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بسم اهلل الرمحن الرحيم

بحمد اهلل تعاىل متكنت من درا�سة اللغة الأملانية واجتياز امتحان B2 الذي مت اإجراوؤه بتاريخ 2014/10/27 يف معهد غوته يف بريوت من 
ب�سكل خا�ص  والتح�سري لالمتحان  الأملانية  اللغة  اأي مدر�ص. وخالل مراحل درا�سة  الذاتية ودون  الدرا�سة  الأوىل، وذلك من خالل  املرة 
تراودت يف ذهني الكثري من الأ�سئلة التي مل اأعرث على اإجابات وا�سحة لها ومتنيت لو كانت متوفرة ب�سكل جاهز على الإنرتنت. لذلك اأردت 

اأن اأكتب جتربتي اخلا�سة وما لدي من معلومات حول هذا المتحان بالتف�سيل اململ لي�ستفيد منها اجلميع. 

وقد قمت بو�سع جميع املعلومات يف هذا امللف مع ن�سره على موقعي الإلكرتوين اخلا�ص حتى يكون له رابط مبا�سر وميكن للجميع الو�سول 
اإليه، نظرًا لأن البو�ستات التي تو�سع على الفي�سبوك ت�سبح يف الأ�سفل بعد ب�سعة اأ�سابيع ول ميكن الو�سول اإليها. بالإ�سافة اإىل اإمكانية 
تعديل هذه املعلومات والإ�سافة اإليها من فرتة لأخرى لتواكب التغيريات ال�سريعة التي حتدث خالل هذه الفرتة. واأطلب من جميع الزمالء 

املهتمني و�سع رابط مبا�سر لهذا امللف يف اأي �سفحة على الفي�سبوك مبا يفيد يف م�سلحة اجلميع.

واأنوه باأن املعلومات التي ذكرتها حول درا�سة اللغة الأملانية والتح�سري لالمتحان تنطبق على امتحانات B2 التي جترى يف جميع املراكز. 
اأو  بالذات )داخل  الذي يجرى يف معهد غوته  التعامل معها هي خا�سة بالمتحان  بالنماذج المتحانية وطريقة  املعلومات اخلا�سة  ولكن 
خارج اأملانيا(، حيث اأن هناك بع�ص الختالفات الطفيفة يف بنية المتحان الذي يجرى يف معاهد Telc. وقد ذكرت هذه النقطة ملراعاة هذه 
الناحية من قبل الزمالء الذين ينوون التقدم لمتحان معهد Telc يف اأملانيا. بالإ�سافة اإىل ذلك فاإن الإجراءات اخلا�سة بالت�سجيل لالمتحان 
واآلية اإجراء المتحان واحل�سول على النتائج هي خا�سة جميعها مبعهد غوته يف بريوت حيث تقدمت لالمتحان، ولي�ست لدي معلومات كافية 

عن املراكز الأخرى. وهناك بالتاأكيد بع�ص الختالفات فيما يخ�ص تفا�سيل اإجراء المتحان يف معاهد غوته يف البلدان الأخرى.

 B2 للتو�سيح( من مناذج امتحان  اأنه قد مت احل�سول على جميع النماذج المتحانية املوجودة يف هذا الكتيب )والتي ا�ستعملت  اإىل  اأنوه 
املوجودة على املوقع الإلكرتوين الر�سمي ملعهد غوته، واملخ�س�سة للتحميل املجاين.

اإذا كانت هناك اأي اأخطاء يف املعلومات التي قمت باإدراجها اأو اأي اإ�سافات مقرتحة من قبلكم فيما يتعلق باملراكز المتحانية الأخرى اأو اإذا 
كانت لديكم اأي جتارب �سخ�سية مفيدة فاأرجو مرا�سلتي لإ�سافتها يف هذا امللف. واأنوه اإىل اأنني حاليًا ب�سدد التقدم بطلب احل�سول على 

التاأ�سرية لل�سفر اإىل اأملانيا، ولذلك اأرجو لكم الدعاء يل بالتوفيق. 

واأخريًا اأود اإهداء هذا الكتيب املتوا�سع لالأخ حممد حمب �ساحب ال�سفحة املميزة على الفي�سبوك »تعلم الأملانية جمانًا« وجلميع امل�ساركني 
الن�سيطني يف هذه ال�سفحة، وهي ال�سفحة التي كان لها الف�سل يف ح�سويل على كل ما اأحتاجه من املادة الدرا�سية التي �ساعدتني على 

النجاح يف المتحان.

مع متنياتي جلميع الزمالء بالنجاح والتوفيق اإن �ساء اهلل...

د. حممد فرا�س ال�صفدي

www.doctor-firas.com املوقع الإلكرتوين:  
doctor.safadi@gmail.com الربيد الإلكرتوين:  

http://www.doctor-firas.com/doctors/germany/pages/b2.html الرابط املبا�شر للملف: 

مت ن�سر هذا امللف بتاريخ 2014/12/1

http://www.doctor-firas.com
mailto:doctor.safadi%40gmail.com?subject=B2
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B2 اأهمية امتحان
ما هو امتحان B2؟

امتحان B2 هو امتحان يخترب قدراتك يف اللغة الأملانية يف امل�ستوى املتو�سط. ت�سنف املعرفة اللغوية ح�سب الإطار املرجعي الأوروبي للغات 
اإىل �ست درجات وذلك بالرتتيب التايل )من الأي�سر اإىل الأمين(: A1 - A2 - B1 - B2 - C1 - C2. وبذلك فاإن امل�ستوى B2 هو امل�ستوى 
اللغوي الرابع، وحني تتمكن من النجاح يف هذا المتحان فهذا يعني اأن م�ستواك يف اللغة الأملانية كلغة اأجنبية يبلغ 4 من 6. ويكافئ هذا 

امل�ستوى اإنهاء ت�سعة اإىل ع�سرة �سفوف من دورات اللغة العادية )غري املكثفة( يف معظم املعاهد.

