
مرحبا بكم یا أصدقاء

كیف حالكم

في البدایة وقبل البدء في الدرس ننصحكم بتحمیل تطبیقنا

للتحمیل اضغط ھنا

تعلم اللغة األلمانیة بطریقة ممتعة وفعالة

ھل أنت جاھز??

ھیاا بنااا

ق ألركانھا األربعة من. إن كنت راغًبا بتعّلم اللغةأھم قواعد اللغة األلمانیة األلمانیة، فعلیك الّتطرُّ
التي ال یمكنكقواعد اللغة األلمانیةقراءة وكتابة ومحادثة باإلضافة إلى القواعد. دعني أخصُّ بالذكر

إھمالھا وال بأي شكل من األشكال. فھي أساسیة ومھمة ولكي تتعّلمھا ھیا معنا في رحلة شّیقة نجوب
من خاللھا أھم المحطات القواعدیة لنتزّود بكل مفید.

قواعد اللغة األلمانیة

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.germane.dictionary


ا أو عنصًرا غیر تعتبر القواعد جوھر كل لغة ومن أساسیات التعّلم السلیم، كما أنھا لیست طرًحا ثانوّیً
ذي فائدة ویمكن ركُنھ جانًبا إلى أجٍل غیر مسمى. بل على العكس تماًما، إن تعلُّم القواعد األلمانیة
بمثابة الّلِبنة األساسیة المتینة والمتماسكة لبناء لغوّي متكامل یشدُّ بعضھ بعضا. ھذا إلى جانب أنھا
جزء ال یتجّزأ وخطوة البّد منھا  لتعّلم أي لغة.

فحین تساورك الّشكوك وتفتك بك الحیرة، ویحتدم الصراع داخلك متسائًال؟ لَم یجب أن أتعّلم القواعد
اللغویة؟!  أال تكفي العبارات والمفردات وحفظ المحادثات!! ھنا بالّذات اسمح لي أن أقول لك ستخسر
ا فتتفاداه، أو شّر البّد منھ. المعركة. وذلك العتبارك القواعد عدّوً

حسًنا تخّیل معي أّنك في مقابلة عمل، أو لقاء رسمي في أحد المراكز الحكومیة التي قد تكون
مصیریة. وبالمثل بدأت األسئلة تنھال علیك كرصاص المعركة بل وبأزمنة لغویة شّتى، وأنت بالكاد
تتقن التحّدث باأللمانیة. وإن تحّدثت فإّن جملك غیر مفھومة وبأزمنة غیر صحیحة وكأنك تغني من كل
قطر أغنیة وال أحد یفھمك!

وبالنھایة ستخسر المقابلة وتضیع الفرصة بسبب عدم تعّلمك للقواعد.  وانطالًقا من ھذا المنحى
اخترنا لك  صدیقي قائمة مھمة للدروس القواعدیة األساسیة والتأسیسیة في اللغة األلمانیة.

أھم دروس قواعد اللغة األلمانیة

إّن للقواعد أھمیة ال یستھان بھا، لذلك علیك تعّلمھا واحترافھا إلدارة أعمالك وتسییر أحوالك. كما أنھا
من أھم األسس التي تجعل لغتك قویة وصحیحة. فلو لم تكن أساسیة لما وجدنا كتب القواعد الكثیرة،
ولم تفتح المدارس أبوابھا. بل كان العالم اكتفى بالتحدث بھا بال قواعد.

إًذا ھیا معنا لتتعّلم أھم القواعد اللغویة في اللغة األلمانیة التي تساعدك على االندماج في المجتمع
األلماني .كما تمّكنك من بناء جمل صحیحة. فإّن كل ما علیك فعلھ ھو اختیار الدرس و بالتالي الضغط
على عنوانھ لتنتقل مباشرة إلى درسك. واآلن نضع بین یدیك قائمة بأھم دروس القواعد وھي:

الدرس األول: الحروف األبجدیة مع اللفظ ▶

الثاني: قواعد المؤنث ▶

الثالث: حروف الجر ▶

الرابع: درس الصفات ▶

الخامس: صیغة األمر ▶

السادس: صیغة الجمع ▶

السابع: شرح قواعد االستفھام ▶

الثامن: زمن المستقبل ▶
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التاسع: قواعد الظروف ▶

العاشر: درس األحوال ▶

الحادي عشر: الزمن الماضي ▶

الثاني عشر: الزمن الحاضر البسیط ▶

الثالث عشر: أدوات التعریف  ▶

الرابع عشر: الضمائر ▶

الخامس عشر: أدوات االستفھام ▶

السادس عشر: شرح أدوات النفي ▶

السابع عشر: األعداد واألرقام ▶

الثامن عشر: درس األسماء ▶

التاسع عشر: المقارنة ▶

العشرون: بناء الجملة ▶

الواحد والعشرون: الضمائر الشخصیة ▶

الثاني والعشرون: المضاف إلیھ ▶

الثالث والعشرون: ضمائر اإلشارة ▶

الرابع والعشرون: المذّكر ▶

الخامس والعشرون: المبني للمجھول ▶

السادس والعشرون: شرح االكوزاتیف ▶

السابع والعشرون: األسماء المشتقة من الصفات بصیغة اسم المفعول ▶

الثامن والعشرون: األفعال المنفصلة ▶

التاسع والعشرون: تكوین السؤال ▶

الثالثون: األفعال الناقصة ▶

https://25language.com/learn-german/germane2021/blog-post_65-grammar.html
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كما وفي الختام یسعدنا أن تكون قد أدركت مدى أھمیة تعّلم القواعد اللغویة. باإلضافة إلى یقینك بأنھا
أساسیة وتأسیسیة لتعّلم كل لغة ولذلك ھي أحد األركان األربعة الھامة التي ال یمكن االستغناء عنھا.
وبالتالي علیك إتقانھا واالھتمام بھا لتكون وسیطك في ألمانیا وكل بلد و أي مكان.

نا أن تنضم ألسرتنا على الفیس بوك. لتتعلّم المزید والفرید من الدروس. نتمنى لك التوفیق الدائم. وختاًما یسرُّ

اإلعجاب بصفحتنا على الفیس بوك

االنضمام الى الجروب الخاص بنا

https://www.facebook.com/germane2021
https://www.facebook.com/groups/deutschlernen2022

