ غادِ – يُ رَ  مُغادَ لِّ يُسَ  - مَ  لّ سَ

كُ  – يُشارِ كَ  مُشارَ دِّ قَ – يُ م  دَّ فُقَ رِّ عَ يُ  - فَ  رَّ عَ

V – VI
مُ لَّ تَعَ يَ  - مَ  لَّ جُتَعَ رَّ تَفَ يَ  - جَ  رَّ فَ رُتَ وَّ يَتَصَ  - رَ  وَّ تَصَ

مُ تَفاهَ يَ  - مَ  ثُتَفاهَ يَتَحادَ  - ثَ  مُتَحادَ لَّ تَكَ يَ  - مَ  لَّ تَكَ
لُ تَبادَ – يَ لَ  بادَ فُتَ رَّ تَعَ يَ  - فَ  رَّ مُتَعَ هَّ تَفَ يَ  - م  هَّ تَفَ

IXُّر مَ يَحْ  - رَّ  مَ رُّاِحْ فَ يصْ  - رَّ  فَ رُّاِصْ مَ يَسْ  - رَّ  مَ اِسْ

VII, VIII 
und X

لُ  تَغِ – يَشْ لَ  تَغَ لُاِشْ تَعمِ – يَسْ لَ  تَعمَ تَقِطُاِسْ لْ يَ  - طَ  تَقَ اِلْ
بِلُ قْ تَ يَسْ  - بَلَ  قْ تَ عُاِسْ تَمِ يَجْ  - عَ  تَمَ نُاِجْ تَحسِ نَ - يَسْ تَحسَ اِسْ
قِدُ نْعَ يَ  - دَ  قَ كُاِنْعَ تَرِ يَشْ  - كَ  تَرَ رُاِشْ سِ نْكَ يَ  - رَ  سَ اِنْكَ
رُ تَظِ نْ يَ  - رَ  رُاِنْتَظَ تَأجِ – يَسْ رَ  تَأجَ تِحُاِسْ نْفَ يَ  - تَحَ  اِنْفَ

٣٩ LÖSUNGEN ZU DEN ÜBUNGEN
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١VII٨II١٥VIII٢٢I

٢I٩X١٦VI٢٣IV

٣V١٠VIII١٧VIII٢٤VII

٤II١١III١٨VIII٢٥IV

٥X١٢VIII١٩I٢٦VIII

٦X١٣III٢٠VIII

٧V١٤III٢١VI
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eine Aussage machensich mit jemandem treffeneinen Ort aufsuchen- verlassen

أنَّ رُ  كُ يَذْ  ، رَ  كَ )ذَ عَ مَ  / (بـِ  تَقي  لْ يَ  ، تَقى  إلى اِلْ رُ  غادِ يُ  ، رَ  غادَ
أنَّ  حُ  يوضِ  ، حَ  ضَ قابِلُأوْ يُ  ، قابَلَ  (إلى)  لُ  يَصِ  ، لَ  صَ وَ

عن  ثُ  دَّ تَحَ يَ  ، ثَ  دَّ يَزورُ تَحَ  ، إلىزارَ  يَعودُ   ، عادَ 
أنَّ يُضيفُ   ، إلىأضافَ  هُ  جَّ تَوَ يَ  ، هَ  جَّ تَوَ

أنَّ لِنُ  عْ يُ  ، نَ  أعلَ
أنَّ حُ  رِ يُصَ  ، حَ  رَّ صَ

أنَّ دُ  كِّ ؤَ يُ  ، دَ  أكَّ
ن عَ بُ  رِ عْ يُ  ، بَ  رَ أعْ

التَمارين ٤٠ لّ  حَ
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عَ اِجتَمَ قَت١)  اِستَغرَ يُشارِك٢)  ع٣َ)  قَّ وَ  (٤
دَ قَ اِنعَ لَت٥)  ناوَ تَ ه٦)  جَّ تَوَ يَ نَت  ٧)  أعلَ  (٨
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أعلنَت انعقد١)  شارك٢)  ث٣)  تحدّ  (٤
تناولَت وقّع٥)  اجتمعوا٦)  استغرق٧)   (٨

Lektion 7 | Seite 144 Übung 26

ل عْ عولفَ لةفِعالـةفِعالفُ عَ فْ andereمَ

رْس دوثدَ يارةقِيامحُ لةزِ أَ سْ لمَ مَ عَ
ع طْ خولقَ فةدُ رِ عْ مَ
م كْ قوفحُ جيءوُ مَ
تْح صولفَ دةوُ وْ عَ

ث هابوقوعبَحْ ذَ
ذ لوسأخْ جُ
د قْ عَ

٤١ LÖSUNGEN ZU DEN ÜBUNGEN
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كيل ريرIIتَشْ IIIقِتالIIتَحْ

رة ظاهَ مةIIIمُ قاوَ VIIاِنْفِجارIIIمُ

تِجاج تِقالXIIIاِحْ حXIIIاِعْ رْ Iجَ

ضات فاوَ ميرIIIمُ تْلIIتَدْ Iقَ
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صار رَحِ دةحاصَ ساعَ دَمُ اعَ مسَ لُّ مَتَعَ لَّ تَعَ
مال تِعْ لَاِسْ مَ تَعْ تِماعاِسْ عَاِجْ تَمَ هاداِجْ دَجِ جاهَ
فِرار رَّاِصْ فَ لةاِصْ راسَ لَمُ ظةراسَ الحَ ظَمُ الحَ
قاد دَاِنْعِ قَ الماتاِنْعَ تِعْ مَاِسْ لَ تَعْ سالاِسْ لَإرْ سَ أرْ
ريس سَتَدْ رَّ ردَ وُّ رَتَطَ وَّ النتَطَ نَإعْ لَ أعْ
ل لَتَعامُ تِتاحتَعامَ تَحَ اِفْ تَ تَحَاِنْفِتاح اِفْ اِنْفَ
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نَ خَّ يندَ خَّ عَتَدْ طَ قابَلة/قِبالقابَلَاِنْقِطاعاِنْقَ مُ
نَ لَ النأعْ رَّإِعْ مَ راراِحْ مِ كَاِحْ تَرَ تِراكاِشْ اِشْ
فَ فتَعارَ رَتَعارُ كَّ كيرفَ ثَتَفْ ثةحادَ حادَ مُ
رَ مَاِنْتِظاراِنْتَظَ لَ المأعْ فَإِعْ رَّ فتَعَ رُّ تَعَ
بَلَ قْ تَ بالاِسْ تِقْ مَاِسْ متَفاهَ رَتَفاهُ رَّ رارقَ قَ

التَمارين ٤٢ لّ  حَ
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كيل تَشْ  - قام  مير١)    تَدْ  - قامت  سال٤)    إِرْ  - قامت     (٧
اِنتخاب  - قام  ة٢)    دَ ساعَ مُ  - قام  تِتاح٥)    اِفْ  - قام     (٨
تِقال اِعْ  - قام  ر٣)    نَشْ  - قامت     (٦

Lektion 8 | Seite 151 Übung 1

ة طّ حَ احسائِقمَ وّ سُ ج  قة سائِح  عَ لْ مِ دّ تَغَ يَ  ،   دّ تَغَ

Lektion 8 | Seite 156 Übung 2

رالفِعل رالفِعلالمصدَ المصدَ
يعلّم١)  ، ليمعلّم  يتواصل٥)تَعْ لتواصل،  تَواصُ
يستعمل٢)  ، مالاستعمل  تِعْ يهتم٦ّ)اِسْ  ، تِماماهتمّ  اِهْ
يعلم٣)  ، المأعلم  يتعامل٧)إِعْ  ، لتعامل  تَعامُ
يتفاهم٤)  ، متفاهم  اهُ يختلف٨)تَفَ  ، تِالفاختلف  اِخْ

Lektion 8 | Seite 156 Übung 3

رالفِعل صدَ رالفِعلالمَ المصدَ
ل١ُ) هِّ يُسَ  ، لَ هَّ سَ هيل  ل٥ُ)تَسْ تَبدِ يَسْ  ، لَ تَبدَ تِبْدالاِسْ اِسْ
م٢ُ) لَّ تَعَ يَ  ، مَ لَّ متَعَ لُّ ر٦ُ)تَعَ تَشِ نْ يَ  ، رَ اِنْتِشاراِنْتَشَ
ل٣ُ) يَتَّصِ  ، لَ د٧ُ)اِتّصالاِتَّصَ يُساعِ  ، دَ ةساعَ دَ ساعَ مُ
م٤ُ) دِ تَخْ يَسْ  ، مَ دَ تَخْ داماِسْ تِخْ ف٨ُ)اِسْ رَّ تَعَ يَ  ، فَ رَّ فتَعَ رُّ تَعَ

٤٣ LÖSUNGEN ZU DEN ÜBUNGEN
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يَلْقى   ، يَبْقى لَقِيَ  ، ضى بَقِيَ يَرْ  ، يَ ضِ رَ
ضيتُبَقيتُلَقيتُأَنا رَ
ضيتَبَقيتَلَقيتَأَنْتَ رَ
ضيتِبَقيتِلَقيتِأَنْتِ رَ
وَ يَبَقِيَلَقِيَهُ ضِ رَ
يَ يَتْلَقيَتْهِ يَتْبَقِ ضِ رَ
نُ ينالَقينانَحْ ضينابَقِ رَ
نْتُم مأَ يتُملَقيتُ مبَقِ ضيتُ رَ
نْتُنَّ نَّأَ نَّلَقيتُ يتُ نَّبَقِ ضيتُ رَ
م ضوابَقوالَقواهُ رَ
نَّ رضينَبَقينَلَقينَهُ

Lektion 8 | Seite 158f. Übung 5

الجميلة. جارتَه  يُحبُّ  هُ  ألنَّ يَشربَ   ( و(أنْ يَأكلَ  أن  رُ  يَقدِ ال  وليد  السيد   1
دمشق. في  تدرسُ  ألنّها  كثيراً  ها  أهلَ تزورَ  أن  تستطيعُ  ال  وفاء  اآلنسة   2

حار. الطقسَ  ألنَّ  أنامَ  أن  رُ  أقدِ ال   3
مِفتاح. نْدي/معي  عِ ليس/ما  هُ  ألنَّ البيتِ  من  جَ  أخرُ أنْ  أستَطيعُ  ال   4

قديم. ها  سفرِ جوازَ  ألنّ  تُسافرَ  /أن  السفرَ تستطيعُ  ال  أختي   5
ط  سَ وْ األَ ق  رْ الشَ في  لُ  تَغِ يَشْ هُ  نَّ ألَ جيداً  السورية  اللهجة  مَ  هَ يفْ أَنْ  رُ  يَقدِ مارتين   6

كثيرة. نوات  سَ نْذُ  مُ  

التَمارين ٤٤ لّ  حَ
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1  Kannst du mit mir zum Markt gehen?