ما هي اأهمية امتحان B2؟
تعترب �سهادة اللغة الأملانية B2 من الأوراق املطلوبة للح�سول على ترخي�ص مزاولة مهنة الطب يف اأملانيا. ول ميكنك احل�سول على ترخي�ص 

مزاولة املهنة دون توفر هذه ال�سهادة لديك.

هل �شحيح اأن بع�ض الوليات قد بداأت تطلب م�شتويات لغوية اأعلى؟
B2-C1 Medizin للح�سول على ترخي�ص مزاولة املهنة. وهذا المتحان هو امتحان  بداأت بع�ص الوليات الأملانية موؤخرًا تطلب امتحان 
طبي- لغوي حول ا�ستعمال اللغة الطبية والتوا�سل مع املري�ص وذويه ويتم تقدميه يف اأملانيا ح�سرًا. ويتوقع البع�ص اأن هذا المتحان �سي�سبح 
مطلوبًا يف جميع الوليات الأملانية خالل عام 2015. وبع�ص الوليات الأخرى قد اأ�سبحت تطلب امل�ستوى C1 اأي امل�ستوى اللغوي اخلام�ص. ومن 

املتوقع اأن تعتمد جميع الوليات الأملانية اأحد هذين المتحانني خالل ال�سنة القادمة بهدف احل�سول على اأطباء ذوي م�ستوى لغوي اأف�سل.

ملاذا علي اأن اأح�شل على ال�شهادة B2؟
ال�سبب يف ذلك هو اأن هذا امل�ستوى ل يزال حتى الآن ي�سكل امل�ستوى املرجعي لالأطباء عند التقدم للتاأ�سرية، وخا�سة فيزا البحث عن عمل. 
وحتى لو كان امل�ستوى C1 مطلوبًا يف بع�ص الوليات فاإن من ال�سعب التمكن من اجتياز هذا المتحان قبل الو�سول اإىل اأملانيا. ولذلك فاإن 
اأن يقوم الطبيب لحقًا بتح�سني م�ستواه اللغوي بعد  B2 على  ال�سفارات تاأخذ هذه النقطة بعني العتبار وتقبل الأطباء بناًء على امل�ستوى 

و�سوله اإىل اأملانيا.

هل من الأف�شل احل�شول على ال�شهادة C1؟
الأق�سام  العمل، نظرًا لأن روؤ�ساء  اأولوية يف احل�سول على  القادمة  C1 �سيكون لهم خالل الفرتة  الذين يح�سلون على �سهادة  اإن الأطباء 
يرغبون بالدرجة الأوىل بالأطباء الذين يتمتعون مب�ستوى لغوي مرتفع. وبذلك حني يكون هناك �ساغر لدى رئي�ص الق�سم ويتقدم اإليه ع�سرة 
اأطباء م�ستواهم اللغوي B2 وطبيب واحد م�ستواه اللغوي C1 فمن املنطقي اأن ياأخذ الطبيب الأخري حتى لو كانت خربته الطبية اأقل وذلك لأنه 
�سرييحه من ناحية اللغة والتوا�سل وهذا الأمر طبيعي. ولذلك فاإن امتحان C1 ل يزال غري اأ�سا�سي يف بع�ص الوليات ولكن احل�سول على 
هذه ال�سهادة ي�سكل ميزة كبرية عند البحث عن عمل. وكما ذكرت اأعاله فيمكن التقدم لهذا المتحان والنجاح فيه بعد الو�سول اإىل اأملانيا 

والتوا�سل مع اللغة لعدة اأ�سابيع اأو اأ�سهر.
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B2 درا�صة اللغة: من البداية حتى
�ساأحتدث هنا عن جتربتي ال�سخ�سية يف درا�سة اللغة الأملانية. اإن جميع املواد واملناهج الدرا�سية املذكورة هنا متوفرة على الإنرتنت. ولكنني 
لن اأ�سع روابط لأي من املواد التي متتلك حقوق امللكية الفكرية. وهناك �سفحات كثرية على الإنرتنت ميكن ال�ستعانة بها للعثور على ما 

ت�ساوؤون من كتب وبرامج، وجتدونها يف ال�سفحة الأخرية من هذا امللف: »م�سادر مفيدة على �سبكة الإنرتنت«.

هل اللغة الأملانية �شعبة؟
لو كانت اللغة الأملانية �سعبة ملا متكن الأطفال الأملان من حتدث هذه اللغة ب�سكل تلقائي، و�سدقوين اأن اللغة العربية اأ�سعب بكثري من اللغة 
الأملانية وذلك ب�سهادة الأملان اأنف�سهم. بل اإين اأعتقد بتجربتي ال�سخ�سية اأن اللغة الأملانية �سهلة وممتعة جدًا واأنا الآن م�سرور جدًا بامل�ستوى 
اللغوي الذي و�سلت له. املهم اأن تعرفوا اأنه ل يوجد اأي �سيء �سعب يف هذا العامل، وكل ما يحتاجه الإن�سان هو الإرادة والإ�سرار واملواظبة. 
وحني حت�سر لأي امتحان بال�سكل املطلوب وتبذل املجهود املطلوب منك وتتعلم الطريقة ال�سحيحة حلل هذا المتحان فلن تكون هناك اأي 

�سعوبة يف اجتياز المتحان.

