
 



DaF –  اللغة األلمانية كلغة أجنبية 

 مرجع لقواعد اللغة األلمانية 

 

 

 

 

 

 

 Jan Richter المؤلف : 

 

ببساطة األلمانية   

  األلمانية ةشرح مبسط لقواعد اللغ

 

   طالب هة نظر الوجمن  مبسطشرح 

 

 

 

 

 

 

 

www.easy-deutsch.de 

 

 



EasyDeutsch – Deutsche Grammatik einfach erklört  | 3 

EASYDEUTSCH – Deutsche Grammatik │ www.easy-deutsch.de 

 المحتويات فهرس - ببساطة األلمانية اللغة قواعد

 3 المحتويات فهرس - ببساطة األلمانية اللغة قواعد

 29 : هامة إرشادات

 29 : الكالم أنواع

 30 والعالمات األلوان معنى

 30 اإلعرابية الحاالت

 30 الشرح موضوع على الضوء تسليط

 31 الصفات

 31 ؟ الصفة ماهى  -     L1   الصفات

 31 ؟ الصفة ماهى

 31 ؟ الصفة تصريف يجب هل

 32 تكليفو  أمثلة

 33 الصفات تصريف  –   L 2  الصفات

 34 التعريف أدوات بعد الواقعة الصفة تصريف  –  L 2.1 الصفات

 34 التعريف أدوات بعد للصفة تضاف التى النهايات

 35 امثلة

 35 التعريف أدوات داللة لها كلمات

 35 تلخيص

 36 التنكير أدوات بعد الصفة تصريف -   L 2.2  الصفات

 36 التنكير أدوات بعد الصفة نهايات

 36 الملكية أدوات بعد الصفة نهايات

 kein” 37“   النفى أداة بعد الصفة نهايات

 37 أمثلة

 37 تلخيص

 38 ( الصفرية األداة)  بأداة مسبوق الغير االسم بعد الصفة تصريف - L 2.3  الصفات

 38 ( أداة اليوجد) =  بأداة مسبوق الغير  االسم بعد النهايات

 39 : أمثلة

 39 تلخيص

 39 تكليف

 40 الصفة لتصريف خاصة حاالت -    L 2.4  الصفات

 41 خطوة خطوة الصفة تصريف دليل - L 2.5 الصفات

 41 للقواعد قصير تلخيص
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 43 الصفات تصعيد -     L 3 الصفات

 43 عام بشكل

 44 المقارنة صيغة -  L 3.1  الصفات

 44 المقارنة  صيغة استخدام

 44 البناء

 44 رنةالمقا لصيغة خاصة حاالت

 45 التفضيل صيغة -   L 3.2  الصفات

 45 التفضيل  صيغة استخدام

 45 البناء

 45 خاصة حاالت

 46 وتصريفها الشاذة الصفات -    L 3.3  الصفات

 46 الشاذة الصفات

 46 التصريف

 47 الصفة تصعيد بدون المقارنات -    L 3.4    الصفات

 48 كصفة  والمفعول الفاعل اسم -     L 4  الصفات

 48 المختلفة والمفعول الفاعل اسماء

 48 كصفة الفاعل اسم

 49 كصفة المفعول اسم

 50 الفهم بسيطة نصائج

 51 كاسماء الصفات -      L 5  الصفات

 51 عام بشكل

 51 مثلةأ

 51 مقارنه

 52 :  مشهورة أمثلة

 53 كاسماء  والمفعول الفاعل اسم

 53 تلخيص

 54 الصفة بناء -     L 6     الصفات

 54 عام بشكل

 54 تالصفا من الصفات بناء

 55 األفعال من الصفات بناء

 55 االسماء من لصفاتا بناء

 56 تلخيص

 57 الظروف
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 57 ؟ الظرف ماهو -     L 1 الظروف

 57 ؟ الظرف ماهو

 57 والصفة الظرف بين الفرق

 58 أمثلة

 58 تكليف

 59 الزمنية الظروف -    L 2    الظروف

 59 عام بشكل

 59 ؟ متى  ”?Wann“   ب  أمثلة

 60 ؟ متى من بدأ ”?Ab wann“    ب أمثلة

 60 ؟  متى حتى  ”?Bis wann“ :   ب ثلةأم

 60 ؟  متى منذ ”?Seit wann“  ب أمثلة

 61 ؟  مدة كم ”?Wie lange“ :     ب  أمثلة

 61 ؟  مرة كم   Wie oft“ ”?  ب امثلة

 62 تلخيص

 63 المكانية الظروف -    L 3 الظروف

 63 عام بشكل

 Wo?” 63“  ؟ أين  ب أمثلة

 Wohin? / Woher?” 64“        ؟ إين من/      ؟ أين إلى   ب السؤال على مثلةأ

 64 ? ظرف أم جر حرف

 64 ؟ والظرف الجر حرف بين الفرق ما

 65 هناك و هنا"    Hin & Her -   اضافية ظروف     L 3 الظروف

 65 عام بشكل

 65 الصيغتين

Hin & Her   66 أخرى ظروف مع 

Hin & Her    66 االفعال مع 

“ HIN UND HER”   66 واألفعال الجر حروف مع 

 67 الربطية الظروف -     L 4  الظروف

 67 ؟ الربطية الظروف ماهى

 67 الروابط مقابل فى  الربطية الظروف

 68 المختلفة الربطية الظروف

 68 تلخيص

 69 عام بشكل  اللغوية  األدوات -   L 5  الظروف

 69 ? اللغوية  األداة ماهى
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 69 اللغوية األدوات خواص

 69 ؟  اللغوية األدوات أشكال ماهى

 70 المعنى درجة على تدل أدوات

 70 معين معنى على دقيقالت على تدل لغوية أدوات

 71 النفى على تدل أدوات

 71 الحوار على تدل  أدوات

 71 التعبير على تدل أدوات

 71 العالية الصوتية المحاكاة أدوات

 71 تلخيص

 72 تكليف

 73 الكيفية الظروف -    L 6  الظروف

 73 ؟ الكيفية ظروف  ماهى

 vielleicht” 73“ :     استخدام

 ja” 74“   استخدام

 eigentlich” 74“ :    استخدام

 denn” 74“ :       استخدام

 doch” 75“ :     ماستخدا

 mal” 75“ :      استخدام

 eben/halt” 75“ :     استخدام

 wohl” 75“ :        استخدامات

 schon/ruhig” 76“ :      تخداماس

 bloß” & “nur” 76“  -:      استخدامات

 76 تكليف

 77 األداة

 77 ؟ األداة هى ما -     L 1   األداة

 77 األدوات نجد أبن

 77 ؟  األداة تفيدها التى المعلومات ماهى

 77 المختلفة األدوات

 78 تكليف

 79 التعريف أدوات -    L 2 األدوات

 79 أمثلة

 79 التعريف أدوات استخدام

 79 المختلفة اإلعرابية الحاالت فى التعريف أدوات تصريف
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 80 تلخيص

 81 التنكير أداة -   – L 3 األداة

 81 أمثلة

 81 التنكير أداة استخدام

 81 المختلفة اإلعرابية الحاالت فى التنكير أداة - التصريف

 82 تلخيص

 82 تكليف

 kein” 83“    النفى أداة -   – L 4  االداة

 83 ؟    ”kein“   النفى أداة ماهى

 kein” 83“ :     استخدام

 83 اإلعرابية الحاالت كافة فى  ”kein“   - تصريف

 84 : األمثلة من مزيد

 84 تلخيص

 84 تكليف

 85 الصفرية األداة – L 5  األداة

 85 ؟ الصفرية  األداة ماهى

 85 الصفرية األداة  ماستخدا

 87 تكليف/  نصيحة

 88 الملكية أدوات -     L 6  األداة

 88 ؟ الملكية دواتأ ماهى

 88 المختلفة ملكيةال أدوات

 89 الملكية أدوات تصريف

 89 :مثال تحليل

 90 -:  األمثلة من مزيد

 91 !  جدا بسيط تصريفها -   L 7  األداة

 95 االسم

 95 ؟ السما ماهو  : L1     االسم

 95 االسم تعريف

 95 األداة خصائص

 95 تكليف

 96 ( der ,das, die) االسم جنس  L –  2    االسماء

 96 ؟ االسم جنس ماهو

 97 أمثلة
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 97 ؟ محايد أو مؤنث أو مذكر االسم أن أعرف أن لى أين من