2  Es tut mir leid, ich kann nicht; ich habe einen wichtigen Termin.

3  Könntet ihr mich mit dem Auto mitnehmen?

4  Nein, es ist nicht möglich (das geht nicht), unser Auto ist sehr klein.

5  Du kannst den Bus nehmen.

6  Martin konnte (hat es geschafft,) einen langen Text auf Arabisch (zu) schreiben.

7  Ihr könnt (habt die Möglichkeit), in den arabischen Ländern unterschiedliche Dialekte zu lernen.

8  Und Ihr könnt auch (habt auch die Möglichkeit), ein günstiges Deutsch-Arabisches Wörterbuch zu kaufen.

9  Kannst du 500 Seiten an einem Tag lesen?

a  Natürlich kann ich das, ich lese schnell.

Lektion 8 | Seite 160 Übung 7

العربيّة. الموسيقى  تُحبُّ  ألنها  العربيّة  غة  اللُ مُ  تَعلَّ تَ زميلتي   (١
تونس. إلى  دائماً  يُسافرونَ  ألنهم  العربيّة  غة  اللُ مونَ  يَتعلَّ قائي  أصدِ  (٢

بة. غارِ مَ جيرانَنا  ألن  العربيّة  غة  اللُ مُ  نَتَعلَّ نَحنُ   (٣
جديدة. غةً  لُ سنةٍ  كلّ  مُ  أتعلَّ ألني  العربيّة  غة  اللُ مُ  تَعلَّ أَ (أنا)   (٤

مِصر. في  لُ  يَشتَغِ سَ ألنه  العربيّة  غة  اللُ مُ  تَعلَّ يَ كريستوف    (٥
بنانيّة. لُ ها  مَّ أُ ألنّ  العربيّة  غة  اللُ مُ  تَعلَّ تَ ريَم  مَ   (٦

العربيّة. الجرائدَ  أوا  تَقرَ أن  ريدونَ  تُ م  ألنّكُ العربيّة  غة  اللُ تَعلَّمون  تَ (أنتم)    (٧
الكريم. القرآن  غةُ  لُ ألنّها  العربيّة  غة  اللُ مُ  يتعلَّ التُركي  زميلي    (٨

Lektion 8 | Seite 161f. Übung 8

ة. شقّ عن  ث  يبحَ كان  مسارألنّه  السِ إلى  مارتين  ب  ذهَ  (١
. ةٌ عربيّ تَه  وجَ زَ ألنّ  العربيّة  اللغة  مارتين  مَ  تعلَّ  (٢

إلَيها. اِشتاقَ  ألنّه  زوجتِهِ  إلى  رِسالة  تبَ  كَ  (٣

٤٥ LÖSUNGEN ZU DEN ÜBUNGEN



دمشق. إلى  جاءت  تَه  وجَ زَ ألنّ  ة  الشقّ فَ  نَظَّ  (٤
الوقت. على  ل  يصِ أن  يُريد  ألنّه  المطار  إلى  تاكسي  أخذ   (٥

اليوم. هُ  يزورونَ هُ  أصحابَ ألنّ  س  سكُ الكُ كريم  طبَخ   (٦
. جداً خجولٌ  ألنّه  وحيد  سيم  الوَ الشابّ  هذا   (٧

دمشق. جامعة  في  تدرُس  ألنّها  لَب  حَ في  وفاء  اآلنسة  ن  تسكُ ال   (٨
لوس. فُ إلى  يحتاج  ألنّه  عمل  عن  توماس  ث  يبحَ  (٩

نديّة. الهِ األفالم  يحبّون  ألنّهم  السينما  إلى  الشباب  الء  ؤُ هَ يروح   (١٠
يطبُخوا. أن  يحبّون  ال  ألنّهم  المطعم  في  األعمال  رِجال  ى  يتعشّ  (١١

وقت. ندها  عِ ما  ألنّه  الطويلة  كالَمات  المُ  نجو تُحبّ  ال   (١٢
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. تِكِ جدَّ مع  تتكلَّمي  كي  العربيّة  غة  اللُ مين  تتعلَّ أنتِ     (١
العربيّة. اإلذاعات  في  األخبار  موا  تَفهَ لكي  العربيّة  غة  اللُ تتعلَّمون  أنتم    (٢

بيّة. العرَ التاريخ  تُب  كُ أَ  يقرَ حتّى  العربيّة  غة  اللُ مُ  يتعلَّ أُستاذي    (٣
وليلة" بالعربية. ليلة  "ألف  تاب  كِ أَ  لِنقرَ العربيّة  غة  اللُ مُ  نتعلَّ نحن    (٤

البلد. أهل  مع  موا  يَتفاهَ لكي  العربيّة  غة  اللُ يَتعلَّمون  اح  وّ السُ   (٥
الناس. مع  بالعربي  موا  يَتكلَّ كي  العربيّة  غة  اللُ يتعلَّمون  فيّون  حُ الصُ   (٦

صديقِها. سائل  رَ مَ  تفهَ حتّى  العربيّة  غة  اللُ مُ  تتعلَّ زميلتي    (٧
بِالعربي. الشاي  بَ  لِيطلُ العربيّة  غة  اللُ مُ  يتعلَّ زميلي    (٨

التَمارين ٤٦ لّ  حَ
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ليّة. وَ دُ مة  نَظَّ مُ في  لَ  لِتَشتَغِ كثيرة  لغات  نى  مُ تعلَّمت   (١
العربيّة. الجرائد  لِيَقرأَ  قاموساً  مارتين   اِشتر  (٢

دريد. مَ في  ها  عمَّ لِيَزوروا  إسبانيا  إلى  منى  أهل  سافر   (٣
يهِم. علَ فَ  تَعرَّ لِتَ شاء  العَ إلى  الجيران  نى  مُ ت  دعَ  (٤

ثوا. ويتحدَّ القهوة  بوا  لِيَشرَ الصالون  في  يوف  الضُ جلَس   (٥
ها. رَ وِّ لِيُصَ قديمة  بُيوت  أمام  مارتين  وقَف   (٦

ها. مِّ ألُ ديّة  هَ لِتَشتريَ  السوق  إلى  منى  ذهبَت   (٧
دمشق. في  ولتِها  جَ عن  م  لَهُ لِتَحكيَ  قائِها  ألصدِ منى  كتَبت   (٨
قائهِم. أصدِ إلى  لوها  لِيُرسِ بوستال  روت  كُ اح   وّ السُ يشتري   (٩

ها. آثارِ على  جَ  لِتتفرَّ البَتراء  إلى  منى  والِدة  ت  راحَ  (١٠
Statt لـ  können natürlich auch ي ي، كَ ى  und  لِكَ تّ .verwendet werden حَ
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العربية... تعلَّم  مارتين 
عربي. حافي  صَ ر  ؤتَمَ مُ في  كَ  لِيشتَرِ  (١

قابَالته.   مُ في  العربية  اللغة  مَ  لِيستَخدِ  (٢
األخبار. مَ  هَ لِيفَ  (٣

العرب. قائه  أصدِ مع  أي  الرَ لَ  لِيتَبادَ  (٤
العربيّة. األفالم  دَ  لِيُشاهِ  (٥

العربيّة. بخ  الطَ تُب  كُ أَ  لِيَقرَ  (٦

٤٧ LÖSUNGEN ZU DEN ÜBUNGEN
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1  Manche Leute verbringen viel Zeit im Internet.

2  Die meisten arabischen Jugendlichen benutzen Arabizi, um SMS zu schreiben.

3  Einer der Gründe für die Benutzung der Arabizi ist die Geschwindigkeit.

4  Manche arabischen Jugendlichen haben aus finanziellen Gründen kein Internet.

5  Die meisten jungen Leute sind bei einem der sozialen Medien (angemeldet).

6  Facebook hat sich in allen arabischen Ländern verbreitet.

7  Manche junge Frauen veröffentlichen ihre Fotos im Internet.

8  Die meisten Jugendlichen kommunizieren über Whatsapp.

Lektion 8 | Seite 169 Übung 15

خيفة. سَ ها  ضُ وبَعْ جيدة،  دونات  المُ ضُ  بَعْ  (١
. الءِ مَ والزُ قاءِ  دِ صْ األَ ضَ  بَعْ قابَلَ   (٢

لوماتِيَّة. عْ المَ سونَ  رُ يَدْ بِ  الّ الطُ ضُ  بَعْ  (٣
الفيسبوك. ريق  طَ عن  البِهِم  طُ مع  لون  يَتواصَ سين  رِّ المدَ ضٌ  بَعْ  (٤

ئِلةِ؟ سْ األَ ضَ  بَعْ لَكَ  أَ أَسْ  ( (أَنْ نِ  كِ مْ الـ)مُ مِن  لْ  (هَ  (٥
ر)  (اآلخِ والبَعض  االنترنت  طريق  عن  نبية  أجْ لُغة  ون  مُ لَّ تَعَ /يَ مُ لَّ تَعَ يَ البَعض   (٦