ملاذا يقول النا�ض باأن اللغة الأملانية �شعبة؟
اإن النا�ص يجدون اللغة الأملانية �سعبة لأن الرتكيب اللغوي لهذه اللغة خمتلف بع�ص ال�سيء عن تركيبة اللغتني العربية والإنكليزية )وهما 
اللغتان الأكرث ا�ستخدامًا من قبلنا(. وبذلك فاإن امل�ساألة يف النهاية هي م�ساألة لغة »خمتلفة« اأو لغة »غري ماألوفة« اأكرث منها لغة »�سعبة«. ومن 

اأهم الأمثلة على ذلك نذكر ما يلي:

عو�سًا عن جن�سني كما هو معهود يف معظم اللغات. لالأ�سماء  اأجنا�ص  ثالثة  • وجود 
اأدوات املعرفة والنكرة وال�سمائر وال�سفات ح�سب موقعها من اجلملة )وخا�سة املن�سوب واملجرور(. • ت�سريف 

Nebensatz اأي اجلملة التي ياأتي الفعل يف نهايتها. بالــ  يتعلق  فيما  وخا�سة  اجلملة  • تركيبة 
اللغة  من  الأوىل  املراحل  مفاجئة يف  ويجدها  الختالفات  بهذه  ي�سطدم  �سوف  املتعلم  فاإن  الكثريين  ال�سخ�سية وجتربة  وح�سب جتربتي 
)تقريبًا يف امل�ستوى A2(. ولكن بعد ذلك وعند ا�ستيعاب هذه الختالفات فاإن اللغة �ست�سبح ممتعة جدًا، و�سي�سعر الطالب بثقة كبرية وهو 
ي�ستخدم اللغة بعد تعلم هذه املهارات اللغوية. وحني ي�سل اإىل مرحلة B2 ف�سي�سبح ا�ستخدام الــ Dativ والــ Akkusativ والأدوات املختلفة 

روتينيًا بالن�سبة له، و�سيتمكن من الكالم تلقائيًا دون اأن يفكر بها.

هل يجب اأن اأ�شجل يف معهد لغة اأم اأن اأتلقى الدرو�ض اخل�شو�شية اأم اأن اأدر�ض لوحدي؟
جميع هذه الو�سائل �سحيحة والطريقة الأف�سل هي الطريقة املنا�سبة واملريحة لك يف املقام الأول. هناك الكثري ممن اأعرفهم در�سوا يف 
معهد لغة اأو لدى اأ�ستاذ خا�ص ومتكنوا من اجتياز المتحان، وهناك الكثري اأي�سًا در�سوا لوحدهم ومتكنوا من النجاح من املرة الأوىل. ولكن 

لدي املالحظات التالية:

• لكل اإن�سان ظروفه ويجب اختيار الطريقة املنا�سبة للدرا�سة ح�سب ظروف احلياة والعمل وغريها، واملهم هو ال�ستمرارية 
واملواظبة لأن درا�سة اللغة حتتاج عادة لفرتة طويلة متتد لعدة اأ�سهر.

• اإن الطريقة املثالية لتعلم اأي لغة هي تعلمها ب�سكل تدريجي وتراكمي من خالل معهد لغة وعلى مدى عدة اأ�سهر اأو حتى 
�سنوات. رغم ذلك فاإن اتباع دورات لغة ل يعني بال�سرورة النجاح يف المتحان، اإذ اأن تعلم اللغة يعتمد دائمًا على املجهود 

ال�سخ�سي وعلى ممار�سة املهارات اللغوية املختلفة.
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مرتبط بعمل ومن ال�سعب اللتزام مع معهد لغة اأو اأ�ستاذ لغة فال م�سكلة اأبدًا من اأن تدر�ص لوحدك. وهذا ما  كنت  • اإذا 
حدث معي �سخ�سيًا حيث مل يكن من املمكن يل اللتزام مع اأ�ستاذ اأو معهد لغة، وقمت بدرا�سة كامل املنهاج ب�سكل ذاتي 
ومتكنت من النجاح من املرة الأوىل واحلمد هلل، حتى اإنني ح�سلت على عالمة مرتفعة يف ق�سم التحدث رغم اأنني كنت 

اأدر�ص لوحدي، وذلك بفعل املواظبة على التدريب ب�سكل جيد.

ما هي الفرتة الالزمة للح�شول على �شهادة B2 بدءاً من ال�شفر؟
الإجابة بب�ساطة مرتبطة بعدد �ساعات الدرا�سة اليومية بالإ�سافة اإىل بع�ص العوامل الأخرى مثل العمر واملوهبة اللغوية والقدرة على التقاط 
وتعلم اللغة ب�سرعة، والتي تختلف بالتاأكيد من �سخ�ص لآخر. كما اأن معرفة لغات اأوروبية اأخرى ت�ساعد ب�سكل كبري يف تعلم اللغة الأملانية 
ب�سكل �سريع. فاإذا كنت تتقن الإنكليزية اأو الفرن�سية فاإن ذلك �سي�ساعدك ب�سكل كبري على التعلم وخا�سة بالن�سبة للمفردات، حيث اأن هناك 

الكثري من املفردات امل�سرتكة بني هذه اللغات.