 98 المذكر االسم

 99 : المؤنثة الكلمات

 99 المحايد االسم

 100 ؟ االسم جنس معرفة  األلمانى للشخص يمكن كيف

 100 المركبة االسماء

 100 الجمع صيغة فى االسم جنس

 100 تكليف

 101 األداة معرفة  فى  EasyDeutsch سرارأ:  L 3  -  االسماء

 101 ؟ األلمانية اللغة فى األداة مع مشاكل لديك هل

 101 : األداة حيلة

 102 الخطة اتبع

 103 الجمع صيغة بناء  : L4  –   االسم

 103 الجمع صيغة عن مقدمة

 n, en 104    ب الجمع

 e” 104“ ب الجمع

 r/er” 105“     ب الجمع

 s” 105“    ب الجمع

 106 نهاية ضافةإ بدون الجمع

 106 األجنبية الكلمات جمع

 106 الجمع التقبل كلمات

 107 مفرد لها سلي كلمات

 107 تلخيص

 108 المركبة االسماء :  L  5   - االسم

 108 ؟ المركبة االسماء نستخدم متى

 109 اسم+  اسم

 109 اسم+  فعل

 110 اسم+  ظرف/  صفة

 110 ؟  الجمع صيغة  وماهى   االسم جنس  ماهو

 111 اإلعرابية الحاالت : L6  –  االسم

 111 ؟ اإلعرابية الحالة ماهى

 111 ؟ األلمانية اللغة فى تستخدم التى اإلعرابية الحاالت ددع كم

 111 ؟ اإلعرابية الحالة تمثل ماذا

 112 ؟ إعرابية حالة على تحصل التى الكلمات ماهى
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 112 ؟ استخدامها إلى تحتاج التى اإلعرابية الحالة  تستنتج كيف

 112 : أمثلة

 112 تكليف

 113 الرفع حالة  :  L6.1   - االسم

 113 ؟ الرفع حالة ماهى

 113 مثلةاأل

 113 التصريف-  الرفع حالة

 114 ؟ الرفع حالة تستخدم متى

 114 كفاعل الرفع حالة

 114 كخبر  الرفع لةحا استخدام

 115 تلخيص

 116 النصب حالة :L6.2 –  االسم

 116 ؟ النصب حالة ماهى

 116 : مثلةأ

 117 التصريف – النصب حالة

 117 ؟ النصب حالة نستخدم متى

 117 مباشر كمفعول النصب ةلحا

 117 منصوبه كتكملة النصب حالة

 118 الجر حرف بعد النصب حالة

 118 تكليف

 119 الجر حالة:    L6.3     - االسم

 119 ؟ الجر حالة ماهى

 119 أمثلة

 120 التصريف – الجر حالة

 120 خاصة حاالت

 120 ؟ الجر حالة نستخدم متى

 120 مباشر غير كمفعول الجر حالة

 121 مجرور كمفعول اإلستخدام

 121 الجر حروف بعد الجر حالة

 122 تكليف

 123 اإلضافة حالة  -   L 6.4  االسم

 123 ؟ اإلضافة حالة ماهى

 123 : أمثلة

 124 اإلضافة حالة فى التصريف
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 124 خاصة حاالت

 124 ؟  اإلضافة حالة  نستخدم متى

 124 التبعية أو الملكية إلى لإلشارة تستخدم

 125 العلم اسم مع  اسمية تركيبة

 125 معينة جر حروف بعد اإلضافة حالة

 126 معينة أفعال بعد اإلضافة حالة

 126 معينة صفات بعد اإلضافة حالة

 127 : الدارسين لكافة سارة أخبار

 128 الصحيحة اإلعرابية الحالة إلى خطوات أربع فى  –  L 6.5     االسم

 128 القواعد

 130 صريفةالت -  N ال -     L 7 االسم

 130 صريفة؟الت - - N ال ماهى

 130 صريفة؟الت - - N ال  نستخدم متى

 131 ؟ ال أم نعم  خطوة خطوة صريفةالت - - N ال

 132 تلخيص

 132 استثناءات

 134 عام بشكل الجر حروف  –   L 1  الجر حروف

 134 ستخدامواإل التعريف

 135 المختلفة الجر حروف

 135 اإلعرابية  والحاالت رالج حروف

 135 واألدوات الجر حروف

 136 : أمثلة

 136 تكليف

 137 المكانية الجر حروف  –  L 2  الجر حروف

 Wo?” 138“   ب عنها يسأل التى الجر حروف  –  L 2.1  الجر حروف

 138 عام بشكل

 138 الجر  حروف

 138 تلخيص

 138 تكليف

 Woher?” 139“  ب عنها يسأل التى الجر حروف –  L 2.2   الجر حروف

 139 عام بشكل

 aus” 139“ الجر حرف

 von” 140“    الجر حرف
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 140 تلخيص

 Wohin?” 141“  االستفهام أداة على للرد الجر حروف  –  L 2.3  الجر حروف

 141 عام بشكل

 141 المتغيرة الجر حروف

“in”   أو  . “zu” 142 

“zu”  أو  “nach” 143 

 143 تلخيص

 144 األُخرى المكانية الجر حروف  L 2.4   الجر حروف

 durch“ 144„ "     خالل"    الجر حرف

 um … herum“ 144„  الجر حرف

 gegenüber“ 144„    الجر حرف

 145 الزمنية الجر حروف     – L 3 الجر حروف

 145 عام بشكل

 145 النصب حالة مع  الزمنية جر حروف

 146 الجر حالة مع  الزمنية جر حروف

 147 اإلضافة حالة مع الجر حروف

 147 تلخيص

 147 تكليف

 148 الضمائر

 148 ؟ الضمير ماهو   – L 1 الضمائر

 148 التعريف

 148 المختلفة الضمائر

 148 ؟ الضمائر تصريف يجب هل

 148 فتكلي

 149 الشخصية الضمائر – L 2 الضمائر

 149 ؟ الشخصي الضمير ماهو

 149 ؟ الشخصية الضمائر تحملها التى المعلومات ماهى

 150 المختلفة الضمائر

 150 الشخصية الضمائر استخدام

 150 (ich, wir)    األول الشخص فى  الشخصية الضمائر

 150 ( المخاطب ضمائر)   (du, ihr, Sie)   الثانى الشخص فى  الشخصية الضمائر

 150 ( الغيبة ضمائر)  (er, sie, es)  الثالث الشخص فى –  الشخصية الضمائر

 151 تلخيص
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 152 اإلعرابية الحاالت جميع فى الشخصية الضمائر – L 3  الضمائر

 152 نجليزيةاإل اللغة مع مقارنة

 152 المختلفة الصيغ

 152 تكليف

 153 المنعكسة الضمائر   –    L 4  الضمائر

 153 ؟ المنعكسة الضمائر ماهى

 153 المنعكسة الضمائر بناء

 154 المنعكسة الضمائر استخدام

 154 المنعكسة األفعال مع

 154 التبادلى اإلنعكاس أفعال

 154 تلخيص

 155 الملكية ضمائر  –  L 5  الضمائر

 155 ؟ الملكية ضمائر ماهى

 155 الملكية ضمائر أم الملكية أدوات

 156 الملكية ضمائر بناء

 156 الملكية ضمائر تصريف

 157 الملكية ضمائر استخدام

 157 تلخيص

 157 تكليف

 158 الوصل ضمائر  –  L 6  الضمائر

 158 ؟ الوصل ضمائر ماهى

 158 الوصل ضمائر تصريف

 159 ؟ الصحيح الوصل ميرض تحدد كيف

 160 الجر حروف مع  الوصل ضمائر

 160 تلخيص

 161 الوصل لضمائر اإلعرابية الحالة تحديد يمكنك هكذا  – إضافي شرح L 6  الضمائر

 161 ؟ اإلعرابية الحالة نحدد كيف

 161 : أمثلة

 162 اإلشارة ضمائر  –  L 7  الضمائر

 162 ؟ اإلشارة ضمائر ماهى

 162 شارةاإل ضمائر تصريف

 163 جملةال ترتيب

 das” 163“     االشارة ضمير
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“Dieser” / “Jener” 164 