وي. غَ لُ ز  كَ رْ مَ في  وها  مُ لَّ تَعَ ها/يَ مَ لَّ تَعَ يَ أن  لون  يُفضِّ  / لُ يُفضِّ  
 / لُ يُفضِّ ر)  (اآلخِ والبَعض  العربية  باللغة  قَصيرة  سائِل  رَ تُبون  يَكْ البعض   (٧

العربيزي. موا  تَخدِ /يَسْ مَ تَخدِ يَسْ أن  لون  يُفضِّ  
. تُبِ الكُ ضَ  بَعْ يْتُ  تَرَ اِشْ  (٨

. ثيراً كَ لونَ  أَ /يَسْ لُ أَ يَسْ يّينَ  فِ حُ الصُ ضُ  بَعْ  (٩

التَمارين ٤٨ لّ  حَ
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ح.١) سرَ المَ إلى 
عب.٢) صَ ر  تَذاكِ على  صول  الحُ أنّ  ع  سمِ
فقط.٣) وعاطفيّة  تِجاريّة  أفالم  السينما  في 
خرِج٤) مُ
تونسيّة.٥) خرجة  لِمُ فيلم 
ح.٦) لِلمسرَ ر  تَذاكِ على  صول  الحُ لوا  يُحاوِ

Lektion 9 | Seite 183 Übung 1

. تونِسَ إلى  رَ  سافَ هُ  نَّ أَ دُ  تَقِ أَعْ  / نُّ  أَظُ  1
جة. وِّ تَزَ مُ نَّها  أَ نْتُ  نَ /ظَ تُ  دْ تَقَ اِعْ  2

؟ دِ حَ األَ مَ  يَوْ تَحُ  فْ تَ سَ  / تَحُ  فْ يَ سَ تِ  الّ حَ المَ ضَ  بَعْ أَنَّ  دُ  تَقِ تَعْ  / نُّ  تَظُ  ( لْ (هَ  3
بِدونِنا. تُم  حْ رُ  / بْتُم  هَ ذَ م  أنّكُ نّا  نَ ظَ  / نا  دْ تَقَ اعْ  4

السينما. أَمامَ  ها  رُ تَظِ نْ يَ سَ هُ  نَّ أَ نَّتْ  ظَ  / تْ  دَ تَقَ اِعْ  5
. ساءِ المَ في   / ساءً  مَ بي  لُ  تَّصِ تَ سَ أَنَّكَ  نْتُ   نَ /ظَ تُ  دْ تَقَ اِعْ  6

هى. قْ المَ في  مِ  اليَوْ لَّ  كُ لِسونَ  يَجْ بَ  رَ العَ الرِجالَ  أنَّ  احُ  وّ /السُ يّاحُ السُ دُ  تَقَ يَعْ  7
األجانب. على  صعبةٌ  العربيةَ  اللغةَ  أنَّ  نّون  تَقِدون/يَظُ يَعْ رب  العَ  8

Lektion 9 | Seite 184 Übung 2 (Einige Beispiele)

عربيّة. لَهجة  تتعلَّم  عربيّة./مهمّ  لَهجةً  مَ  لَّ تَعَ تَ أن  المهمِّ  مِن   (١
جديدة. لُغة  تتعلَّم  جديدة./جميل  لُغة  مَ  لَّ تَعَ تَ أن  الجميلِ  مِن   (٢

٤٩ LÖSUNGEN ZU DEN ÜBUNGEN



ر. تذاكِ على  ل  صُ نَحّ عب  صَ (للمسرح)./  ر  تذاكِ على  ل  صُ نَحّ أن  عبِ  الصَ مِن   (٣
مان. عُ إلى  يُسافِروا  ل  تَمَ حْ مان/مُ عُ إلى  يُسافِروا  أن  لِ  تَمَ حْ المُ مِن   (٤

Lektion 9 | Seite 186 Übung 4 (P.P. = Partizip Passiv; P.A. = Partizip Aktiv)

ر فىP.A. Iناصِ طَ صْ مةP.A. Iعائدة P.P. VIIIمُ P.A. IطارِقP.A. Iفاطِ

رP.A. Iعائِشة حمودP.A. Iطاهِ نيرP.P. Iمَ كP.A. IVمُ بارَ P.P. IIIمُ

مدوحP.A. Iعادِل ن P.P. Iمَ سِ حْ دP.A. IVمُ مَّ حَ P.A. IخالِدP.P. IIمُ

Lektion 9 | Seite 186 Übung 5 (P.A. = Partizip Aktiv; P.P. = Partizip Passiv; V.S. = Verbalsubstantiv)

دينV.S. IVإسالم  جاهِ فتيP.A. IIIمُ P.A. IحاجP.A. IVّالمُ

ملوك نV.S. IIتَعريفP.P. Iمَ ذِّ ؤَ هادP.A. IIمُ V.S. IIIجِ

سلِم دةP.A. IVمُ P.A. IالقاضيV.S.VIIIاِنتِفاضةP.A. Iالقاعِ

Lektion 9 | Seite 187 Übung 6

عرِض جانمَ هرَ حمَ سرَ دموسيقىمَ عهَ مِذياعمَ
Lektion 9 | Seite 187 Übung 7

ناقِد. هُ  أنَّ مع  ك  ضحِ مُ الفيلم  هذا   (١
أغنِياء. م  أنَّهُ مِن  م  غْ بِالرَّ الء  بُخَ الناس  الء  ؤُ هَ  (٢

صغيرة. أنّها  م  غْ رَ ثقيلة  نطة  الشَ هذه   (٣

التَمارين ٥٠ لّ  حَ



نَحيفات. نّ  أنَّهُ مع  ويّات  قَ تَيات  الفَ الء  ؤُ هَ  (٤
طويلة. أنّها  م  غْ رَ يِّقة  شَ ة  القِصّ هذه   (٥

خيف. سَ هُ  أنَّ مع  شهور  مَ الممثِّل  هذا   (٦
. غالياً كان  وإن   / غالٍ أنَّه  مع  ء  يِّ سَ م  المطعَ هذا  ل  أكْ  (٧

لِّم. تَعَ مُ هُ  أنّ مع  بي  غَ ف  ظَّ وَ الـمُ هذا   (٨
Lektion 9 | Seite 188 Übung 8 (Vorschläge)

. اً دّ جِ كبيرة  أنَّها  مِن  غم  بالرَ رة  القاهِ مدينة  أُحبّ   (١
. بارداً كان  وإنْ  ألمانيا  في  الطقس  أُحب   (٢

يِّقة. شَ أنّها  مع  البوليسية  ص  القِصَ أُحبّ  ال   (٣
شهور. مَ أنَّه  غم  رَ ثِّل  مَ المُ هذا  أُحب  ال   (٤

. اً دّ جِ فيّة  عاطِ أنَّـها  غم  رَ العربيّة  األغاني  أُحبّ   (٥

. قليالً ة  لّ مِ مُ كانت  وإن  نسيّة  رَ الفَ األفالم  أُحبّ   (٦
جميل. غير  صوتي  أنَّ  مع  أُغنّي  أن  أُحبّ   (٧

شيء. كل  أفهم  ال  نت  كُ وإن  بالعربية  األخبار  على  ج  أتفرّ   (٨
Lektion 9 | Seite 189 Übung 9

. غالٍ ولكنَّه  يِّد  جَ قاموس  هذا   (١
عبة. صَ أنَّها  يْر  غَ ميلة  جَ الروسيّة  غة  اللُ  (٢

لّون. مِ مُ أنَّهم  إال  فون  ثَقَّ مُ الطالب  الء  ؤُ هَ  (٣
فقير. ولكنْ  لِّم  متَعَ الشابّ  هذا   (٤

شهور. مَ يْرأنَّه  غَ سخيف  الكتاب  هذا   (٥

٥١ LÖSUNGEN ZU DEN ÜBUNGEN



. مّ هِ مُ لكنْ  اس  سّ حَ وضوع  المَ هذا   (٦
متاز. مُ لكنَّه  خيص  رَ النَبيذ  هذا   (٧

مة. تَرجَ مُ غير  أنَّها  يْر  غَ جيّدة  وايات  الرِ هذه   (٨
جميلة. أنّها  إال  طويلة  القصيدة  هذه   (٩

Lektion 9 | Seite 190 Übung 10

نَّ  /لكِ نْ ن١ْ)(و)لكِ لكِ /لكنَّ ٢)لكنَّني/(و)  نْ نَّها ٣)(و)لكِ ٤)لكِ
نْ /(و)لكِ هُ /لكن٥َّ)لكنَّ نْ (و)لكِ ن٦ْ)  م/(و)لكِ نْ ٧)لكنَّهُ /(و)لكِ ٨)لكنَّكِ

Lektion 9 | Seite 191 Übung 11

خيف. سَ هُ  ألنّ بُني  جِ عْ يُ ال  وضوع  المَ هذا   (١
شهورة. مَ أنّها  غم  رَ سخيفة  واية  الرِ هذه   (٢

. عاطفياً كان  وإن  بَني  أعجَ الفيلم  هذا   (٣
طويلة. ولكن  يِّدة  جَ القصيدة  هذه   (٤

...........