واإجماًل ميكنك معرفة الفرتة الالزمة لك ح�سب عدد ال�ساعات التي ميكن اأن تق�سيها يف الدرا�سة يوميًا، حيث يبني اجلدول التايل ب�سكل 
تقريبي الفرتة الو�سطية الالزمة للح�سول على �سهادة B2 بدءًا من ال�سفر ح�سب جتربتي وجتارب عدة زمالء:

الفرتة الالزمة حتى تقدمي المتحانعدد �شاعات الدرا�شة اليومية
12 �سهر4 �ساعات
10 اأ�سهر6 �ساعات
8 اأ�سهر8 �ساعات

6 اأ�سهر10 �ساعات

مالحظة )1(: عدد �ساعات الدرا�سة اليومية هو عدد ال�ساعات التي تق�سيها يف التوا�سل مع اللغة. وحني ت�سجل يف دورة لغة مثاًل فاإن عدد 
�ساعات الدرا�سة اليومية ي�ساوي عدد ال�ساعات التي تق�سيها يف املعهد + عدد �ساعات الدرا�سة التي تق�سيها يف املنزل. واإذا كان در�ص اللغة 
الأملانية ميتد ل�ساعتني يف املعهد وب�سكل يومي فيجب اأن تدر�ص ملدة �ساعتني اإ�سافيتني يف املنزل. وبذلك يبلغ عدد �ساعات الدرا�سة اليومية 

حوايل 4 �ساعات.

مالحظة )2(: بالن�سبة يل �سخ�سيًا فقد قمت بالدرا�سة لوحدي ومبعدل حوايل 4 �ساعات من التوا�سل مع اللغة الأملانية يوميًا، وتقدمت 
لالمتحان بعد حوايل �سنة واحدة من البدء بالدرا�سة. وهناك اأ�سخا�ص كرث متكنوا من حتقيق النجاح خالل �ستة اأ�سهر فقط، وذلك من 

خالل اتباع دورات مكثفة والدرا�سة املرافقة يف املنزل، وذلك ح�سب املعدل املو�سح يف اجلدول اأعاله.

ما هو املنهاج الأف�شل للدرا�شة لمتحان B2؟
اإذا كنت �ستدر�ص يف معهد لغة اأو لدى مدر�ص خا�ص فاإن املنهاج املقرر �سيكون مفرو�سًا عليك بطبيعة احلال. اأما اإذا قررت الدرا�سة لوحدك 

فهناك عدد كبري من اخليارات. بالن�سبة يل فقد در�ست املناهج التالية: 

الكثريين  براأي  وهو  الربنامج.  لهذا  اخلم�سة  امل�ستويات  درا�سة  خالل  من  الأملانية  اللغة  تعلم  بداأت   :Rosetta-Stone برنامج   )1(
الربنامج الأف�سل للدخول يف عامل اللغة الأملانية لأي �سخ�ص يقوم بدرا�سة اللغة لوحده.

)2( كتاب Delfin: در�ست هذا املنهاج كاماًل من ال�سفر وحتى نهاية م�ستوى B1، وبراأيي اأنه من اأف�سل الكتب لأنه يعطي ذخرية وا�سعة 
من املفردات من خالل الن�سو�ص الطويلة فيه، ويبني القواعد ب�سكل ممتاز وخا�سة من خالل كتاب التمارين ال�سخم املرفق به، 
كما اأنه يطور القدرة على ال�ستماع تدريجيًا من خالل املقاطع ال�سوتية متدرجة ال�سعوبة مع التقدم يف الكتاب. وتعترب القواعد 
املذكورة يف هذا الكتاب كافية تقريبًا لجتياز امتحان B2، وهي منظمة يف جداول جميلة جدًا مع اأمثلة يف نهاية الكتاب، وكنت 

اأعود اإليها دائمًا اأثناء الدرا�سة ملراجعة القواعد ال�سعبة.
)3( كتاب Em neu Hauptkurs B2: مت تدري�ص هذا الكتاب لفرتة يف بع�ص معاهد غوته، وقد قمت بدرا�سة هذا املنهاج لالنتقال من 
امل�ستوى B1 اإىل امل�ستوى B2. والكتاب براأيي ممتاز نظرًا لأن الن�ساطات الواردة فيه منا�سبة لنموذج امتحان B2 اخلا�ص مبعهد 
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غوته ويهيء الطالب ب�سكل ممتاز جلميع اأق�سام المتحان من خالل القوالب واجلمل اجلاهزة الكثرية املوجودة فيه، والتي قمت 
با�ستخدامها كما هي يف اأق�سام المتحان الكتابي وال�سفهي.

 ،Ziel ،Aspekte ،Studio ،Tangram ،Schritte طبعًا هناك الكثري من املناهج الأخرى املعروفة واجليدة واملجربة من قبل الآخرين مثل
وغريها. وب�سراحة �سديدة ل ميكن القول على الإطالق باأن اأي من هذه املناهج هو اأف�سل من املنهاج الآخر، وبراأيي اإذا كنت ترغب بالدرا�سة 
لوحدك فال يهم املنهاج الذي �ستختاره، واملهم يف النهاية هو الو�سول اإىل م�ستوى لغوي معني منا�سب للم�ستوى املطلوب يف المتحان �سواًء 
بالن�سبة للمفردات اأو القواعد اأو ا�ستخدام اللغة. ولذلك باإمكانك اإلقاء نظرة �سريعة على اأ�سلوب وحمتوى كل كتاب واختيار الكتاب الذي 
جتده منا�سبًا لك. والأهم من املنهاج املتبع براأيي هو اجلهد ال�سخ�سي لتح�سني اللغة ب�سكل عام ثم تعلم ال�سرتاتيجيات الالزمة لجتياز 

المتحان بنجاح. ويف النهاية فاإن ما ياأتي يف المتحان �سيكون من اللغة الأملانية امل�ستخدمة يف احلياة العامة ولي�ص من اأي كتاب اأو منهاج.