 164 تلخيص

 165 عام بشكل المبهمة الضمائر  –  L 8    الضمائر

 165 الضمائرالمبهمة؟ ماهى

 166 المبهمة الضمائر من مجموعات ثالثة يوجد

 166 فقط لألشخاص المبهمة الضمائر

 man” 166“   المبهم الضمير

 jemand” & “niemand” 166“   المبهمان الضميران

 167 فقط لألشياء المبهمة الضمائر

 etwas” 167“     المبهم الضمير

 alles” 167“    المبهم الضمير

 nichts” 168“   المبهم ضميرال

 168 واألشخاص لألشياء  المبهمة الضمائر

  اسم خلفها وقع إذا  تعريف كأداة  تستخدم فهى   الضمائر صيغ وبين بينها التفريق السهل ومن. تعريف كأدوات واالشياء لالشخاص  المبهمة الضمائر استخدام يمكن

 168 . مختلفًا يكون األحيان بعض في المفرد صيغة فى التصريف ألن  أهمية ذو االمر وهذا.  ضمير فهى اسم بعدها يقع لم وإذا.  مباشرة

 jede” 168“     المبهم الضمير

 alle” 169“  المبهم الضمير

 einige / manche” 169“    المبهمان الضميران

 ein / kein” 169“      المبهمان الضميران

 es” 171“  الضمير  –  L 9  الضمائر

 171 عام بشكل

 es” 171“  استخدام

 171 : كبدل

 172 الفرعية للجملة كممثل

 173 : الشخصية غير األفعال مع  “ es  “   الضمير

 es“ 174„  للضمير آخر استخدام

 174 تلخيص

 175 الجملة بناء

 175 الفرعية والجملة ساسيةاأل الجملة بين الفرق  –   L 1  بناءالجملة

 175 األساسية الجملة

 175 الفرعية الجمل

 175 عام كلبش الجملة بناء

 176 ؟ ول األ المركز فى يوجد ماذا -  L   2   الجملة بناء

 176 تكليف
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 176 ؟ الفاعل يكون أين ــــ  L  3    الجملة بناء

 177 اإلنجليزية اللغة مع مقارنه

 177 : أمثلة

 177 تكليف

 178 سؤال كون   –  L 4  الجملة بناء

 Nein 178 ال/   نعم Ja  -  أسئلة -     L  4.1   الجملة بناء

 178 ؟   Nein   ال/      Ja  نعم   ب عنه المجاب السؤال ماهو

 178 المثبت السؤال

 179 المنفى السؤال

 179 الجملة ترتيب

 179 تلخيص

 W- 180  ال اسئلة –  L  4.2    الجملة بناء

 180 ؟ W - ال سؤال ماهو

 180 المختلفة اإلستفهام أدوات

 182 الجر بحروف األسئلة   –  L4.3   الجملة اءبن

 182 اإلحتماالن

 182 األشخاص عن السؤال

 183 األشياء عن السؤال

 183 تلخيص

 184 مباشر الغير السؤال   L4.4  الجملة بناء

 184 ؟ مباشر الغير السؤال ماهو

 184 ة مباشر الغير    - Ja/Nein    ئلةأس

 185 مباشرة الغير  “  W  “  ال أسئلة

 185 تلخيص

 186 النفى  –   L 6  الجمل بناء

 186 المختلفة اإلحتماالت

 Nein” 186“  استخدام

 Kein” 186“  استخدام

 Nicht” 187“    استخدام

 187 سلبى مقابل لها كلمات

 187 تلخيص

 Nicht” 188“  موقع -    L  6 الجمل بناء

 188 الظرف نفى
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 188 الصفة نفى

 188 الضمير نفى

 188 العلم االسم نفى

 189 الجر حرف مع والمكمالت العبارات نفى

 189 ملكية وأداة تعريف بأداة االسماء نفى

 189 الفعل نفى/  كاملة الجملة نفى

 189 الجملة فى فعل من أكثر نفى

 190 تلخيص

 191 القوسين بين ما جمل -   L 7     الجملة بناء

 191 قوسين بين ما جمل ماهى

 191 القوسين بين ما جمل نستخدم متى

 192 تلخيص

 192 تكليف

 193 الفرعية الجمل  -     L 8  الجمل بناء

 193 ؟ الفرعية الجملة ماهى

 193 الجملة ترتيب

 193 فرعية جملة+  أساسية جملة:  األساسية الجملة بعد الفرعية الجملة:  الجملة ترتيب

 194 أساسية جملة+  فرعية جملة  الجملة تريب

 194 المنفصلة األفعال مع الجملة ترتيب

 194 فعل من أكثر بها التى الجمل فى  الجملة ترتيب

 195 الجملة ترتيب فى استثاءات

 195 ؟ الفرعية الجملة إلى تشير التى الروابط ماهى

 196 تلخيص

 196 تكليف

 Dass” 197“"    أن  "    جمل -      L 8.1  الجمل بناء

 197 ؟  ”dass“  جمل  ماهى

 dass” 197“   ب تكملة ذات أفعال

“dass”   أو “ob” 198 ؟ 

 199 الجملة ترتيب

 199 تلخيص

 200 (نأل)  ( …weil, da)  السببية الجمل  –  L 8.2  الجمل بناء

 200 ؟ السببية جمل  ماهى

“weil”   أم   “da”    200 ؟ 

 201 خاصة تحاال
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 201 تلخيص

 202 ( من الرغم على) (obwohl)    الشرطية الجمل L – 8  3. الجملة بناء

 202 الشرطية الجمل ماهى

 202 والشرطية السببية الجمل بين مقارنة

 203 تلخيص

 204 (wenn, falls) الشرطية الجمل – L 8.4  الجمل بناء

 204 ؟ الشرطية جمل ماهى

 wenn”, “falls”, “sofern” 205“  بين الفرق

 205 الماضى فى

 205 الجملة ترتيب

 206 تلخيص

 207 لكى (damit, um… zu)  باستخدام الغاية جمل    –  L 8.5    الجملة بناء

 207 ؟ الغاية جمل ماهى

 damit“ 207“  باستخدام الغاية جمل

 um...zu...“ 208„  باستخدام الغاية جمل

 damit” / “um… zu…” 208“   بين  الفرق

 209 استثنائية حاالت

 209 تلخيص

 210 (so dass)  النتيجة جمل –  L 8.6  الجمل بناء

 210 ؟ النتيجة جمل  ماهى

 210 المختلفة الصيغ

 211 األخرى حتماالتاإل

 211 تلخيص

 212 (indem)   الكيفية جمل  –  L 8.7  الجمل بناء

 212 ؟ الكيفية جمل ماهى

“indem”     و    “dadurch dass… “ 212 

“Ohne dass” // “Ohne zu” 213 

“Anstatt dass” // “Anstatt zu” 213 

 213 الجملة ترتيب

 214 تلخيص

 215 الزمنية الجمل    –  L 8.8a  الجمل بناء

 215 ؟ الزمنية الجمل ماهى

“seit/seitdem” 215 
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“bis” 216 