Lektion 9 | Seite 192 Übung 12

. جاراً إالّ  لةِ  فْ الحَ إلى  جاؤوا  الجيرانِ  لُّ  كُ  1
. تاباً كِ إال  فوظ  حْ مَ نَجيب  تُبِ  كُ لَّ  كُ مود  حْ مَ أَ  رَ قَ  2

ها. مَ اِسْ إالّ  فُ  رِ أَعْ ال   3
. ليبَ الحَ إالّ  بُ  رَ يَشْ ال  رُ  مَ عُ  4

التَمارين ٥٢ لّ  حَ



بار. خْ األَ لى  عَ إالّ  التلفزيونِ  في   ( ءٍ يْ شَ لى  (عَ جُ  رَّ تَفَ يَ ال  مارتين   5
. داً بَلَ إالّ  ةِ  بيّ رَ العَ دانِ  لْ البُ لَّ  كُ زارَ  السائِحُ  ذا  هَ  6

. بْخِ الطَ نِّ  /بِفَ نَّ فَ إالّ  نونِ  الفُ لِّ  بِكُ نى  مُ تَمُّ  تَهْ  7
. يْنِ تَ رَّ مَ إالّ  رةِ  القاهِ في  السينما  إلى  تُ  حْ رُ ما   8

. واهُ سِ  / هُ  يْرَ غَ بُّ  تُحِ وال  واها  سِ  / ها  يْرَ غَ بُّ  يُحِ ال   9
. دينةِ المَ هِ  ذِ هَ في  م  واكُ سِ  / م  كُ يْرَ غَ فُ  رِ نَعْ ال   a

Lektion 9 | Seite 193 Übung 13

1  Ihr müsst nur im Wörterbuch schauen.

2  Ich will nur hier sitzen und mich ein wenig ausruhen.

3  Wir wollen nur eine Tasse Kaffee mit euch trinken.

4  Sie muss rauchen. (wörtl. Sie kann nicht anders als zu rauchen.)

5  Er kann nicht aufhören über Politik zu sprechen. 

6  Meine Schwester kann nicht anderes als vor dem Einschlafen zu lesen.

7  Manche Leute können nicht anders als alle fünf Minuten aufs Handy zu schauen.

8  Du (fem.) musst nur Sport machen. 

Lektion 10 | Seite 195 Übung 1

ى der Konfliktالنزاع empfangen, erhaltenتلقّ

gewöhnlich, gewohntمعهودةdie Sekundarstufeاإلعدادي

م لـorganisierenنظّ   behandelteتصدّ

die Wissenschaftlerالعلماءsich beteiligenساهم

die Gesellschaftالمجتمعseine Sammlungمجموعته

فيGründungإنشاء د  zögern zuيتردّ

دkritisierenانتقد drohenيهدّ

عن Bändeمجلّدات aufhören zuتوقَّف 

٥٣ LÖSUNGEN ZU DEN ÜBUNGEN



Lektion 10 | Seite 197 Übung 2

حيح طأصَ حيحخَ طأصَ خَ
١٥

٢٦

٣٧

٤

Lektion 10 | Seite 198 Hörverständnisübung

سعيد  إدوارد 
القدس. مدينة  في   ١٩٣٥ سنة  ولد   (١

القاهرة. في  نشأ   (٢
المتحدة. الواليات  في  ثم  اإلسكندرية  مدينة  في  درس   (٣

نيويورك. في  كولومبيا  جامعة  في  ل  عمِ  (٤
.١٩٧٨ عام  في  تبِه  كُ أشهر  نشر   (٥

به. وعالقته  الشرق  إلى  الغرب  نظرة  عالج   (٦
أوسلو. اتفاقية  اِنتقد   (٧

واإلسرائيلي. الفلسطيني  للشعبين  واحدة  دولة  إقامة   (٨
.١٩٩٩ عام  في  صدرت   (٩

نيويورك. في   ٢٠٠٣ عام  في  يَ  فِّ وُ تُ  (١٠

شكري د  محمّ
المغرب. شمال  في  الريف  بال  جِ في  قرية  في   ١٩٣٥ عام  لِدَ  وُ  (١

التَمارين ٥٤ لّ  حَ



طنجة. مدينة  إلى  مّ  ثُ تِطوان  مدينة  إلى  انتقل   (٢
الشوارِع. في  عاش   (٣

. عاماً عشرون  و  واحد  ه  مرُ عُ كان   (٤
طنجة.  مدينة  في  العربية  للغة  مدرساً  اشتغل   (٥

.١٩٧٣ عام  في  صدرت   (٦
اإلنكليزية. باللغة  صدرت   (٧

بولز. بول  األمريكي  الكاتب  ساعده   (٨
طنجة.  مدينة  شوارع  في  الصعبة  وحياتهَ  طفولَته  موضوعها   (٩

.١٩٨١ عام  في  صدرت   (١٠
.٢٠٠٣ عام  في  يَ  فِّ وُ تُ  (١١

عيوش نبيل 
.١٩٦٩ عام  باريس  مدينة  في  لِدَ  وُ  (١

المسرح. درس   (٢
.١٩٩٢ عام  في  أخرجه   (٣

"مكتوب". عنوانه   (٤
البيضاء. الدار  مدينة  في  الشوارع  أطفال  موضوعه   (٥

جائزة. أربعين  حوالي  على  حصل   (٦
لتتعلم  مصر  إلى  وتُسافر  نيويورك  في  تعيش  بريد  فة  موظّ عن  القصة   (٧

الشرقي. الرقص    
مِصر. في  األحداث  تدور   (٨
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العلي ناجي 
فلسطين. في  رة  والناصِ بَريا  طَ بين  قرية  في   ١٩٣٧ سنة  ولد   (١

لبنان. جنوب  إلى  نزح   (٢
شاتيال. ومخيم  الحلوة  عين  مخيم  في  عاش   (٣

المتحدة. األمم  مدارس  في  تعلم   (٤
السعودية.  في  كميكانيكي  اشتغل   (٥

الفنون. كلية  في  ل  سجّ  (٦
سياسية. ألسباب  السجن  دخل   (٧

صور. مدينة  في  رسم  كمدرس  اشتغل   (٨
.١٩٦١ سنة  كاريكاتوري  رسم  أول  نشر   (٩

مختلفة. كويتية  وجرائد  اللبنانية  السفير  جريدة  في  ل  عمِ  (١٠
.١٩٨٧ سنة  لندن  في  اُغتيل   (١١

العرب. ؤساء  والرُ اإلسرائيلية  الدولة  سياسة  انتقد   (١٢

شاهين يوسف 
. فيلماً  ٤٠ أخرج   (١

ومهرجان  تونس  في  قرطاج  ومهرجان  السينمائي  القاهرة  مهرجان  في  شارك   (٢
"كان" الفرنسي.  

.١٩٢٦ عام  اإلسكندرية  مدينة  في  ولد   (٣
المتحدة. الواليات  في  اإلخراج  درس   (٤

المصري.  المجتمع  في  والتغيرات   ١٩٥٢ ثورة  بعد  مصر  في  الوضع  صور   (٥

التَمارين ٥٦ لّ  حَ



جميلة. بنتاً  ويحبُّ  القاهرة  محطة  في  يشتغل  فقير  جرائد  بائع  عن  ة  القصّ  (٦
المجتمع  في  والفساد   ١٩٦٧ حرب  كآثار  وسياسية  اجتماعية  مواضيع  عالج   (٧

الشرطة. رجال  يد  على  المصري   
الفيلسوف  عن  وفيلم  األيوبي  الدين  صالح  فيلم  هو  التاريخية   أفالمه  أهم   (٨

رشد. ابن  العربي  والعالِم   
.٢٠٠٨ سنة  يَ  فِّ وُ تُ  (٩

السعداوي نوال 
واجتماعية. سياسية  بثورة  طالبت   (١

بالقاهرة. العباسية  حي  في   ١٩٣١ سنة  لِدت  وُ  (٢
نيويورك. في  كولومبيا  جامعة  في  ثم  القاهرة  في  الطبّ  درست   (٣

.١٩٥٤ سنة  تخرجت   (٤
وزارة في  العامة  للصحة  ومديرة  المصري  والريف  القاهرة  في  طبيبة  اشتغلت   (٥

المتحدة. األمم  في  عامين  ة  لمدّ عملت  كما  ة.  الصحّ  
البالد  ومعظم  والجنوبية  الشمالية  وأمريكا  العربية  البالد  جميع  زارت   (٦

وإفريقيا. آسيا  في  البلدان  وبعض  األوروبية   
كتاباتها. و  آرائها  بسبب  جنت  سُ  (٧

.١٩٨٠ سنة  للكتابة  غت  تفرّ  (٨
. كتاباً ثالثين  من  أكثر  لها  صدر   (٩

والسياسية.  واالجتماعية  الثقافية  الناحية  من  المرأة  تحرير  موضوع  عالجت   (١٠
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جمال سامية 
مصر. في  سويف  بني  محافظة  في   ١٩٢٤ سنة  ولدت   (١

األربعينات. في  الفنية  حياتها  بدأت   (٢
  .١٩٤١ سنة   (٣

مشهور. طرب  ومُ ن  لحِّ مُ األطرَش  فريد   (٤
أفالم. ستة  في  رقصت   (٥

أباظة. شدي  رُ من  الخمسينات  نهاية  في  جت  تزوّ  (٦
والغربي. الشرقي  الرقص  بين  ما  رقصها  أُسلوب  جمع   (٧

. فيلماً  ٤٠ من  أكثر  في  ومثَّلت  رقصت   (٨
.١٩٧٣ عام  في  الفن  اعتزلت   (٩

.١٩٩٤ سنة  توفّيت   (١٠

فيروز
.١٩٣٥ سنة  لبنان  جبل  في  لدت  وُ  (١

حداد. نهاد  هو  األصلي  اسمها   (٢
.١٩٥٢ عام  بدأت   (٣

الرحباني. ومنصور  عاصي  األخوين  مع  عملت   (٤
الرحباني. عاصي  من   ،١٩٥٥ سنة  جت  تزوّ  (٥

فكرتها. وعمق  لغتها  وشاعرية  ببساطة  اشتهرت   (٦
مسرحية. عشر  اثنتي  في  غنَّت   (٧

جوهه. وُ ختلِف  بمُ والحب  والشعب  الحاكم  بين  كالعالقة  مختلفة  مواضيع  تناولت   (٨
الرحباني. زياد  ابنها  مع  عملت   (٩

