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تعليم اللغة االملانية _ جمل باللغة االملانية
بالحاضر و الحاضر التام
لقد وضحنا يف درس سابق قاعدة الحاضر التام وكيف أننا
نستعمله للداللة ىلع الزمن املاض يف اللغة املحكية
ونذكر هنا باختصار بالقاعدة
ويُصاغ زمن املضارع التام وفقًا للنمط التالي : haben\sein +
التصريف الثالث للفعل الرئيسي.
بحيث ياتي الفعل املساعد haben\seinيف املوقع الثاني
من الجملة و ينتقل الفعل االساسي الى نهاية الجملة .
تأخذ اغلبية األفعال يف اللغة االملانية الفعل ""habenما
عدا االفعال التالية التي تأخذ الفعل "sein" :
كل من الفعلين "sein/bleiben" .
افعال الحركة مثل =: kommenيأتي .
األفعال التي تعبر عن تغير الحالة مثل ,aufstehen,, sterben
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هنا سنشرح من خالل بعض العبارات الشائعة كيف نصيغ
الحاضر التام او البيرفكت بحيث نورد يف القسم االول الفعل
مع مثالين يف الحاضر التام ثم يف القسم االخير الجملة يف
الحاضر ثم يف املاض مع اللفظ باالملانية بجانب كل عبارة او
جملة
يقرأ lesen
ت للتو Ich habe gelesen
لقد قرأ ُ
لقد قرأت كل الرواية Ich habe den ganzen Roman
gelesen.
يفهمverstehen
ت للتو Ich habe verstanden.
لقد فهم ُ
Ich habe den ganzen Text verstanden.
لقد فهمت كل النص
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antworten يجيب
ت للتو
ُ لقد أجب. Ich habe geantwortet.
ت ىلع كل األسئلة
ُ لقد أجب
Ich habe auf alle Fragen geantwortet.
telefonieren يتصل تلفونيًا
Ich habe telefoniert.لقد اتصلت تلفونيًا للتو
لقد اتصلت تلفونيًا طيلة الوقت.
Ich habe die ganze Zeit telefoniert.
fragen يسأل
Ich habe gefragt.ت للتو
ُ لقد سأل
I ch habe immer gefragt. لقد سألت دائمًا
erzählen ]يحكي [يروي
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Ich habe erzählt.ت للتو
ُ لقد حكي
Ich habe die ganze Geschichte erzählt.
لقد حكيت كل الحكاية
lernen ]يتعلم [يذاكر
Ich habe gelernt.لقد ذاكرت للتو
Ich habe den ganzen Abend gelernt.
لقد ذاكرت طوال املساء
arbeiten يشتغل
Ich habe gearbeitet.لقد اشتغلت للتو
Ich habe den ganzen Tag gearbeitet.
لقد اشتغلت طوال اليوم
essen يأكل
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Ich habe gegessen.ت للتو
ُ لقد أكل
Ich habe das ganze Essen gegessen.لقد أكلت كل الطعام
Ich weiß das – ich habe das gewusst
أنا أعلم هذا – لقد علمت هذا للتو
Ich schreibe das – ich habe das geschrieben.
أنا أكتب هذا – لقد كتبت هذا للتو
Ich höre das – ich habe das gehört.
.أنا أسمع هذا – لقد سمعت هذا للتو
أنا أحضر هذا – لقد أحضرت هذا للتو.
Ich hole das – ich habe das geholt.
Ich bringe das – ich habe das gebracht
.أنا آتي بهذا – لقد أتيت بهذا للتو
أنا أشتري هذا – لقد اشتريت هذا للتو
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Ich kaufe das – ich habe das gekauft.
Ich erwarte das – ich habe das erwartet
.أنا أتوقع هذا – لقد توقعت هذا للتو
أنا أشرح هذا – لقد شرحت هذا للتو
Ich erkläre das – ich habe das erklärt.
ت هذا للتو
ُ أنا أعرف هذا – لقد عرف.
Ich kenne das – ich habe das gekannt.
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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