“Während” 216 

“Solange” 216 

“Nachdem” 217 

“Bevor / Ehe” 217 

“Sobald / Sowie” 218 

 219 تلخيص

 220 ؟  als  أم wenn (   الزمنية الجمل)  -      L 8.8b   الجمل بناء

Wenn   أم  als 220 ؟ 

 220 المستقبل فى

 221 المضارع فى

 221 الماضى فى

 222 خاصة حاالت

 222 تلخيص

 223 الوصل جملة    –       L 8.9     الجملة بناء

 223 ؟ الوصل جمل ماهى

 der, die, das, welche” 223“  ب المصحوبة الوصل جمل

 wo” 224“  ب المصحوبة الوصل جمل

 was” 224“  ب المصحوبة الوصل جمل

 225 تلخيص

 226 التنسيقية بطواالر   –    L 9.1       الجملة بناء

 226 ؟ التنسيقة الروابط ماهى

 226 أساسيتين جملتين ربط

 227 الفرعية لالجم ربط

 227 الكلمات من أومجموعة كلمات بين الربط

 228 الروابط استخدام

 228 تلخيص

 229 العطف روابط   – L 9.2  الجملة بناء

 229 ؟ العطف روابط ماهى

 229 : هى العطف روابط أهم

 230 الجملة ترتيب

 230 تلخيص

 231 االجزاء متعددة روابط – L 9.3   الجمل بناء
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 231 ؟ جزاءاأل المتعددة الروابط ماهى

 231 المختلفة األجزاء المتعددة الروابط

„sowohl… als auch… “  231 سواء حد على............  كذلك 

„nicht nur… sondern auch… “ 231 أيضاً  بل............  فقط ليس 

„weder… noch… “      232 ذاك وال......  هذا ال 

„zwar…, aber… “     232 لكن........  الواقع فى 

„entweder… oder… “   232 أو............  إما 

 232 الجملة ترتيب

 233 تلخيص

 234 العطف ظروف  –  L 9.4    الجملة بناء

 234 ؟ العطف ظروف ماهى

 234 والروابط العطف ظروف

 235 المختلفة طفالع ظروف

 235 تلخيص

 236 (    zu+ المصدر)   المصدرية الجمل    – L 10  الجملة بناء

 236 ؟ المصدرية الجمل ماهى

 237 ؟ + Zu    المصدر  نستخدم متى

 zu  " 238+  المصدر"     تستخدم أفعال

 zu  " 239+  المصدر"    استخدام يمكنها أفعال

 dass“  : 239„  بجملة تكملة استخدام يمكنها التى األفعال كافة. 1

 haben + 239  اسم     و/      + sein/finden  صفة       تركيبات .2

 zu " 240 +   المصدر " بدون أفعال

 241 المصدرية الجمل فى المنفصلة األفعال

 241 الجملة ترتيب

 241 تلخيص

 242 المصدرية التركيبة   –  L 11  الجمل بناء

 242 ؟ المصدرية التركيبة ماهى

 um… zu…” 242“   مع جمل

 ohne… zu…” 243“     جمل

 anstatt… zu…” 244“     جمل

 244 تلخيص

 245 األفعال

 245 ؟ األفعال ماهى    –  L 1  األفعال
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 245 التعريف

 245 الفعل أنواع

 246 فعللل الثالثة الصيغ

 246 التصريف أسس

 246 تلخيص

 246 تكليف

 247 " يكون"      ”sein“فعل -      L 2  األفعال

 sein” 247“  يكون  فعل تصريف

 sein” 247“    استخدام

 248 تلخيص

 248 تكليف

 249 يملك  ”haben“   الفعل  –  L 3  فعالاأل

 haben” 249“   تصريف

 haben” 249“    استخدام

 250 تلخيص

 250 تكليف

 251 القوية األفعال -      L 4  األفعال

 251 ؟  العلة حروف ماهو

 251 ؟ تغييرها يجب التى العلة حروف ماهى

 252 ؟  العلة حرف نغير وأين متى

 252 ؟ العلة حرف يتغير لماذا

 253 تلخيص

 254 عام بشكل  الكيفية أفعال   – L 5.1  األفعال

 254 ؟ الكيفية أفعال ماهى

 254 الجملة ترتيب

 255 المختلفة الكيفية أفعال   –     L 5.2  األفعال

 müssen” 256“   الكيفية فعل

 256 التصريف

 müssen” 256“ استخدام

 können” 257“   الكيفية فعل

 257 التصريف

 können” 257“    استخدام

 wollen / möchten” 259“    الكيفية فعلى
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 259 التصريف

 wollen” 259“  استخدام

 möchten“ 260„  و “wollen„  بين الفرق

 dürfen” 261“     الكيفية فعل

 261 التصريف

 dürfen” 261“   استخدام

 sollen” 263“    فيةالكي فعل

 263 التصريف

 sollen” 263“    استخدام

 265 تلخيص

 266 المركبة األفعال   –  L 6  األفعال

 266 ؟ المركبة األفعال ماهى

 267 المنفصلة األمامية المقاطع

 267 لإلنفصال قابلة الغير األمامية المقاطع

 268 لإلنفصال قابلة غير أو لإلنفصال قابلة أمامية مقاطع

 268 التصريف

 269 ؟ علالف فصل عليك يجب متى

 270 تلخيص

 271 األمر     –  L 7 األفعال

 271 ؟ األمر ماهو

 271 األمر بناء

 271 المهذبة الصيغة

 ihr“ : 271„  الجمع صيغة

 du“ : 272„ المفرد صيغة

 272 ( المفرد صيغة فى فقط: )  األمر بناء فى صةخا حاالت

 272 : األمر صيغة فى المنفصلة األفعال

 273 استثناءات

 273 الجملة ترتيب

 274 المنعكسة األفعال   –  L 8    األفعال

 274 ؟ المنعكسة فعالاأل ماهى

 274 المنعكسة  الضمائر

 275 ؟ الحقيقية المنعكسة األفعال ماهى

 275 ؟ الحقيقة غير المنعكسة األفعال ماهى

 276 ؟ الجر حالة أم النصب حالة
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 276 الجملة ترتيب

 277 تلخيص

 werden” 278“    الفعل  – L 9  األفعال

 278 ؟ ”werden“   نستخدم متى

 278 أساسي كفعل ستخداماإل

 279 : مساعد كفعل اإلستخدام

 279 التصريف

“Worden”  أو   “geworden”? 279 

 lassen” 280“    الفعل  – L 10  األفعال

 280 ؟ lassen  نستخدم متى

 280 أساسى كفعل اإلستخدام

 280 مساعد كفعل داماإلستخ

 lassen” 282“  تصريف

“Lassen”     أو   “gelassen” 283 ؟ 

 283 الجملة ترتيب

 283 تلخيص

 284 الفاعل اسم   –  L 11  األفعال

 284 ؟ الفاعل اسم ماهو

 284 البناء

 285 الفاعل اسم استخدام

 285 المفعول اسم مع مقارنة

 285 تلخيص

 286 التام لالفع   –  L 12 األفعال

 286 ؟ التام الفعل ماهو

 286 التام الفعل استخدام

 287 القياسية األفعال من البناء

 287 ( البسيط المضارع صيغة فى أى)  القياسية األفعال

 287 ( البسيط المضارع فى)  القوية األفعال/  منتظمة الغير األفعال

 288 المنتظمة غير األفعال بناء

 288 المختلطة األفعال

 288 المتحرك الحرف فيها يتغير التى األفعال

 289 المركبة األفعال  بناء

 289 المنفصلة األفعال من:  بناء
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 289 المنفصلة غير االفعال من:  بناء