التَمارين ٥٨ لّ  حَ



درويش محمود 
الفلسطينية. المقاومة  كشاعر  اشتهر   (١

فلسطين. في  البِروة  قرية  في   ١٩٤١ سنة  ولد   (٢
.١٩٤٨ سنة  نزح   (٣

فلسطين. في  تعليمه  أكمل   (٤
.١٩٦٠ عام  له  ديوان  أول  نشر   (٥

سياسية. ألسباب  قِل  اُعتُ  (٦
موسكو. في  للدراسة  سافر   (٧

الفلسطينية. التحرير  بمنظمة  اِلتحق   (٨
سنوات.  تسع  بيروت  في  عاش   (٩

التحرير. مة  لمنظّ تابعة  مختلفة  ثقافية  مؤسسات  في  عمل   (١٠
"الكرمل". مجلة  س  أسّ  (١١

تونس  إلى  ومنها  دمشق  إلى  األهلية،  الحرب  بسبب  بيروت  غادر   (١٢
باريس. إلى  مّ  ثُ  

ان. وعمّ الله  رام  بين  عاش   (١٣
كتابا.  ٣٠ ألّف   (١٤

األمريكية. المتحدة  الواليات  في   ٢٠٠٨ عام  تُوفّي   (١٥
الله. رام  في  فِن  دُ  (١٦

صالِح يِّب  الطَ
السودان. شمال  في  قرية  في   ١٩٢٩ عام  ولد   (١

والثانويّة. االبتِدائيّة  مدرستها  وفي  رية  القَ تّاب  كُ في  تعليمه  ى  تلقّ  (٢
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ن. لندُ جامعة  في  الدوليّة  التِجارة  في  ص  صّ تَخَ مَّ  ثُ الخرطوم  جامعة  في  درس   (٣
لندن. في  البريطانية  اإلذاعة  في  عمل   (٤

ر. طَ قَ في  اإلعالم  وزارة  في  اً  عامّ مديراً  عمل   (٥
اليونسكو. في  الخليج  ل  وَ دُ مثّل   (٦

المقاالت. مِن  والكثير  صيّة  قِصَ جموعات  ومَ وايات  رِ ة  دّ عِ ألّف   (٧
.١٩٦٩ سنة  صدرت   (٨

الغرب. وحضارة  الشرق  حضارة  بين  االختِالفات  عالج   (٩
لغة. شرين  عِ مِن  أكثر  إلى  تُرجمت   (١٠

.١٩٧٦ سنة  بتصويرها  قام   (١١
أوهايو. جان  هرَ مَ في  األولى  الذهبية  الجائزة  على  حصل   (١٢

لندن. في   ٢٠٠٩ سنة  تُوفّي   (١٣
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ط و١)  ي٢)  ز٣)  أ٤)   (٥
ح د٦)  هـ٧)  ب٨)  ج٩)   (١٠
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ت لِدَ وُ يّة  ٤)    نّ غَ مُ اِشتهرَت  ٣)    غنَّت  ٢)      (١   
وتِها صَ فت  ٨)    تعرَّ اِنتقلَت ٧)    ناء  ٦)    الغِ    (٥  

تبُثّ م  ١٢)  قدِّ تُ فِرقتها  ١١)  زْف  ١٠)  العَ    (٩  
يَت فِّ وُ تُ مثّلَت ١٦)  ن   ١٥)  لحَّ  (١٤ عها يسمَ  (١٣

التَمارين ٦٠ لّ  حَ
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عشر. ع  التاسِ القرن  في  السوريُّ  المسرحُ  سَ  أُسِّ  (١
السينمائي. راكُش  مَ مهرجانُ  اليوم  تَحُ  تَ فْ يُ  (٢

عربيّات. لمخرجات  أفالمٌ  العالَمي  رأة  المَ يوم  في  ضُ  رَ عْ تُ  (٣
. يوماً أربعين  في  الروايةُ  هذه  لِّفَت  أُ  (٤

ناقِدة. كاريكاتير  سومُ  رُ رَت  نُشِ  (٥
مشهورين. نين  لملحِّ ةٌ  موسيقيّ أعمالٌ  فَت  زِ عُ  (٦

الحياة. جاالت  مَ مختلِف  في  اإلنترنت  مُ  دَ تَخْ يُسْ  (٧
بريخت. لبيرتولد  مسرحياتٌ  عمان  في  م  دَّ قَ تُ  (٨

عربية.  أوبرا  دارِ  لُ  أوَّ  ١٨٦٩ سنة  نِيَت  بُ  (٩
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هُ   إنَّ أنَّها١)    كان٢)    إذا  (ما)  إنَّ ٣)       (٤
أنْ  كانت ٥)    إذا  (ما)  إنَّها ٦)    أنَّ ٧)       (٨
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ح. المسرَ إلى  عادة  تَروح  كانت  إذا  (ما)  ميرة  سَ اِسأل   ، ن  سَ حَ يا  ر:  مَ عُ  (١
إلى  عادة  تَروحين  كنتِ  إذا  (ما)  يعرِف  أن  يُريد  ر  مَ عُ سميرة،  يا  ن:  سَ حَ  

ح. المسرَ   
ح. المسرَ إلى  أروح  ال  ال،  ميرة:  سَ  

ح. المسرَ إلى  تَروح  ال  أنَّها  جاوبَت  إنَّها/  قالَت  ميرة  سَ ر،  مَ عُ يا  ن:  سَ حَ  
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الثوم. بّ  تُحِ كانت  إذا  (ما)  حنان  اِسأل   ، علي  يا  نور:   (٢
الثوم. بّين  تُحِ كنتِ  إذا  (ما)  تعرِف  أن  ريد  تُ نور  علي:   

الثوم. ب  أحِّ نعم،  حنان:   
الثوم. ب  تُحِّ أنَّها  جاوبَت  إنَّها/  قالَت  حنان  نور،  يا  علي:   

إلخ  
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1  Das jordanische Kultusministerium veranstaltet ein Kulturfestival in der Stadt Jerash.

2  Die internationale Buchmesse in Kairo beginnt Ende Januar und dauert 12 Tage. Diese Messe zählt zu den 

  wichtigsten Messen des Nahen Ostens.

3  Das Festival für spirituelle Musik in Fes beginnt Ende Mai und dauert bis zum 30. Juni. 

4  Ende Februar wurde im Konferenz- und Messe-Zentrum Dubai die Messe für Ernährung Golf Food 

  veranstaltet. Diese gilt als größte jährliche Handelsmesse der Welt für Ernährung und Gastronomie.

5  Die Stadt Berlin veranstaltet seit 2009 ein Filmfestival für arabische Filme.

6  Die Kinotage von Karthago sind ein Filmfestival, dass alle zwei Jahre im Oktober in Tunesien veranstaltet wird.

  Das Festival wurde 1966 gegründet. Ebenso gibt es die Theatertage und die Musiktage von Karthago.

7  Das Shopping Festival in Dubai, welches 1990 zum ersten Mal veranstaltet wurde, dauert einen Monat.

8  Ein jordanischer Karikaturist erhielt den Preis des französischen Karikaturenfestivals in Montpellier, das in der 

  vergangenen Woche in der französischen Stadt abgehalten wurde. 
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1) der letzte Kurs   2) ein anderer Tag   3) eine andere Universität   4) der letzte Termin

5) das Ende des Jahres  6) das letzte Mal   7) das Ende des Sommers   8) eine andere Sache
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.أخر مرة  الجملة  هذه  تقول  ن  كِ مْ مُ  / أَنْ نِ  كِ مْ المُ من  هل   1
. الً مِّ مُ كان  قرأته  كتاب  ر  قرأته/آخِ الذي  األخير  الكتاب   2

أُخر؟ أسئلة  عندكم   3
فيها. كَ  أنْتَظرُ التي  األخيرة  ة  المرّ هي  /هذه  ة  مرّ ر  آخِ هذه   4

التَمارين ٦٢ لّ  حَ



قصيرة. كانت  لِتونس  األخيرة  /زيارتي  لي  زيارة  ر  آخِ  5
ر. آخَ شابّ  على  فت  رَّ تَعَ ليلى   6

رواية. كان  له  كتاب  األخير/آخر  تابه  كِ  7
البطلة. البطل  ج  يتزوّ ة  القصّ ر  آخِ في   8
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؟١) خرِج  المُ لِنَفس  الفيلم  هذا  .(هل)  هِ سِ نَفْ خرج  للمُ هو  نعم، 
ر. آخَ خرج  لِمُ هو  ال، 

؟٢) وضوع  المَ نَفس  عن  حيّة  سرَ المَ هذه  وضوع.(هل)  المَ نَفس  عن  هي  نعم، 
ر. آخَ وضوع  مَ عن  هي  ال، 

؟٣) بة  طرِ المُ لِنَفس  غنية  األُ هذه  ها.(هل)  سِ نَفْ بة  طرِ للمُ هي  نعم، 
.ر أُخْ بة  طرِ لِمُ هي  ال، 

؟    ٤) ن  لَحِّ المُ لِنَفس  الموسيقى  هذه  .(هل)  هِ سِ نَفْ ن  لَحِّ للمُ هي  نعم، 
ر. آخَ ن  لَحِّ لِمُ هي  ال، 

؟٥) امة  سّ الرَ لِنَفس  حات  اللوَ هذه  ها.(هل)  سِ نَفْ امة  سّ للرَ هي  نعم، 
.ر أُخْ امة  سّ لِرَ هي  ال، 

؟٦) الكاتِبة  لِنَفس  ة  القِصّ هذه  ها.(هل)  سِ نَفْ للكاتِبة  هي  نعم، 
.ر أُخْ لِكاتِبة  هي  ال، 

؟٧) كتبة  الـمَ نَفس  مِن  تاب  الكِ هذا  كتبة.(هل)  الـمَ نَفس  مِن  هو  نعم، 
.ر أُخْ كتبة  مَ مِن  هو  ال، 
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؟٨) ر  الشاعِ لِنَفس  صيدة  القَ هذه  .(هل)  هِ نَفسِ ر  للشاعِ هي  نعم، 
ر. آخَ لِشاعر  هي  ال، 
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لة نزِ مَ وقِع٢)  مَ ح٥)  طرَ مَ ط٦ّ)  حَ مَ ع١٢)  وضِ مَ لّ ١٥)  حَ مَ  (١٦
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هـ و١)  ط٢)  ز٣)  أ٤)   (٥
ب د٦)  ج٧)  ح٨)   (٩
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1  Herr Wahid will eine nette junge Frau kennenlernen.