هل ميكن اجتياز امتحان B2 من خالل الدرا�شة حتى م�شتوى B1 فقط؟
B2 رغم عدم درا�سة منهاج اأكادميي خا�ص بهذا المتحان واإمنا من خالل الو�سول اإىل  ذكر بع�ص الزمالء جتربتهم يف اجتياز امتحان 
امل�ستوى B1 فقط. واأذكر اأن اأحد الزمالء ذكر اأنه متكن من اجتياز المتحان من خالل الدرا�سة املعمقة لكتاب Delfin )وم�ستواه ينتهي عند 
B1( من خالل حفظ جميع مفرداته واإتقان جميع قواعده ب�سكل ممتاز ثم التدريب على مناذج امتحان B2. ولكن اأعتقد اأن هذه التجارب 

الإن�سان من اجتياز  يتمكن  الأخرى حتى  اللغوية  القدرات  اإىل جمهود جانبي كبري يف تطوير  وا�ستثنائية، ومثل هذه اخلطة حتتاج  فردية 
المتحان، خا�سة واأن لكل م�ستوى لغوي ح�سب النظام الأوروبي عدد معني من �ساعات الدرا�سة الذي يفرت�ص اأن يكون الطالب قد اأمته.

ما هي القوامي�ض التي يتوجب ا�شتخدامها؟
 online( الإنرتنت على  قوامي�ص  اأو   PDF كملفات  اأو  الكمبيوتر  على  تن�سيبها  يتم  اإما كربامج  الأملانية  القوامي�ص  من  الكثري  تتوفر  طبعًا 

dictionary(. وقد قمت �سخ�سيًا با�ستعمال القوامي�ص التالية على جهاز الكمبيوتر )جميعها offline اأي ل حتتاج اإىل ات�سال بالإنرتنت(:

.Collins German-English-German 1( برنامج قامو�ص(
.German-Arabic و German-English حيث ا�ستخدمت اثنني من القوامي�ص Babylon 2( برنامج قامو�ص(

.)search ولكن ميكن العثور على الكلمة ب�سهولة من خالل خا�سية البحث PDF هو ملف( Pons Deutsch-Deutsch قامو�ص )3(

بالن�سبة للقامو�ص الأملاين – الأملاين املذكور يف الفقرة الأخرية فقد وجدته من اأ�سهل واأب�سط القوامي�ص اأحادية اللغة واأ�سهل من قوامي�ص 
Duden. وهذا القامو�ص ل غنى عنه اإذا كنت تدر�ص لوحدك وبدون مدر�ص، حيث �ستحتاج له حتمًا بعد الو�سول اإىل مرحلة B1 وعند اخلو�ص 

يف منهاج B2، وذلك لأن مثل هذه القوامي�ص حتتوي على عبارات وتراكيب لغوية وا�ستخدامات خمتلفة ل ميكن العثور عليها اأبدًا يف القوامي�ص 
اأحادية اللغة ي�سرع تعلم اللغة ب�سكل كبري لأنك حت�سل على �سرح  ثنائية اللغة. ف�ساًل عن ذلك فاإن من املعروف اأن ا�ستخدام القوامي�ص 

الكلمة اأو امل�سطلح باللغة الأملانية نف�سها مما ي�ساعدك على تقوية لغتك.

ما هو املجهود ال�شخ�شي املطلوب للدرا�شة؟
من املعروف اأن الإن�سان حني ي�سافر اإىل دولة معينة ويحتك مع �سكانها فهو يتعلم اللغة ب�سكل اأ�سرع بكثري مما لو در�ص هذه اللغة يف بلده. 
وهذا يعني اأن التوا�سل والحتكاك مع اللغة بجميع اأ�سكالها )املكتوبة وامل�سموعة واملرئية( هو العامل الأ�سا�سي يف تعلم اللغة واإتقانها ب�سكل 
اأو ا�ستخدام زمن  B2، وذلك لأن المتحان لن يخترب مثاًل معرفتك ل�سياغة املبني للمجهول  �سريع. وهذا املو�سوع مهم جدًا يف امتحان 
اأفكارك باللغة الأملانية وا�ستخدام هذه ال�سيغ يف املكان ال�سحيح  Kunjunktiv I واإمنا �سيخترب فهمك للغة الأملانية وطريقة تعبريك عن 
بال�سكل ال�سحيح. ولذلك فاإن املجهود ال�سخ�سي مهم جدًا يف النجاح يف امتحان B2، وذلك ب�سكل مواكب للتقدم يف املنهاج الأكادميي املتبع.

ويعترب المتحان ال�سماعي هو الأ�سعب يف امتحان B2 ولذلك فاإن تطوير هذه املهارة اللغوية يحتاج اإىل جهد كبري. ويف هذا امل�ستوى اللغوي 
يجب ال�ستماع دائمًا ب�سكل فاعل وحماولة الرتكيز على الكلمات والتعابري واملحتوى وحماولة فهم كل كلمة، لأن النجاح يف المتحان ال�سماعي 

يتطلب فهم ما يقال ب�سكل دقيق. ولذلك يجب الرتكيز يف اجلهد ال�سخ�سي على تطوير املقدرة على فهم اللغة املحكية بالدرجة الأوىل.
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وبالن�سبة يل فاإن اجلهد ال�سخ�سي الذي بذلته خارج نطاق منهاج الدرا�سة قد �سمل كاًل مما يلي:

)1( قراءة املقالت املتنوعة: كل يوم وقبل البدء بالدرا�سة كنت اأت�سفح املوقع الإلكرتوين اخلا�ص بقناة DW على الإنرتنت )املوقع: 
http://www.dw.de( واأختار اأي مقالة ميكن اأن تكون مثرية لالهتمام واأقوم بقراءتها ملرتني. يف املرة الأوىل كنت اأقراأ املقالة 

ب�سكل �سريع واأفهم املحتوى الإجمايل لها. ويف املرة الثانية كنت اأقراأ بدقة اأكرب واأقوم با�ستخراج بع�ص الكلمات من املعجم. ولي�ص 
املهم اأن يتم ا�ستخراج جميع الكلمات واإمنا املهم ا�ستخراج الكلمات التي تتكرر لعدة مرات يف الن�ص اأو الكلمات التي مرت معي 
�سابقًا ون�سيت معناها. بعد ذلك كنت اأتدرب لوحدي على الكالم من خالل �سرد ملخ�ص ق�سري للمقالة ولو ملدة دقيقة واحدة، 
حيث �ساعدين ذلك ب�سكل كبري على تطوير القدرة على التحدث رغم اأنني كنت اأدر�ص لوحدي. ومن اجلدير بالذكر اأن تنويع 
والفنية  والعلمية  والريا�سية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  املقالت:  اأنواع  القراءة جميع  ت�سمل  بحيث  يوم مهم جدًا  كل  املوا�سيع يف 

وغريها. واملقالت التي �ستاأتي يف المتحان �ستكون من نف�ص منط هذه املقالت ب�سكل عام.

)2( ال�شتماع املتكرر للمقاطع ال�شوتية اخلا�شة بالكتاب: قمت بنقل جميع امللفات ال�سوتية اخلا�سة بالكتاب الذي در�سته )وهو 
كتاب  Em neu( اإىل جهاز املوبايل وكنت اأ�ستمع لها حني ت�سنح يل الفر�سة. وقد ا�ستمعت لهذه املقاطع ال�سوتية ع�سرات املرات 
اللغة الأملانية وثانيًا حفظ عبارات وجمل معينة مما  التاأقلم مع �سماع  اأوًل  وا�ستفدت من ذلك كثريًا، حيث تتيح هذه الطريقة 

ي�ستخدم يف اللغة الأملانية يف احلياة اليومية بحيث ميكن ا�ستخدامها اأي�سًا يف الكتابة اأو الكالم.

)3( م�شاهدة التلفزيون: لالأ�سف اأنه ل توجد الكثري من القنوات الناطقة باللغة الأملانية يف املنطقة العربية. وهناك قناة وحيدة تبث 
باللغة الأملانية على قمر نايل�سات هي قناة Euronews، وميكن اختيار اللغة الأملانية من خالل اإعدادات ال�سوت. اإذا كان لديك 
القمر الأوروبي ف�ستح�سل اأي�سًا على ب�سعة قنوات اأخرى ناطقة باللغة الأملانية، واأهمها هي قناة DW التي تبث برامج رائعة على 
مدار ال�ساعة وميكن ال�ستفادة منها ب�سكل كبري. اأما قناة DW على قمر نايل�سات فهي تبث بالعربية والإنكليزية فقط ول تبث اأي 
برامج باللغة الأملانية. يكفي م�ساهدة التلفزيون ملدة خم�ص اأو ع�سر دقائق يف اليوم، واملهم دائمًا يف اللغة هو البقاء على توا�سل 

يومي مع اللغة.

)4( درا�شة مقالت Top Thema: هذه املقالت هي مقالت مب�سطة يف جميع جوانب احلياة مرفقة مبلف �سوتي يقراأ الن�ص بو�سوح 
 .)http://www.dw.de/deutsch-lernen/top-thema/s-8031( جمانًا DW وب�سرعة معقولة، وهي متوفرة على موقع قناة
باإمكانك حتميل امللف ال�سوتي اإىل جهازك بالإ�سافة اإىل الن�ص. هذه املقالت مفيدة جدًا يف حت�سني جميع جوانب اللغة وذلك 
على النحو التايل: كنت اأبداأ بال�ستماع اإىل الن�ص عدة مرات ب�سكل مركز حماوًل اأن اأفهم كل كلمة. وكنت اأي�سًا اأحاول اأن اأعرث 
ال�ستماع. يف  اأنتهي من  اأن  بعد  املعجم  اأ�ستخرجها من  ثم  ال�ستماع  اأثناء  واأكتبها جانبًا  اأعرفها  ل  كلمات  ال�ستماع على  اأثناء 
املرحلة الثانية كنت اأقوم بدرا�سة الن�ص املرفق والبحث ب�سكل خا�ص عن اجلمل التي مل اأفهمها اأثناء ال�ستماع، وبعد ذلك كنت 
اأعيد ال�ستماع للمقالة مرة اأخرى اأثناء القراءة. واأخريًا كنت اأقوم بالتدرب على احلديث من خالل �سرد �سريع ملحتويات املقالة.