 289 تكليف

 290 األولى اإلنشاء غةصي    –  L 13  فعالاأل

 290 ؟   االولى اإلنشاء صيغة ماهى

 290 ؟ المباشر غير الكالم ماهو

 291 . ثابته صيغ فى أيضا  األولى اإلنشاء صيغة  استخدام

 291 األولى اإلنشاء صيغة  بناء

 292 األولى اإلنشاء  صيغة فى الزمنية الصيغ

 292 سارة أخبار

 293 تلخيص

 293 تكليف

 A2   - 294 الثانية اإلنشاء صيغة -     L 14.1     األفعال

 294 ؟ الثانية اإلنشاء صيغة ماهى

 294 الثانىة اإلنشاء صيغة استخدام

 295 الحاضر فى البناء

 295 االفعال أهم تصريف

 würde” 296“    مع البناء

 296 الجملة ترتيب

 296 تلخيص

 296 تكليف

 B1 297  -  الثانية اإلنشاء صيغة   L 14.2 – B1  األفعال

 297 الثانية اإلنشاء وصيغة الخبرية الصيغة بين:  قارن

 297 الثانية اإلنشاء صيغة استخدام

 298 الماضى فى الثانية اإلنشاء صيغة

 299 الجملة ترتيب

 299 تلخيص

 300 عام بشكل  للمجهول المبنى   – L 15.1  األفعال

 300 ؟ للمجهول المبنى ماهو

 300 للمجهول والمبنى لللمعلوم المبنى بين مقارنة

 301 األلمانية اللغة فى للمجهول المبنى

 301 تكليف

 302 الحدث عل الدال للمجهول المبنى   –  L 15.2  األفعال

 302 ؟ الحدث على الدال للمجهول المبنى ماهو
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 302 (  المضارع)  فى البناء

 303 الجملة ترتيب

 303 للمجهول ىمبن بدون أفعال

 304 تكليف

 305 الزمنية الصيغ كافة فى الحدث على الدال للمجهول المبنى   –  L 15.3  األفعال

 305 عامة نظرة

 305 للمجهول المبنى إلى للمعلوم المبنى من

 306 البسيط المضارع

 306 التام الماضى

 306 البسيط الماضى

 307 البعيد الماضى

 307 اليسط المستقبل

 307 التام المستقبل

 B 308)2( شخصى الغير للمجهول المبنى –    L 15.4فعالاأل

 308 ؟ شخصى الغير للمجهول المبنى ماهو

 309 الجر حالة فى التكملة ذات األفعال مع شخصى الغير للمجهول المبنى

 309 الجر بحروف  تكملة  مع  شخصى الغير للمجهول المبنى

 man” 309“  الضمير

 310 العادىة للمجهول المبنى صيغة ىف  ”Es“ الضمير

 310 تلخيص

 310 تكليف

 311 الحالة على الدال للمجهول المبنى   –  L 15.5  األفعال

 311 ؟ الحالة على الدال للمجهول المبنى

 311 ( البسيط المضارع فى)  الحالة  على الدال للمجهول المبنى بناء

 312 الكيفية أفعال مع الحالة على الدال للمجهول المبنى

 312 الجملة ترتيب

 312 الزمنية الصيغ كافة فى  الحالة على الدال للمجهول المبنى

 313 أخرى أمثلة

 313 تكليف

 314 مكمالت لها أفعال   –  L 16  األفعال

 314 عام بشكل المكمالت

 316 تلخيص

 316 تكليف
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 317 الرفع حالة فى مكمل ذات أفعال  -     L 16.1  األفعال

 317 الرفع حالة فى مكمل

 317 أمثلة

 318 الرفع لةحا فى مكمالن لها أفعال

 319 الرفع حالة فى مكمل بدون جمل

 319 تلخيص

 320 النصب حالة تسبب أفعال -       L 16.2   األفعال

 320 النصب حالة فى مكمالت

 320 أمثلة

 321 الجملة ترتيب

 321 النصب حالة فى  مكمالن

 322 تلخيص

 323 الجر حالة  تسبب أفعال   –  L 16.3   األفعال

 323 الجر حالة فى مكمل

 323 أمثلة

 324 الجملة ترتيب

 324 تلخيص

 324 تكليف

 325 والنصب الجر حالة تسبب أفعال  –  L 16.4  االفعال

 325 النصب حالة فى ومكمل الجر حالة فى مكمل  تسبب أفعال

 326 الجملة ترتيب

 327 تلخيص

 327 تكليف

 328 اإلضافة حالة تسبب أفعال -     L 16.5    األفعال

 328 اإلضافة حالة فى  مكمالت

 328 اإلضافة حالة+  الرفع حالة

 329 اإلضافة حالة+  النصب  حالة+  الرفع حالة

 330 تلخيص

 331 جر بحروف مرتبطة أفعال   –  L 16.6  األفعال

 331 جر بحرف تكملة

 331 أمثلة

 331 جر بحروف نمسبوقا مكمالن:   أمثلة

 332 الجر حروف مع السؤال طرح
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 332 : األشخاص عن السؤال

 332 : األشياء عن السؤال

 333 تلخيص

 333 تكليف

 334 الزمنية الصيغ

 334 البسيط المضارع    –  L 1  األزمنة

 334 المصدر فى للفعل الممكنة  اإلستخدامات

 335 ( المنتظمة األفعال)   التصريف   –  البسيط المضارع

 335 المضارع فى القوية األفعال تصرف

 336 منتظمة الغير األفعال تصريف

 336 خاصة حاالت

 t“ 336„  أو “d„  ب اأصله ينتهى أفعال

 z“ 336„  أو “s“, „ß“, „x„    ب أصلها ينتهى أفعال

 eln/-ern“ 337-„    ب أصلها ينتهى أفعال

 337 أمثلة

 337 تلخيص

 338 البسيط  المضارع استخدام   –  L 2     الزمنية الصيغ

 338 البسيط المضارع استخدام

 338 الحاضر الوقت فى واقع أو حقيقة هو  ما شيء

 338 . يحدث لن أو يتكرر أو الحاضر الوقت فى واحدة مرة يقع حدث

 338 ومستمر دائم شيء

 339 بعد ينتهى ولم سبق فيما بدأ حدث

 339 عليه متفق أو له مخطط المستقبل فى سيقع حدث

 339 تلخيص

ً  أن عن الشخص يعبر كيف   –  L 3    الزمنية الصيغ  340 ؟ اآلن يحدث ما شيا

 341 البسيط المستقبل    –  L 4     الزمنية الصيغ

 341 ؟ البسيط المستقبل ماهو

 341 أمثلة

 341 البسيط المستقبل بناء

 342 الجملة ترتيب

 342 االبسيط؟ المستقبل صيغة نستخدم متى

 342 البسيط بالمضارع المستقبل التعبيرعن

 343 البسيط المستقبل صيغة مع المستقبل
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 343 مقارنة

 343 تكليف

 344 التام الماضى    –  L 5   الزمنية الصيغ

 344 الماضى فى المختلفة الزمنية الصيغ

 344 امتال الماضى على أمثلة

 345 التام الماضى بناء

 sein” 345“  مع التام الماضى بناء

 haben” 346“   من التام الماضى بناء

 346 الجملة ترتيب

 346 تكليف

 347 البسيط الماضى -      L 6  الزمنية الصيغ

 347 ؟ البسيط الماضى ماهو

 347 المنتظمة فعالاأل تصريف

 347 خاصة تحاال

 348 المنتظمة غير  األفعال تصريف

 349 البسيط؟ الماضى أم التام الماضى    –  L 7  الزمنية الصيغ

 349 المعنى فى الفرق

 349 ؟ الماضى صيغ من ىأ استخدم متى

 350 المنطوقة اللغة فى البسيط لماضىا

 350 كثيراً  البسيط الماضى تستخدم عندما

 350 تلخيص

 351 البعيد الماضى   –  L 8   الزمنية الصيغ

 351 عام بشكل البعيد الماضى

 351 أمثلة

 352 عامة نظرة

 352 البعيد الماضى بناء

 353 ؟ البعيد الماضى دمنستخ متى

 353 العامية للغةا على مالحظة

 353 تلخيص

 354 التام المستقبل   -       L 9  الزمنية الصيغ

 354 ؟  التام المستقبل ماهو

 354 أمثلة

 354 التام المستقبل  استخدام
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 355 التام المستقبل بناء