2  Er hat sich bei der Webseite “Die zweite Hälfte” angemeldet: Er hat vieleى jungen Frauen geschrieben, 

  aber er hatte kein Glück.

3  Eines schönen Morgens ist eine hübsche junge Frau in das Haus eingezogen, in dem er wohnt.

4  Vom ersten Blick an hat Fräulein Wafaa, seine neue Nachbarin, Herrn Wahid gefallen.

5  Einmal traf er sie vor dem Hauseingang, da haben sie sich begrüßt und sich ein wenig unterhalten. 

6  Eines Tages hat er ihr ein kleines Geschenk gemacht. Er schenkte ihr Rosen und Jasmin.

7  Dann hat er sich ein Herz gefasst und sie nach ihrer Handynummer gefragt. Sie hat ihm die Nummer 

  auf einen kleinen Zettel geschrieben.

8  Gestern Abend hat er ihr eine SMS geschickt und ihr darin vorgeschlagen, im nahe gelegenen Park 

  spazieren zu gehen.

9  Fräulein Wafaa hat den Brief erhalten und fand die Idee gut (wörtl. begrüßte sie).

a  Er hat mit ihr verabredet, dass sie sich um fünf Uhr treffen.

b  Fräulein Wafaa ist pünktlich am Park angelangt und hat gewartet.

c  Aber Herr Wahid hat sich verspätet, denn der Weg zum Park ist lang.

d  Herr Wahid hat einen Blick auf seine Uhr geworfen und den Fahrer zur Eile angetreieben, denn der Park

  schließt um sieben Uhr abends.

e  Die Briefe gingen weiter hin und her zwischen Herrn Wahid und Fräulein Wafaa, doch dann brachen sie ab.

f  Aber plötzlich hielt ein Taxi vor dem Park.

g  Die Tür öffnete sich, und Herr Wahid stieg aus dem Auto.

التَمارين ٦٤ لّ  حَ
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الماضي
Vergangenheit

ضارِع المُ
Gegenwart

ر دَ صْ المَ
Verbalsubstantiv

ل فاعِ م  اِسْ
Partizip Aktiv

عول فْ مَ م  اِسْ
Partizip Passiv

مَ دَّ مُقَ دِّ قَ ديميُ متَقْ دِّ قَ ممُ دَّ قَ مُ
تَقبَلَ بِلُاِسْ قْ تَ باليَسْ تِقْ بِلاِسْ قْ تَ سْ بَلمُ قْ تَ سْ مُ
مَ لَّ مُعَ لِّ عَ ليميُ متَعْ لِّ عَ ممُ لَّ عَ مُ
دَ دُساعَ ةيُساعِ دَ ساعَ دمُ ساعِ دمُ ساعَ مُ
دَ قَ دُاِنْعَ قِ نْعَ قاديَ قِداِنْعِ نْعَ دمُ قَ نْعَ مُ
نَ لَ لِنُأعْ عْ النيُ لِنإعْ عْ نمُ لَ عْ مُ

مَ دَ تَخْ مُاِسْ دِ تَخْ داميَسْ تِخْ ماِسْ دِ تَخْ سْ ممُ دَ تَخْ سْ مُ
تَبَ تُبُكَ تابةيَكْ توبكاتِبكِ كْ مَ
عَ تَمَ عُاِجْ تَمِ تِماعيَجْ عاِجْ تَمِ جْ عمُ تَمَ جْ مُ
كَ تَرَ كُاِشْ تَرِ تِراكيَشْ كاِشْ تَرِ شْ كمُ تَرَ شْ مُ
نَ نُتَعاوَ تَعاوَ نيَ نتَعاوُ تَعاوِ نمُ تَعاوَ مُ
كَ كُبارَ بارِ ةيُ كَ بارَ كمُ بارِ كمُ بارَ مُ
مَ لَ لِمُأسْ الميُسْ لِمإسْ سْ ممُ لَ سْ مُ
لَ لُحاوَ لةيُحاوِ حاوَ لمُ حاوِ لمُ حاوَ مُ
ثَ دَّ ثُتَحَ ثيَتَحدَّ دُّ ثتَحَ دِّ تَحَ ثمُ دَّ تَحَ مُ
لَ سَ لُأرْ سِ رْ ساليُ لإرْ سِ رْ لمُ سَ رْ مُ

٦٥ LÖSUNGEN ZU DEN ÜBUNGEN
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. يْلِ اللَ رِ  آخِ تّى  إلى/حَ نا  صْ قَ رَ وَ يْنا  نَّ غَ يْنا  شَّ تَعَ أنْ  دَ  بَعْ  1
الشرقي. قْصَ  الرَ مَ  لَّ تَعَ لِتَ رةٍ  وْ دَ في  ديقتي  صَ تْ  لَ جَّ سَ  2

. ياسةِ بالسِ تَمّ  يَهْ ال  هُ  نّ أَ مِن  مِ  غْ بالرَ مياً  يَوْ ريدةَ  الجَ نا  جارُ أُ  رَ يَقْ  3
. ثِّلةَ مَ المُ بُّ  أُحِ ال  أَنّي  مَ  غْ رَ أَنَّني/  مَ  غْ رَ ةُ  حيّ رَ سْ المَ تْني  بَ جَ أَعْ  4

. ميالً جَ سُ  قْ الطَ يَكونَ  أَنْ  لُ  آمُ  5
مِن ها  ديقُ صَ لَها  ثَها  ها/بَعَ لَ سَ أَرْ سالةً  رِ لَها  مَ  جِ تَرْ أُ أَنْ  ديقتي  صَ نّي  مِ بَتْ  لَ طَ  6

. بِ رِ غْ المَ  
دانٍ  لْ /بُ بِالدٍ في  لَ  تَغِ يَشْ أَنْ  بُّ  يُحِ هُ  نَّ ألِ حى  صْ الفُ ةَ  بيّ رَ العَ غةَ  اللُ مارتين  مَ  لَّ تَعَ  7

. لِفةٍ تَ خْ مُ ةٍ  بيّ رَ عَ  
. عوبِ الشُ يْنَ  بَ مِ  التَفاهُ لى  عَ دُ  تُساعِ ياحةَ  السِ أَنَّ  نى  مُ نُّ  /تَظُ دُ تَقِ تَعْ  8

. رَ تَذاكِ لى  عَ لوا  صُ يَحْ يْ  /كَ لِـِ ساعاتٍ  سَ  مْ خَ اِنْتَظروا  م  نَّهُ أَ نا  قاؤُ دِ أَصْ نا  لَ قالَ   9
في  قيمٍ  (مُ طارِ  المَ في  قيمُ  يُ ل  جُ رَ ةَ  قِصّ كي  يَحْ يِّقاً  شَ ماً  فيلْ السينما  دورُ  رِضُ  تَعْ  a

. ةٍ صيّ خْ شَ بِطاقةٍ  (بِدون)  وَ رٍ  فَ سَ وازِ  جَ بِدونِ  نَّه  َ ألِ  ( طارِ  المَ  
Wiederholung | Seite 227 Übung 4

Die meisten europäischen Touristen reisen mit dem Flugzeug in die arabischen Länder. Aber manche reisen lieber 

mit dem Auto, mit dem Zug oder manchmal mit dem Rad. Manche möchten die Geschichte dieser Länder und ihre 

Sehenswürdigkeiten kennenlernen, deswegen besuchen sie jedes Museum und machen Ausflüge zu allen histori-

schen Plätzen. Aber einige Touristen wollen sich im Urlaub entspannen und so verbringen sie den ganzen Urlaub 

in einem der strandnahen Hotels, um die Sonne und die schöne Natur zu genießen. Ebenso verbringen sie gerne 

etwas Zeit in einer der Altstädte, machen Fotos und kaufen Souvenirs für die ganze Familie und alle Freunde. 

Lektion 12 | Seite 231 Übung 1

ييع  تَضْ  (٦ قيع  تَوْ  (٥ جيل  تَسْ  (٤ ديم  تَقْ  (٣ ديد  تَجْ  (٢ ديد  تَمْ  (١

التَمارين ٦٦ لّ  حَ
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و   (٨ هـ     (٧ ب     (٦ ج     (٥ ز     (٤ ح     (٣ أ     (٢ د     (١
Lektion 12 | Seite 233 Übung 3

سؤال؟ أسأل  ن  كِ مْ مُ  / سؤاالً  أسألَ  أَنْ  نِ  كِ مْ المُ من  هل   1
الطائِرة؟ إلى  روبات  شْ مَ ل  خِ دْ عك/تُ مَ ذ  تَأخُ  ( (أنْ موح  سْ مَ الـ)  (من  هل   2

نوع. مْ مَ هذا  ال،   3
نوع. مْ مَ الفيلم   4

الكتاب. ر  بِنَشْ حت  مَ سَ ة  الثَقافَ ة  زارَ وِ لكن  وَ  5
. نوعٌ مْ مَ دِ  هَ عْ المَ في  خينُ  /التَدْ دِ هَ عْ المَ في  خينُ  التَدْ نوعُ  مْ مَ  6

Lektion 12 | Seite 234 Übung 4

اإلعالنات ق  لَصْ منوع  مَ
„Plakate ankleben verboten!“

اإلعالنات ق  تُلصِ (أن)  منوع  مَ
„Es ist verboten, dass man Plakate anklebt“

التدخين نوع  مْ البابمَ قّ  تَدُ أن  بدون  ل  تَدخُ نوع  مْ مَ
د صعَ المِ اِستِعمال  نوع  مْ األوبرا.مَ في  تَحكي  نوع  مْ مَ

