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 15جملة تقال عند الغضب
كثيرا ما تتعرض ملواقف تثير غضبك اال أنك ال تجد التعبير
املناسب للموقف  ,لذلك نقدم لك  15جملة يمكنك
استخدامها يف حالة الغضب و العصبية
 15جملة أملانية تستعمل عند الغضب
الجملة واملقصود منها
1. Quatsch
بمعنى هراء و كالم فارغ
So ein Quatsch
ياله من هراء
!2. Schleich dich
انقلع
من املمكن أن تستخدم يف محادثة مرحة أو حوار غاضب
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دون الدخول بمشاجرة مع الشخص اآلخر
!3. Hau ab
اغرب عن وجهي
عدائية أكثر من الجملة السابقة
4. Ich bin sauer
أنا غاضب
تستعمل لتوضيح مشاعرك تجاه الشخص اآلخر أثناء الحوار
5. Ich bin wütend
أنا حانق(غاضب بشدة)
6. Halt deinen Mund
الترجمة هنا هي "أغلق فمك" اخرس
!7. Geh mir aus den Augen
اغرب عن وجهي
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!8. Leck mich
تبًا لك
!9. Leck mich am Arsch
جملة بذيئة يف حالة الغضب
مؤخرة Arsch
لعق Lecken
10. Jaja
حرفيًا معناها نعم نعم ولكن !! املعنى هنا تمامًا كما لو أنك
قلت Leck mich am Arsch
عليك تجنب اإلجابة ىلع أحدهم بـ
 Jajaألن قولها بنبرة معينة قد تفهم خطًأ حتى لو كان
الحديث بعيد عن املشاحنات أو الغضب
!11. Ach, du Scheiße
تبًا!
املعنى الحريف لـ  die Scheißeهو البراز
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!12. Mist! / So ein Misthaufen
يا لها من حماقة
يا للعنة Oh Mist
حرفيا معناها قمامة \ روث Mist
!13. Ach du lieber Himmel
بمعنى ياللسماء و تستخدم عندما تشعر باإلحباط مع شخص
ما أو ال يمكنك أن تصدق
!14. Lass mich in Ruhe
دعني و شأني
دعني بهدوء
15. Ganz schön frech
وقح
بهذه الجمل يمكنك التعبير عن غضبك و استخدام كل تعبير
مما سبق يف املوقف املناسب الذي قد تمر به  ,نرجو لكم
 .الفائدة من هذه الجمل
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رابط الدرس
كما يمكنكم متابعة املوقع ملتابعة املزيد من الدروس تعلم اللغة األملانية 100
يأتيكم هذا امللف من موقع  German 100وهو موقع لتعليم اللغة األملانية للعرب بمختلف
املستويات مجانًا يمكنكم متابعتنا ىلع وسائل التواصل االجتماعي املوجودة باألسفل لتحقيق
أقصى فائدة من تعلم اللغة األملانية
, facebook ،twitter ،instagram

Google plus , Telegram