 355 ؟ Haben  أم  Sein     :   المساعد الفعل

 355 الجملة ترتيب

 355 تلخيص

 EasyDeutsch 356      كتب كافة

 357 األلمانية اللغة لتعلم بها الموصى الكتب من مزيد

Dilyana von Germanskills 357 

Peter von EasyDAF 357 

 358 اإلنترنت عبر األلمانية اللغة لمعلمى توصية
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  مقدمة

 العبارات واألسئلة التالية :مانية , ربما تسمع فى الغالب لما تقول لشخص أنك تتعلم اللغة األعند

 ، من الصعب للغاية تعلم اللغة األلمانية ، أليس كذلك؟" " واو"  •

 هل اللغة األلمانية فعال صعبة " ؟ " •

 " ربما سيكون ذلك صعباً بالنسبة لى " ! •

 إنهما أسهل بكثير !" و الفرنسية ؟ لماذا ال تتعلم األسبانية أ " •

 ؟ أليس كذلكسمعت ذلك أو ماشابهه من أصدقائك أو زمالئك ! أنا متأكد أنك 

 

 ن هذا ليس صحيحاً  ! أعتقد أ

 

 " قواعد اللغة األلمانية بسيطة , ولكن هناك تعقيد فى شرحها فقط "

Jan Richter    -  مؤلف األلمانية ببساطة  

 

يتم كتابة الشرح على موقع الويب الخاص بي وفي هذا الكتاب اإللكتروني من وجهة نظر 

التركيز  لقاعدة وليس خدامها طبقاً ليتم استتى الح ومن الشر ٪  95الطالب والتركيز على 

 مثل معظم الكتب النحوية األخرى. األخرى ٪ 5 العلى 

 

 ةلفهم القواعد العامة على أي ضرورية ألنك لست بحاجة إلى معظمهاجنبت جميع المصطلحات المتخصصة غير التو

 حال.

 

 أود تحقيق الهدف التالي:   www.easy-deutsch.deهذا الكتاب اإللكتروني وموقع الويب الخاص بي:  فى

 هدفى :

 ! أريد أن أثبت لك أن قواعد اللغة األلمانية سهلة
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 : هامة إرشادات
 نواعية أن تعرف الفرق بين مختلف أالمصطلحات المتخصصة  غير الضرورية ، ولكن من المهم للغالقد تجنبت جميع 

  . الكالم

  : الكالم أنواع

 … ,schön, neu, alt, einfach  الصفة 

 … ,bald, hier, morgens  الظرف 

 األداة 

 أداة تعريف 

 أداة تنكير 

 أداة ملكية 

 أداة النفى 

  أداة اإلشارة

der, die, das, dem, … 

ein, eine, einem, … 

mein, dein, sein, … 

kein, keine, keinem, … 

dieser, jener, ... 

 الروابط
 تنسيقية روابط 

  روابط ثانوية 

denn, und, oder, … 

dass, weil, wenn, … 

 … ,Computer, Buch, Frau  اإلسم 

 … ,sehr, denn, ja, mal  األداة اللغوية 

 … ,auf, aus, gegen, in, an, bei  حروف الجر 

 الضمائر 

  ةيشخصائرالضمال

 ملكية  ضمائر

  الضمائر المنعكسة 

 الوصل  ضمائر

 اإلشارة  ضمائر

  الضمائر المبهمة

ich, du, er, sie, es, … 

meins, deins, unseres, … 

mich, mir, dich, dir, sich, … 

der, welche, was, … 

dieser, jenes, der, die, … 

man, etwas, niemand, … 

 الفعل 

 فعل أساسى 

 فعل مساعد 

 فعل دال على الكيفية 

lehren, lesen, kaufen, … 

sein, haben, werden 

können, müssen, sollen, … 

 

سيكون . على األرجح ،  األمإذا كنت ال تعرف الفرق بين أنواع الكالم ، فإنني أوصي بأن تنظر إلى الفرق في لغتك 

 .الفرق بالضبط هو نفسه كما في األلمانية
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  والعالمات األلوان معنى
 كل شيء جذاب بصريًا ، أستخدم عالمات ألوان مختلفة.يكون حتى تتمكن من فهم الشرح بشكل أسهل و

  اإلعرابية الحاالت

.  تطوير لونك الخاصتقوم بأن هذه األلوان أو ك باستخدام أوصيوالمختلفة.  اإلعرابية  ستخدم ألوانًا مختلفة للحاالتأنا ا

 . محددفعل بطريقة ال شعورية باستخدام حرف الجر أو اإلعرابية تساعدك على تعلم الحالة حيث أن األلوان 

  

على قائمة المفرداتمثال  الحالة اإلعرابية  

 sein, werden, bleiben حالة الرفع 

 … ,für, um, durch حالة النصب 

 … ,helfen, gefallen, aus, mit حالة الجر 

 … ,gedenken, bedürfen, während, außerhalb حالة اإلضافة 

 مثال :

• „Ich gebe dir den Schlüssel meines Hauses.“   منزلى مفتاح كأعطي أنا

  الشرح موضوع على الضوء تسليط

 ا. األزرقعالمة على هذا الجزء باللون أضع دائما  جملة المثال ،يدور حوله الذى  جزءإبرازالولوهلة األولى ، اواضحاً من الشرح  لجعل

 . داكن, فكتبتها بلون  كنها ليست جزًءا مباشًرا منهول , تتبع الشرح  األجزاء التيوأما 

 نادر جدًا(ولكنه )  لداكناألحمر اوإذا كانت هناك حاجة لعالمة لون ثانية ، سأستخدم هذا اللون 

 

 مثال :

„Ich werde dir helfen, nachdem du den Müll rausgebracht hast.“ 

 

  (من درس الجمل الزمنية )

 جملة فرعية = ماضى تام  جملة أساسية = مستقبل 
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 الصفات

 ؟ الصفة ماهى  -     L1   الصفات
 30  ؟   ماهى الصفة

 30 ؟ هل يجب تصريف الصفة

 31 وتكليف  أمثلة

 

 ؟ الصفة ماهى

 خاص  عنىالصفات هى كلمات تعطى م

 .و الشيءأنها تصف الشخص أى أشياء و األأشخاص ألخاص ل وصفتعطى فهى 

   Wieكن السؤال عنها ب " كيف " ويم

 مام االسم فيجب تصريفها واذا وقعت الصفة أ

 اتيضا تصعيد الصفة واستخدمها للمقارنأكما يمكن 

• „Das ist ein Haus.“ // „Das ist ein großes Haus.“ 

 

 

 

 

 هذا منزل كبير  //                                                   هذا منزل

 ؟ الصفة تصريف يجب هل

 ! ولكن ليس دائماالرد المختصر : نعم 

 االسم يجب تصريفها مامأذا وقعت الصفة إ

   وبالتالى تلحق الصفة نهاية. 
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 : مثلةأ 

• „Der junge Mann lernt Deutsch.“ //  يتعلم الرجل الصغير اللغة األلمانية.” 

 فتم تصريف الصفة(“Mann„ مام االسم وقعت أ  “jung„ الصفة)

ولكن    • : „Der Mann ist jung.“ // “الرجل صغير.” 

 (لذا اليوجد تصريف صفة      .   “jung„اليوجد اسم خلف الصفة ) 

 

 

 :تذكر 

 .مام الصفةمرتبط بالحالة اإلعرابية واألداة الواقعة أ نهاية الصفة

  وتكليف  أمثلة

 مام االسمأفى اللغة االلمانية يجب تصريف الصفة الواقعة 

 “groß„ :الصفة

• „Das ist ein großes Haus.“ – das Haus // هذا بيت كبير. 

• „Das ist ein großer Baum.“ – der Baum //  هذه شجرة كبيرة. 