التَصوير نوع  مْ رس.مَ الدَ في  ل  تَأكُ نوع  مْ مَ
السائق مع  ث  دُّ التَحَ نوع  مْ الشارع.مَ في   ني  خِّ دَ تُ نوع  مْ مَ

التزمير نوع  مْ التلفون.مَ ل  تَستَعمِ نوع  مْ مَ
حمول المَ اِستِعمال  نوع  مْ تَسأل.مَ أن  بدون  ر  وِّ تُصَ نوع  مْ مَ

كتبة المَ إلى  المأكوالت  خال  إدْ نوع  مْ مَ
خول الدُ نوع  مْ مَ رور          المُ نوع  مْ مَ

٦٧ LÖSUNGEN ZU DEN ÜBUNGEN
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كانَ إذا  (ما)  أن١َّ)  أن٢ْ)  أن٣ْ)   (٤
إنَّ إنّه٥)  أن٦ْ)  كان٧َ)  إذا  (ما)   (٨
أنّه إنّه٩)  أن١٠ْ)   (١١

Lektion 12 | Seite 235 Übung 5

/لو إذا/إنْ إذا/إن١ْ)  إذا/إن٤ْ)  إذا/إن٧ْ)   (١٠
/لو إذا/إنْ إذا٢)  لَوال٥)  إذا٨)   (١١
/لو إذا/إنْ إن٣ْ)   إذا/لو٦)   / إنْ  لَوال٩)   (١٢

Lektion 12 | Seite 239 Übung 7

Die Hauptsätze, die man mit فـ leiten kann sind: ١٢٣٥

Lektion 12 | Seite 239 Übung 8

يّارة.  سَ يْتُ  تَرَ شْ الَ نُقودٌ  نْدي  عِ كان  لَو   1
يّارة. سَ يْت  تَرَ اِشْ نْت  كُ لوس  فُ نْدي  عِ كان  وْ  لَ  

قصيدة. لك  بْتُ  تَ لَكَ شاعراً  كنتُ  لو   2
إلَيْك. ها  تُ لْ رسَ َ ألَ ميلةٌ  جَ صورةٌ  نْدي  عِ كانَتْ  وْ  لَ  3

! هِ يْ لَ عَ ي  مْ لِّ سَ /فَ مْ لِّ سَ فَ دَ  مَ أحْ فْت  أَيْت/شُ رَ إذا   4
ثيرة. كَ سائِلَ  رَ لَك  بْتُ  تَ كَ  ( نْتُ لَـ(كُ نْوانك  عُ يْتَني  طَ أَعْ  ( نْتَ (كُ وْ  لَ  5

ر. البَحْ إلى  نا/نَروح  حْ هِب/رُ بْنا/نَذْ هَ ذَ اً  حارّ سُ  قْ الطَ كانَ  إذا   6

التَمارين ٦٨ لّ  حَ



السينما. إلى  ت  حْ /رُ بْتُ هَ ذَ  ( نْتُ لَـ(كُ تٌ  قْ وَ نْدي  عِ كانَ  وْ  لَ  7
فال! طْ األَ أَلي  اسْ /فَ لْ أَ اسْ فَ قيقةَ  الحَ رِفي  /تَعْ فَ رِ تَعْ أَنْ  دْت  أَرَ إذا   8

. لُ مَ أَعْ ماذا  فْتُ  رَ عَ ما  الك  لَوْ  9
س. كُ سْ /الكُ ساً كُ سْ كُ لَكَ  تُ  بَخْ طَ  ( نْتُ لَـ(كُ تَني  رْ زُ  ( نْتَ (كُ وْ  لَ  a

Lektion 14 | Seite 252f. Übung 1

حيح طأصَ حيحخَ طأصَ خَ
١٩

٢١٠

٣١١

٤١٢

٥١٣

٦١٤

٧١٥

٨

Lektion 14 | Seite 254 Hörverständnisübung (Transkription)

المغرب
العالم  ل  سواحِ أطول  من  ساحله  لكنّ  العربية  البالد  أكبر  من  ليس  البلد  هذا 

العربي.
عربية. بالد  الجنوب  ومن  الشرق  من  هُ  دُّ وتحُ إفريقيا.  شمال  غربي  أقصى  في  ع  يقَ

األطلسي. المحيط  على  اإلدارية  عاصمته  تقع 
الية. وِ أو  هة  جِ  ١٦ إلى  إدارياً  م  يقسَّ

٦٩ LÖSUNGEN ZU DEN ÜBUNGEN



خضراء جبال  شماله  في  ترتفِع  عة.  واسِ وهِضاب  هول  وسُ كثيرة  أنهار  البلد  هذا  في 
مشهورة.  بال  جِ لة  لسِ سِ الشرقي  شماله  إلى  الغربي  جنوبه  من  وتمتدّ 

من  السياحة  فأصبحت  القديمة  المدن  من  كبير  وبعدد  الجميلة  بطبيعته  اشتهر 
االقتصادية. موارده  أهمّ 

ومناخ  الشمال،  في  ل  عتدِ مُ طي  توسِّ مُ مناخ  المناخ:  من  نوعان  البلد  هذا  في 
. مطراً إفريقيا  شمال  بلدان  أكثر  وهو  الجنوب.  في  صحراوي 

والفواكه   الخضر  ر  فيصدّ راعة  الزِ في  انه  كّ سُ من  بالمائة   ٥٠ حوالي  يعمل 
نَب.  والعِ مضيات  كالحَ

ويقوم العالم،  في  للفوسفات  ر  مصدّ بلد  ل  أوّ وهو  الطبيعية  بثَروته  غني  البلد  هذا 
مسافة   سو عنها  له  تفصِ ال  التي  األوروبية  ة  القارّ إلى  منه  األكبر  القِسم  بتصدير 

صغيرة.
والنسيجية  ذائية  الغِ ناعات  الصِ ها  وأهمّ نسبياً  رة  متطوّ بَر  عتَ فتُ فيه  ناعة  الصِ أما 

البَلد. اقتصاد  في  كبيراً  دوراً  تلعَب  ال  فهي  الصناعة  ا  أمّ والكيميائية.  والصيدلية 
دستوري. ملكي  فيه  الحكم  نظام 

العالم.  في  ديني  بناء  وأعلى  كبير  مسجد  االقتصادية  عاصمته  في 
فيلم  رض  عُ عندما  عالمية  هرة  شُ على  مدنه  وأهمّ  أكبر  لت  حصَ  ١٩٤٢ عام  في 

مشهور. أمريكي  ممثل  فيه  ومثل  اسمها  حمل  رومانسي 
عمرهم  منهم   %  ٢٨ حوالي  نسمة،  مليون   ٣٠ من  أكثر  البلد  هذا  ان  سكّ عدد  غ  يبلُ

. عاماً عشر  خمسة  من  أقل 
اللغة  الى  باإلضافة  واألمازيغية  العربية  لغة:  من  أكثر  البلد  هذا  ان  سكّ  م  يستخدِ

األخيرة. السنوات  في  أهميتها  ازدادت  التي  االنكليزية  واللغة  واإلسبانية  الفرنسية 

التَمارين ٧٠ لّ  حَ
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ة قارّ ة ١)    قارّ    (٢
حيط حيط– مُ مُ جبل– جبل٣)      (٤

(Zugspitze) شبتسة  تسوج  جبل–جبل  نهر ٥)       (٦
صحراء دولة٧)     - دولة     (٨

– والية والية  بريمن٩)    – والية  والية   (١٠
Lektion 14 | Seite 254 Übung 2

العربية. البالد  غرِ  أصْ من  يت  وَ الكُ  (١
المدن. دمِ  أقْ من  وأريحا  شق  مَ دِ  (٢

الجوامع. برِ  أكْ من  ظبي  أبو  في  زايِد  يخ  الشَ جامِع   (٣
. األبراجِ لى  أعْ من  بَي  دُ في  خليفة  بُرج   (٤

اإلسالمية. الجامعاتِ  أهم  من  ر  األزهَ جامعة   (٥
بيّات. رَ العَ الملكاتِ  هر  أَشْ من  بَأ  سَ ملِكة    (٦

Lektion 14 | Seite 256 Übung 4

1  Mauretanien ist das arabische  Land mit der geringsten Bevölkerungsdichte.

2  China zählt zu den flächenmäßig größten Länder der Welt.

3  Die Wirtschaft ist wichtiger (von gößerer Wichtigkeit) als die Politik.

4  Äthiopien zählt zu den ärmsten Ländern der Welt.

5  Das Mittelmeer ist eines der meistverschmutzten Meere der Welt. 

6  Der Himmel in meinem Land ist blauer.

Lektion 14 | Seite 258 Übung 5

ج د:  األحَ ديوم  اإلثنين:  بيوم  الثالثاء:  أيوم  األربعاء:  يوم 

٧١ LÖSUNGEN ZU DEN ÜBUNGEN



Lektion 14 | Seite 259 Übung 6

الثُلوج. قوط  سُ ل  وتواصُ عديّة  رَ أمطار  قوط  سُ السبت:    (١
ر. الباكِ والصباح  الليل  ساعات  الل  خِ د  مُّ تَجَ اإلثنَين:   (٢

ر. طَ المَ من  ات  خّ زَ قوط  سُ ل  يُحتَمَ األربِعاء:   (٣

Lektion 14 | Seite 262 Übung 7

د أ١)  ح٢)  ز٣)   (٤
ب هـ٥)  ج٦)  و٧)   (٨

Lektion 14 | Seite 264 Übung 8

سعيد. إنه  به  التقى  قابله/  من  لِّ  لكُ قال   1
نّي! عَ لُ  أَ يَسْ نْ  مَ لِّ  كُ لى  عَ مْ  لِّ سَ  2

ريد. تُ ما  تعرف  هي  الناس،  يقوله  بما  تَهتَمُّ  ال  تي  صديقَ  3
يُريد. ما  ل  يعمَ ولكنّه  رأيي  له  قلتُ   4