ثم   http://www.youtube.com( يوتيوب باإمكانكم م�ساهدة حلقاته على  Extra: وهو م�سل�سل كوميدي م�سلي جدًا  )5( م�شل�شل 
برنامج خا�ص  اأي  بوا�سطة  اأجهزتكم  اإىل  بتحميل جميع احللقات  تقوموا  اأن  والأف�سل  البحث(،  Extra auf deutsch يف  اكتب 
بالتحميل من موقع يوتيوب مثل الربنامج املجاين YouTube Downloader )ميكنكم حتميله من املوقع التايل ثم تن�سيبه على 
اجلهاز وهو �سهل ال�ستخدام ومفيد جدًا: /http://youtubedownloader.com(. ويقال باأن م�ستوى هذا امل�سل�سل هو A2 حيث 
يتكلم املمثلون ب�سكل بطيء ووا�سح مع ا�ستخدام مفردات ب�سيطة و�سهلة، ويتم كتابة ما يقال باللغة الأملانية يف اأ�سفل ال�سا�سة. 
ولكني فعليًا �ساهدت كامل امل�سل�سل عدة مرات حتى يف املراحل الأخرية من درا�ستي ووجدته مفيدًا جدًا يف حت�سني القدرة على 

ال�ستماع وحفظ الكثري من التعابري ذات ال�ستخدام ال�سائع يف احلياة اليومية.

http://www.dw.de
http://www.dw.de/deutsch-lernen/top-thema/s-8031
http://www.youtube.com
http://youtubedownloader.com/
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)6( م�شل�شل Jojo: وهو م�سل�سل درامي مب�سط حلقاته ق�سرية ومرفقة مبواد تعليمية ومتارين. ميكن احل�سول على حلقات امل�سل�سل 
http://www.dw.de/deutsch-lernen/ املبا�سر:  )الرابط   DW قناة  موقع  من  جمانًا  التعليمية  املواد  جميع  اإىل  بالإ�سافة 
امل�ستوى  ويعترب  الوقت.  توفر  لعدم  نظرًا  جميعها  ولي�ص  امل�سل�سل  هذا  من  حلقات  عدة  در�ست  وقد   .)telenovela/s-13121
ال�سماعي له �سعبًا نوعًا ما حيث يتكلم املمثلون ب�سكل طبيعي كما لو كنت يف اأملانيا ولذلك فاإن م�ساهدة احللقات لعدة مرات تفيد 

كثريًا يف تطوير ال�ستماع.

يوتيوب. وهو عبارة عن مقابالت مت  اأي�سًا من موقع  الربنامج  Easy Deutsch: ميكنكم حتميل جميع حلقات هذا  )7( فيديوهات 
ت�سويرها يف اأملانيا مع اأ�سخا�ص عاديني يف ال�سارع من خالل طرح اأ�سئلة معينة عليهم. ولذلك فاإن حمتوى هذه املقابالت لي�ص 
اللغة الأملانية يف  B2، ولكنها تعطي �سورة واقعية عن  اأعلى من  اأبدًا واإمنا يف الواقع �سعبة جدًا و�سريعة وم�ستواها حتمًا   easy

ال�سارع وحت�سن القدرة على ال�ستماع اأي�سًا.

)8( حفظ املفردات: يعترب توفر ذخرية غنية من املفردات هام جدًا لجتياز امتحان B2. ويف كثري من الأحيان تكون هناك كلمة واحدة 
اإتقان جمموعة  ال�سوؤال. ولذلك يجب  يتمكن من حل  الكلمة فلن  الطالب هذه  اإذا مل يفهم  ال�سوؤال مهمة جدًا بحيث  يف �سيغة 
بناًء   Basic German Vocabulary ا�سمه  كتاب  در�ست  فقد  الغاية  هذه  ولتحقيق  امل�ستوى.  لهذا  املنا�سبة  الأ�سا�سية  املفردات 
https://www.facebook.com/groups/ :على ن�سيحة اأحد الزمالء م�سكورًا )جتربته مذكورة بالتف�سيل على هذا الرابط

/German4Free/permalink/724340230957547(، وهناك كتاب اآخر ملحق به يحتوي على متارين خمتلفة للتدريب على 

هذه الكلمات وحفظها. وهذا الكتاب ب�سيط جدًا وميكن درا�سته تدريجيًا على فرتة عدة اأ�سابيع، وهو من�سق يف عمودين بحيث 
يحتوي العمود الأي�سر على الكلمات باللغة الأملانية مع جملة كمثال على ا�ستخدام الكلمة، ويف العمود الأمين جتد الرتجمة الإنكليزية 
للكلمة واجلملة. وقد مت تق�سيم الكتاب اإىل اأق�سام خمتلفة ت�سمل جميع جوانب احلياة. كما مت تق�سيم املفردات يف كل ق�سم اإىل 

جمموعتني: املجموعة الأوىل ت�سم اأ�سيع 2000 كلمة واملجموعة الثانية ت�سم اأ�سيع 4000 كلمة يف ال�ستخدام يف اللغة الأملانية.

)9( تطبيقات الأندرويد: تعترب الربامج التي ميكن حتميلها على جهاز املوبايل مفيدة جدًا نظرًا لأن جهاز املوبايل موجود معك يف كل 
حلظة وكثريًا ما ي�سيع الإن�سان الوقت من خالل اللعب باملوبايل يف الأوقات ال�سائعة، مثاًل يف و�سائل النقل اأو عند النتظار وحتى 
يف املنزل اأثناء ال�سرتخاء. ولذلك ميكنك احل�سول على �ساعات من التوا�سل مع اللغة الأملانية من خالل ا�ستخدام التطبيقات 
 Google املتاحة جمانًا على اأجهزة الأندرويد. وهناك ع�سرات التطبيقات اخلا�سة بتعلم اللغة الأملانية، وباإمكانك العثور يف موقع
الثالثة  التطبيقات  �سخ�سيًا  ا�ستخدمت  ولكنني  منها.  ينا�سبك  ما  واختيار  املختلفة  والقوامي�ص  التطبيقات  ع�سرات  على   Play