• „Das ist eine große Katze.“ – die Katze //  هذه قطة كبيرة 

 

 ؟ مثلةمن هذه األ المقصود أدركتهل تكليف : 
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 الصفات تصريف  –   L 2  الصفات

 ن تلحق بها نهايةأاالسم . وهذا يعنى  ممايجب تصريف الصفة الواقعة أ

 :النهايات التى تضاف للصفة بالعوامل التالية رتبطت

 جنس االسم  •

 عرابيةالحالة اإل •

 مام االسم داة الواقعة أاأل •

 .دروس فرعية   5لى وينقسم هذا الدرس إ
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 التعريف دواتأ بعد الواقعة الصفة تصريف  –  L 2.1 الصفات
 33 النهايات التى تضاف للصفة بعد ادوات التعريف  

 34 أمثلة

 34 كلمات لها داللة أدوات التعريف 

 .Fehler! Textmarke nicht definiert تلخيص

 

 التعريف واتأد بعد للصفة تضاف التى النهايات

 حالة االضافة حالة الجر حالة النصب حالة الفاعل  

 der schöne االسم المذكر

Mann 

den schönen 

Mann 

dem schönen 

Mann 

des schönen 

Mannes 
 die schöne المؤنثاالسم 

Frau 

die schöne  

Frau 

der schönen 

Frau 

der schönen  

Frau 
 das schöne االسم المحايد

Haus 

das schöne 

Haus 

dem schönen 

Haus 

des schönen 

Hauses 
 die schönen الجمع

Männer 

die schönen 

Männer 

den schönen 

Männern 

der schönen 

Männer 

 

 

 : تلميح

 .  ن تفعل ذلكعرابية فاليجب على الصفة أداة عن الحالة اإلفاذا عبرت األ .عرابية داة بشكل واضح عن الحالة اإلتعبر األ

  .مع االسم المحايد والمؤنث  النصبفى حالة  و المفرد ,االسم الرفع مع فى حالة (     e )يضاف للصفة حرف  -

داة ألى نوع من اأضافة  مع إلافى حالة الجر ومع االسم الجمع  و كذلك مع االسم المذكر  و النصب فى حالة (    en  )ويضاف للصفة  -

.. 
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  امثلة

• „Das rote Auto gehört dem reichen Mann.“  

 . السيارة الحمراء تخص الرجل الغنى

• „Hans sitzt auf dem alten Sofa.“ 

 هانس يجلس على االريكة القديمة 

• „Das Haus steht neben dem großen Park.“ 

 البيت موجود بجانب المتنزه الكبير

• „Das kleine Haus ist grau.“ 

 البيت الصغير لونه رمادى 

  التعريف دواتأ داللة لها كلمات

 .من الكلمات الدالة على التعريف     ”Diese”, “jede”,  “welche”,” solche” ,  “alle“تعد الكلمات  

 .دوات التعريف ى من تلك األدوات فيلحقها أيضا نهاية تصريفية مثل أأفاذا وقعت الصفة خلف 

  " enو  "أ   "e" مع النهايات ساسى فى الشكل األ الصفةن تظل يمكن أ،   ةيفيصرتنهاية  علىئما ادتحتوى دوات ن هذه األأوبما 

  تلخيص

  ”en“ فى حالة الجمع  وفى حالة الجر واالضافة  وايضا فى حالة النصب مع االسم المذكر يضاف للصفة   •

  ”e“   دوات فيضاف للصفةأما مع باقى األ •

 فهى -فيضاف للصفة معها نفس النهاية    diese”, “jede”, “manche”, and “welche“دوات أما األ •

 تعريفية.دوات أاسم  يطلق عليهادوات تعريف وأ 
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  التنكير دواتأ بعد الصفة تصريف -   L 2.2  الصفات
 35 دوات التنكير أنهايات الصفة بعد 

 35 دوات الملكية أنهايات الصفة بعد 

 kein” 36“ داة النفى أنهايات الصفة بعد 

 36 مثلة أ

 36 تلخيص

 

 

 التنكير دواتأ بعد الصفة نهايات

 حالة االضافة حالة الجر حالة النصب حالة الرفع  

 ein schöner المذكر

Mann 

einen schönen 

Mann 

einem schönen 

Mann 

eines schönen 

Mannes 
 eine schöne المؤنث

Frau 

eine schöne 

Frau 

einer schönen 

Frau 

einer schönen 

Frau 
 ein schönes المحايد

Haus 

ein schönes 

Haus 

einem schönen 

Haus 

eines schönen 

Hauses 
 -- -- -- -- الجمع

. واالختالف الوحيد هو : بالطبع  (   keinداة النفى )  أوكذلك   (    mein , deinدوات الملكية )  أيضا على أتلك النهايات تسري 

 فى حالة الجمع 

  الملكية دواتأ بعد الصفة نهايات

ضافةإلحالة ا حالة الجر حالة النصب حالة الرفع    

 mein schöner مذكرال

Mann 

meinen schönen 

Mann 

meinem schönen 

Mann 

meines schönen 

Mannes 
 meine schöne المؤنث

Frau 

meine schöne 

Frau 

meiner schönen 

Frau 

meiner schönen 

Frau 
 mein schönes المحايد

Haus 

mein schönes 

Haus 

meinem schönen 

Haus 

meines schönen 

Hauses 
 meine schönen الجمع

Frauen 

meine schönen 

Frauen 

meinen schönen 

Frauen 

meiner schönen 

Frauen 
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  ”KEIN“   النفى أداة بعد الصفة نهايات

 حالة االضافة  حالة الجر  حالة النصب حالة الفاعل   

 kein schöner المذكر

Mann 

keinen schönen 

Mann 

keinem schönen 

Mann 

keines schönen 

Mannes 
 keine schöne المؤنث

Frau 

keine schöne Frau keiner schönen 

Frau 

keiner schönen 

Frau 
 kein schönes المحايد

Haus 

kein schönes Haus keinem schönen 

Haus 

keines schönen 

Hauses 
 keine schönen الجمع

Frauen 

keine schönen 

Frauen 

keinen schönen 

Frauen 

keiner schönen 

Frauen 
 من هذا الشرح ؟التصريف أسلوب دركت أهل 

باقى الحاالت مع ما دوات التعريف  وأنهايات أفى حالة الرفع مع االسم المفرد وفى حالة النصب مع  المحايد والمؤنث يضاف للصفات 

   ."   en   "فيضاف للصفة  

ضافة تقوم واإلالجمع وفى حالة الجر فى صيغة وأما .  واضح  بشكلالذى يشير إلى الحالة اإلعرابية جزء ال تشير العالمة الملونة إلىو

تظهر  فإن األداة النصب و حالة الرفع  ولكن فى  ," -  en  "لى تغيير نهايتها وتبقى معها النهاية  إلذلك ال تحتاج الصفة  .داة بذلك األ

االسم المفرد  معنه يجب أى أ. عرابية اإلشارة إلى الحالة اإلالصفة لذلك يجب على (  ,,,,, ein , mein , keinبدون نهاية  )  

 .  (  فى نهاية الصفة der , das , dieدوات التعريف )  أضافة نهايات إالموجود فى حالة الرفع والنصب 

  مثلةأ

• „Mein neues Auto steht in der Garage.“   تقف سيارتى الجديدة فى المرآب    

• „Hans sitzt auf einer alten Kiste.“   هانس يجلس على المخدع القديم      

• „Das Haus ist in keinem guten Zustand.“    المنزل ليس فى حالة  جيدة   

• „Das ist ein schmales Bett.“    هذا سرير ضيق     

  تلخيص

 باقىلى إما بالنسبة أ.وضافة  وحالة النصب مع االسم المذكر حالة اإل والسم الحمع وفى حالة الجر امع   ”en“يضاف للصفة  •

 .(   der, das, die)دوات التعريف المناسبة أاالخرى فيتم استخدام نهايات  الحاالت
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 ( الصفرية األداة ) داةأب مسبوق الغير االسم بعد الصفة تصريف - L 2.3  الصفات
 37  اليوجد أداة (= ) داة أمسبوق ببعد االسم الغير النهايات 

 38 مثلة أ

 38 تلخيص 

 38 تكليف
 

  ( داةأ اليوجد = ) داةبأ مسبوق الغير  االسم بعد النهايات

 حالة االضافة حالة الجر حالة النصب حالة الرفع 

 schöner Mann schönen Mann schönem Mann schönen Mannes المذكر 

 schöne Frau schöne Frau schöner Frau schöner Frau المؤنث 

 schönes Haus schönes Haus schönem Haus schönen Hauses المحايد

 schöne Frauen schöne Frauen schönen Frauen schöner Frauen الجمع

 ؟دركت المغزى من وراء هذا الجدول أهل 

ى أدوات التعريف فى نهاية الصفة فى أضافة نهايات إعرابية. لذا يلزم لى الحالة اإلإشارة مام الصفة يرغم الصفة على اإلأداة أعدم وجود 

 حالة من الحاالت االعرابية .

