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شرح حالة الجر يف اللغة االملانية dativ

DATIVوهو الحالة االعرابية الثالثة يف االملانية :
شرح درس قاعدةder dativ
تكلمنا سابقا عن حالة النصب DER AKKUSATIV,أما حالة
DATIVفما هي إال نوع مخصوص من املفعول ,أي أن
الداتيف هو مفعول لفعل مخصص او محدد او لحرف جر
محدد ولذلك يجب علي أن أحفظ مجموعة من األفعال
واحرف جر ,إذا قابلتها استعمل حالة Dativ,وما عداها
استعمل املفعول يف حالة النصب Akkusativ
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وكما ظهرت حالة الرفع والنصب يف االرتكل والضمائر ,كذلك
ستظهر حالة Dativيف االرتكل والضمائر:

وأشهر الحاالت التي نستعمل فيها حالة Dativهي:
أفعال مع مفعول واحد ,مثل:
,يُعجب , gefallenيشكر , dankenيجيب Antworten
, ratenيساعد , helfenيهنئ , gratulierenيخص gehören
ينصح
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Ich helfe dem Lehrer
أنا أساعد املدرس
Eine Entschuldigung genügt uns nicht
االعتذار ال يكفينا
أفعال مع مفعولين ,أحدهما Akkواآلخر Datمثل:
,يكتب , schreibenيبيع , verkaufenيعطي geben
, wünschenيُهدي schenken
يتمنى
ونورد لكم فعل يأخذ مفعولين احدهما داتيف و الثاني
اكوزاتيف مع التوضيح و التعويض بالضمائر
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مالحظة :للتسهيل حدد اي املفعولين مباشر و ضعه
بحالة االكوزاتيف اما املفعول به غير املباشر فضعه بحالة
الداتيف
بعد احرف الجر التالية
aus, außer, bei, mit, nach, seit, von, zu
هناك احرف جر تاخذ احيانا اكوزاتيف واحيانا داتيف سنتظرق
لشرحها يف دروس الحقة بإذن الله
Sie haben ein Geschenk von ihrem Vater bekommen
Außer meiner Mutter spricht meine ganze Familie
Deutsch.
وباالضافة الى والدتي يتحدث كل أفراد أسرتي األملانية
مع صفات معينة تعطي تعابير ثابتة مثل
اشعر بالبرد Mir ist kalt
انا اسف Es tut mir Leid
كيف حالك؟ ?Wie geht es dir
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ونذكر بعض األمثلة ىلع حالة Dat:
Sie gratuliert der Lehrerin
هي تهنئ املدرسة
Ich gebe der Frau ein Buch
أعطي امرأة كتاب
Er schenkt mir ein Buch
انه يعطيني الكتاب
Ich habe das dem Mann schon gesagt
سبق أن قلت للرجل
Du ratest den Kindern
أنت تنصح األطفال
الحظ أن جمع :طفل Kindهو Kinderوأضفنا له nفأصبح :
Kindernأما إذا كان الجمع منتهيا ب nمثل Frauenفال
نضيف إليه nأخرى
Ihr dankt den Gästen.
أنتم تشكرون الضيوف
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Du hilfst einer Frau
أنت تساعد امرأة
اما الضمائر يف حالة الداتيف فسنوضحها بالجدول التالي
ونتبعه بالجدول الذي سيوضح الفكرة باالمثلة

وننهي هذه الحالة بمزيد من االمثلة ىلع الضمائر الشخصية
يف الداتيف
هي ال تصدقني Sie glaubt mir nicht
اشكرك Ich danke dir
ساعدني !Helfen sie mir
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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
instagram ،twitter ،facebook , Telegram , Google plus