لي.  ( (ـهُ بُخينَ تَطْ  /  ( (ـهُ خُ بُ تَطْ ما  لَّ  كُ لُ  آكُ سَ  5
ريدين!. ريد/تُ تُ ما  كَ  - سرح.  المَ إلى  أو  السينما  إلى  نَروح  أن  كن  مْ مُ  6

. لِّفُ ؤَ المُ ذا  هَ بَه  تَ كَ ما  لَّ  كُ أْتُ  رَ قَ  7
.أُخر كة  شرِ في  اآلن  ر  مَ عُ لُ  يشتَغِ عتُ  سمِ ما  مِثل   8

ث. حدَ ما  لي  /اِحكي  اِحكِ  9
يُساعدني. ن  مَ جدت/لَقيت  وَ  a

التَمارين ٧٢ لّ  حَ



Lektion 15 | Seite 267 Übung 1

قول حُ ج  ل  قْ يْبتهFeldحَ seine Würdeهَ

ح رَ أوامِر mit (voller) Freudeبِمَ ج  ر   Befehlأمْ

)die Vögelالعصافير (بـِ راً  أمْ رَ  دَ er erließ einen Befehl (zu)وأصْ

نْع sie fliegenتطيرُ zum Verbotبمَ

ها دَ جَ وَ  = so gehorchtenفأطاعَ er fand esفألْفاها 

كُ حِ نّونbringt zum Lachenتُضْ سِ die Älterenالمُ

نَعَ  تَ عن deshalb gelangte erفاِقْ وا  فَّ sie ließen ab vonوكَ

ف  دَ نZiel, Zweckَّهَ لَكِ  = أنَّ  رَ  يْ  aberغَ

إالّ  =  و بـaußerِسِ بالوا  يُ sie kümmerten sich nicht umلم 

مِن ء  زْ كون Spotten überالهُ يَضحَ وا  لَّ sie lachten weiterوظَ

Lektion 15 | Seite 268 Übung 2

حيح طأصَ حيحخَ طأصَ خَ
١٤

٢٥

٣٦

Lektion 15 | Seite 271 Übung 4

فرحانة زين١)    حَ طشانة٢)    عَ    (٣
وعان جَ تَعبان/تَعبانة٤)    خائِف٥)       (٦

zur Überzeugung

٧٣ LÖSUNGEN ZU DEN ÜBUNGEN
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ماشياً عين١)    جتمِ مُ واقِفون٢)    تعزِف٣ُ)       (٤
يرقُصون تَسائال٥ً)    مُ م٦ُ)    يبتسِ ر٧ُ)    أنتظِ    (٨

Lektion 15 | Seite 274 Übung 6

1  Zakaria Tamer las viele Bücher, als er in der Fabrik arbeitete.

2  Er schrieb Kindergeschichten, als er Beamter war.

3  Er war Redakteur der Zeitung المعرِفة, als er (noch) Beamter im syrischen Kultusministerium war.

4  Er förderte viele Schriftsteller, als er Vizepräsident des Verbandes der arabischen Schriftsteller war.

5  Er kritisierte die arabischen Regime, als er in Syrien lebte.

6  Er wanderte nach England aus, als er 50 Jahre alt war.

7  Er schrieb in verschiedenen arabischen Zeitungen, als er in Oxford lebte/ ansässig war.

8  Er fing an, Facebook zu benutzen, als er 70 Jahre alt war.

Lektion 16 | Seite 282 Übung 1

MaskulinumFemininumPluralform

بِالطبيب! لْ  بِالطبيب!اِتَّصِ لي  بِالطبيب!اِتَّصِ لوا  اِتَّصِ
! وعداً مَ ذْ  !خُ وعداً مَ ذي  !خُ وعداً مَ ذوا  خُ

الطبيب! إلى  حْ  /رُ شِ شي/روحي...!اِمْ /روحوا...!اِمْ شوا  امْ
ع! جَ الوَ أين  هُ  لَ لْ  ع!قُ جَ الوَ أين  هُ  لَ ع!قولي  جَ الوَ أين  هُ  لَ قولوا 

ك! قميصَ عْ  لَ !اِخْ كِ قميصَ لَعي  كم!اِخْ قميصَ عوا  لَ اِخْ
! دْ دَّ دي!تَمَ دَّ دوا!تَمَ دَّ تَمَ

الطبيب! ه  يقولُ ما  جيّداً  عْ  مَ ما...!اِسْ جيّداً  عي  مَ ...!اِسْ ما  جيّداً  عوا  مَ اِسْ
ضيّة! رَ مَ إجازة  بْ  لُ ضيّة!اُطْ رَ مَ إجازة  بي  لُ ضيّة!اُطْ رَ مَ إجازة  اُطلبوا 

Krankenschein, Krankschreibung ضيّة  رَ مَ إجازة 

التَمارين ٧٤ لّ  حَ
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رْ  تفطُ ال  بي١)  رَ تَشْ ال  ل٢ْ)  تأكُ ال  ش٣َّ)  تَعَ تَ ال   (٤
تَناموا ال  ب٥ْ)  كْ تَرْ ال  روا٦)  كِّ فَ تُ ال  لي٧)  مَ تَعْ ال   (٨
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. جيداً سياحياً  دليالً  رِ  اِشتَ  1
البلد. لُغة  مْ  تعلَّ  2

الشمس. في  طويلة  دة  لِمُ تجلِسْ  ال   3
(شورت). قصيراً  بِنطاالً  تلبَسْ  ال   4

الشارع. في  النُقود  فْ  رِّ /تُصَ فْ رِ تَصْ ال   5
. قاموساً معك  ذْ  خُ  6

الرخيصة. م  المطاعِ في  التبّولة  لْ  تأكُ ال   7
الناس. مع  ثَ  /تتحدَّ مَ تتكلَّ  ( (أنْ فْ  تَخَ ال   8

تسأَل. أن  بدون  الناس  رْ  وِّ تُصَ ال   9
نَفية). (الحَ نبور  الصُ من  الماء  بْ  رَ تشْ ال   a
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1  Umm Khalil wollte in die Küche gehen, als Mouna an die Tür klopfte.

2  Während Nadjwa sich anzieht, wird ihre Mutter schon Tee gemacht haben.

3  Umm Khalil arbeitete als Lehrerin, als sie Abu Khalil kennengelernt hat.

4  Sie wäre beinahe Direktorin geworden, aber sie hat lieber aufhehört zu arbeiten.

5  Als sie aufgehört hat zu arbeiten, war gerade das dritte Kind gekommen.

6  Der älteste Sohn ging schon zur Schule.

7  Damals arbeitete Abu Khalil Tag und Nacht.

8  Im Sommer wird Nadjwa ihr Studium abgeschlossen haben.

9  Vielleicht reist sie nach Frankreich und besucht dort ihren Bruder.

٧٥ LÖSUNGEN ZU DEN ÜBUNGEN



a  Als Nadjwa Martin traf, hatte sie schon einen Termin mit der französischen Botschaft vereinbart.

b  Aber vielleicht wartet sie zwei Monate, bis sie das Visum erhält.

c  Mouna lernte Deutsch, als sie Martin kennengelernt hat.

d  Und Martin arbeitete (damals) für eine lokale Zeitschrift.
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واله.  أقْ عت  مِ وسَ كيم  الحَ يمان  لَ سُ إلى  ثت  تحدَّ التي  بَأ  سَ ملِكة  هي  بَلقيس   (١
منة" من  ودِ "كليلة  كتاب  م  تَرجَ فارِسي  ل  أصْ من  عربي  لِّف  ؤَ مُ ع  فَّ قَ المُ اِبن   (٢

العربيّة. إلى  البَهلويّة  الفارسيّة   
.٧١١ سنة  لُس  األندَ فتح  بَربَري  أصل  من  عربي  قائد  ياد  زِ بن  طارِق   (٣

ر  نشْ على  هُ  تْ دَ وساعَ سول  الرَ ت  جَ وَّ تَزَ األولى  سول  الرَ زوجة  هي  خديجة   (٤
اإلسالم.   

ثمانيّة. العُ ولة  الدَ سوا  أسَّ الذين  األتراك  الطين  السَ م  هُ ثمان  عُ بنو   (٥
اً  بّ "لَيلى" حُ هِ  مِّ عَ اِبنة  بَّ  أحَ العربية  الجزيرة  به  شِ من  عربي  شاعر  لَيلى  جنون  مَ  (٦

بِها. نّى  وتَغَ اً  نونيّ جُ  
عنها. وكتب  بعيدة   بِالد  إلى  سافر  الذي  المغربي  الة  حّ الرَ هو  وطة  بَطّ اِبن   (٧
في  ة  مهمّ باً  تُ كُ ألّف  فارسي  أصل  من  مشهور  وطبيب  يْلَسوف  فَ سينا   اِبن   (٨

فة. لسَ والفَ بّ  الطِ  
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أنَّ غم  رَ ـِ     ١)  ل لـِ     ٢)  أنَّه   ٣)  مع  ألنَّ  ٤)   (٥
أنَّ    إالّ  يثُ  ٦)  حَ هُ  ٧)  أنّ مع  أنْ  ٨)  بَعدَ  ألن٩َّ)   (١٠

التَمارين ٧٦ لّ  حَ
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أنَّه/وإنْ     مع  حيث  ١)    ا  ٢)    عندما/لمّ التي  ٣)       (٤
ـِ   ل لكي-  أنْ  ٥)    أنّي/أنَّني  ٦)    أن٧ْ)    منذ     (٨

أنْ   بعد  نت ٩)    كُ إذا  (ما)  إنَّني/إني  ١٠)  كانت  ١١)  إذا   (١٢
أنّها   ألنَّ    ١٣)  إنّها ١٤)  التي  ١٥)   (١٦

أنَّه    مع  أنْ  ١٧)  قبل  أنْ ١٨)  إذا  ١٩)   (٢٠
أنْ   عندما ٢١)   (٢٢

٧٧ LÖSUNGEN ZU DEN ÜBUNGEN



التَمارين ٧٨ لّ  حَ