بوضوح إلى   فى نهاية االسمالموجود (   sحرف ال )  , حيث يشيرضافة مع االسم المذكر والمحايد ستثنائية الوحيدة هى حالة اإلاإل الحالة

 .   “  en   “تحتفظ الصفة بالنهاية بينما  ضافة ,حالة اإلهى وية ن الحالة اإلعرابأ

دوات أدوات نهايات األ ا بعد هذه: يضاف للصفة دائم    ”viele”, “einige”, “mehrere” , “manche“بعد  تصريف الصفة

 . تنكير رة بدون أداة االسماء النكأى  الصفرية () األداة قواعد  هاتتوافق معمام اسماء أتقع  دواتهذه األألن , التعريف المناسبة 

ولكن هناك في   ليها دائما القواعد المذكورة هنا.وتطبق ع .  here (click) من القواعد النادرة ستجدها تحت  ومايزال هناك بعض

 . بعض األحيان  وجهات نظر أخرى، وهى أيضا صحيحة
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 : أمثلة

• „Junge Frauen sind oft sehr hübsch.“ 

 تتمتع النساء الصغيرات غالبا بقدر كبير من الجمال

• „Ein Deutscher trinkt jedes Jahr 130 Liter kaltes Bier.“ 

 .الباردة الجعة لتر من 130لمانى سنويا يشرب الشخص األ

• „Der Ring ist aus purem Gold.“ 

 .الخاتم مصنوع من الذهب الخالص

• „Dort stehen rote Autos.“ 

 تقف هناك سيارات حمراء

 تلخيص

دوات أوفى هذه الحالة يضاف للصفة نهايات  ليها .ن تشير إأعرابية  فيجب على الصفة داة تشير الى الحالة اإلأفى حالة عدم وجود 

 .  (    ..……der , das , die)المناسبة  التعريف

 : حاالت استثنائية 

 "حرف دائما موجود بها ضافة إلن حالة األوذلك   "  en" ستخدم دائما النهاية ضافة  مع االسم المذكر  والمحايد : ت  فى حالة اإل •

S   "  ضافة .لى حالة اإلإشارة واضحة فهذه إمن ثم فى نهاية االسم و 

الصفة تمتلك نهاية حتى وان كانت  , دوات التعريف المناسبة يضاف للصفة دائما نهايات أ    viele , mancheدوات ألبعد ا •

. 

  تكليف

فالتصريف يعتمد على  . ربعألعرابية  اإلدوات التعريف فى الحاالت اكن بمقدورك تطبيق هذه القاعدة : إذن يجب عليك حفظ أذا لم يإ

 . دوات التعريف  أدوات التعريف , وكافة النهايات تتفق مع نهايات أ

 

  

  



EasyDeutsch – Deutsche Grammatik einfach erklört  | 40 

EASYDEUTSCH – Deutsche Grammatik │ www.easy-deutsch.de 

  الصفة لتصريف خاصة حاالت -    L 2.4  الصفات 

 خر آ  e“فال يضاف لها حرف  ,”e“ ذا كانت الصفة تنتهى بحرف الإ

• „leise“ – „ein leises Kind“   

  ( : عبارة خطأ ein leisees Kind)  (طفل هادئ )

 

  ”el“من    e“ ," يحزف منها حرف   ”el“ الصفات التى تنتهى ب 

• „sensibel“ – „ein sensibles Kind“  (خطأ : „ein sensibeles Kind“)( طفل حساس) 

• „dunkel“ – „ein dunkler Wald“  (خطأ : „ein dunkeler Wald“) ( غابة مظلمة) 

 

  (a, e, i, o, u)  حد الحروف المتحركة  أذا سبقها مباشرة إ"   erمن  "    ”e “ يحزف حرف  “ er ”الصفات التى تنتهى

• „teuer“ – „ein teures Auto“ (خطأ : „ein teueres Auto“) (سيارة غالية) 

• „sauer“ – „ein saurer Apfel“ (خطأ : „ein sauerer Apfel“) ( تفاحة مرة) 

 (حجرة نظيفة ) (اليوجد أمامها حرف متحرك) “sauber“ – „ein sauberes Zimmer„ : ولكن  

 ”c“ ,حرف  ”hoch“ كما تفقد الصفة 

• „Der Turm ist hoch.“ (  (. عاليةالقلعة 

• „Das ist ein hoher Turm.“ ( عاليةهذه قلعة  ) 

 (  “.Das ist ein hocher Turm„:   عبارة خاطئة  )

 .اليتم تصريفها  " “ erسماء المدن والمصحوبة ب أوالصفات المشقة من    “a „الصفات التى تنتهى بحرف 

• „Das ist ein rosa Kleid.“ (هذا فستان وردى) 

• „Die lila Bluse ist hässlich.“ (الفستان البنفسجى  شكله قبيح) 

• „Der Frankfurter Flughafen ist riesig. (  مطار فرانكفورت ضخم) 
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  خطوة خطوة الصفة تصريف دليل - L 2.5 الصفات

ستخدام العملى تصريف الصفات مشكلة كبيرة بالنسبة لكثير من الطلبة .وهذا الدرس يدور حول اإل مثلي –تصريف الصفات 

 .لهذه القواعد 

  لقواعدل قصير تلخيص

 .عرابية يرتبط تصريف الصفة بأداة االسم والحالة اإل

عدم وجود أداة على و  أ(  أداة نفى وداة ملكية أأ أوو تنكير )أتعريف مامها الموجودة أداة ألعلى حسب نوع اتصريف الصفة  ختلفيو

   اإلطالق .

 هل هناك اسئلة على هذه الجزئية ؟ ال.  اذن فلنبدأ !

 مام الصفة ؟ أداة أهل يوجد  : 1الخطوة 

  :الاإلجابة  •

    دوات التعريف أنهايات  للصفة فى هذه الحالة ضفأذن إ (der, die, das,…)    

„schnelle Autos“ (die Autos) السيارات  

   “ en“ ضافة مع االسم المذكر واالسم المحايد  تضاف  النهاية دائما  فى حالة اإلاستثناء  :

 2لى الخطوة  إذن فلنذهب إ:   جابة بنعماإل •

 

 ”mehrere”, , “einige” , “manche”   “viele“  مام الصفةأيوجد هل  : 2الخطوة 

  :نعم اإلجابة  •

   دوات التعريف أالة نهايات حضف للصفة فى هذه الأذن إ (der, die, das,…)  

„viele schnelle Autos“ (die Autos) سيارات كثيرة سريعة    

 . 3ذن اذهب الى الخطوة إ   :االجابة ال :  •

 

 ؟ مذكر فى حالة النصب و أ أو صيغة الجمع االضافة وأحالة  الجر  الحالة الموجودة هىهل   :3الخطوة 

  :نعم اإلجابة  •

 ضف النهايةأذن إ "  „en 

„mit den schnellen Autos“ ( فى حالة الجر اسم جمع  ) 

„die schnellen Autos“ ( فى حالة الفاعل اسم جمع  ) 