التالية، وجميعها جماين:
Babbel German: من خالل هذا التطبيق ميكنك اأن تتعلم حوايل 4000 كلمة خمتلفة يف جميع جمالت اللغة  • تطبيق 
الأملانية واأن تتدرب عليها من خالل نظام مراجعة املفردات الرائع �سمن الربنامج. واأعتقد اأن هذا الربنامج هو اأف�سل 
التي در�ست منها كانت حتتوي فقط  القدمية  الن�سخة  باأن  واأنوه  الأندرويد.  اأجهزة  الأملانية على  املفردات  لتعلم  تطبيق 
على املفردات، اأما الن�سخة اجلديدة التي �سدرت يف اأكتوبر 2014 فهي مو�سعة ب�سكل كبري. باإمكانكم حتميل التطبيق من 

الرابط التايل:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.babbel.mobile.android.de&hl=e 

Deutsche Akademie: هذا التطبيق هو اأف�سل تطبيق على الإطالق للتدريب على قواعد اللغة الأملانية. والتطبيق  • تطبيق 
هو مو�سوعة بكل معنى الكلمة، فهو يحتوي على متارين قواعدية خم�س�سة جلميع مناهج وكتب اللغة الأملانية املعتمدة يف 
التدري�ص، كما يحتوي على متارين مق�سمة ح�سب م�ستواك يف اللغة. وتتكرر الأ�سئلة باأ�سكال خمتلفة بحيث ت�ساعد على 

حفظ القاعدة وا�ستخدامها. باإمكانكم حتميل التطبيق من الرابط التايل:
https://play.google.com/store/apps/details?id=da.app.grammatiktrainer

http://www.dw.de/deutsch-lernen/telenovela/s-13121
http://www.dw.de/deutsch-lernen/telenovela/s-13121
https://www.facebook.com/groups/German4Free/permalink/724340230957547/
https://www.facebook.com/groups/German4Free/permalink/724340230957547/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.babbel.mobile.android.de&hl=e
https://play.google.com/store/apps/details?id=da.app.grammatiktrainer
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Der-Die-Das: �ساعدين هذا التطبيق كثريًا يف التغلب على م�سكلة اأجنا�ص الكلمات، وهو اأ�سبه بلعبة ملعرفة جن�ص  • تطبيق 
الكلمة التي يتم عر�سها على ال�سا�سة. التطبيق ب�سيط جدًا ولكنه ي�ساعدك من خالل الإعادة والتكرار على اإتقان الأداة 

اخلا�سة مبعظم الأ�سماء ال�سائعة يف اللغة الأملانية. باإمكانكم حتميل التطبيق من الرابط التايل:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lubosmikusiak.articuli.derdiedas

German-English offline dictionary: ا�ستخدمت هذا التطبيق كقامو�ص �سريع اأملاين – اإنكليزي – اأملاين على  • قامو�ص 
جهاز املوبايل وميكن حتميله من الرابط التايل:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.htcheng.dict

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lubosmikusiak.articuli.derdiedas
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.htcheng.dict
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التدريب على االمتحان
بعد النتهاء من درا�سة املنهاج الأكادميي حتى م�ستوى B2 وبذل الكثري من اجلهد الذاتي لتطوير القدرات اللغوية باإمكانك اإغالق جميع 
الأقل  اأ�سبوعني على  اإىل حوايل  المتحان ح�سب جتربتي  التدريب على  يحتاج  المتحان.  التدرب على  والبدء يف  الدرا�سية  واملواد  الكتب 
)مبعدل 6 اإىل 8 �ساعات يوميًا(. يف الأ�سبوع الأول عليك اأن تدر�ص واحدًا على الأقل من الكتب اخلا�سة بالتدريب على امتحان B2 وتعلم 

ال�سرتاتيجيات الالزمة للحل. اأما يف الأ�سبوع الثاين فعليك اأن تقوم بحل اأكرب عدد ممكن من النماذج المتحانية.

الأ�شبوع الأول: درا�شة كتب التدريب على المتحان + و�شع »ا�شرتاتيجية النجاح«
هناك كتب خا�سة بالتح�سري لمتحان B2 يتم فيها التعريف عن الأق�سام املختلفة لالمتحان واإعطاء الكثري من الن�سائح واملعلومات املفيدة 
لجتياز المتحان بالإ�سافة اإىل تقدمي مناذج وتعليم الطالب طريقة حلها. وميكن درا�سة هذه الكتب ذاتيًا والتقدم فيها ب�سكل �سريع. وعليك 

يف هذه املرحلة اأن ت�سع »ا�سرتاتيجية النجاح« اخلا�سة بك، اأي اأن حتدد ما يلي:

)1( كيف �ساأقوم برتتيب العمل على الأق�سام املختلفة لالمتحان.
)2( كيف �ساأتعامل بذكاء مع كل ق�سم من اأق�سام المتحان.

)3( ما هي القوالب واجلمل والتعابري اجلاهزة التي �ساأقوم با�ستخدامها يف ق�سمي الكتابة والتحدث.

�ساأحتدث عن هذه النقاط الثالثة بالتف�سيل يف فقرة »ا�سرتاتيجية النجاح«، ولكنني ذكرت هذا املو�سوع هنا لأن على الطالب اأن يحدد هذه 
ال�سرتاتيجية مبا يتنا�سب مع قدراته ونقاط قوته و�سعفه خالل الأ�سبوع الأول من التح�سري لالمتحان. اأما خالل الأ�سبوع الثاين فهو �سيقوم 

فقط بحل مناذج امتحانية والتدرب على ال�سرتاتيجية التي قام بو�سعها.

ح�سب علمي فهناك اأربعة كتب خا�سة بالتح�سري لمتحان B2، وكل كتاب مرفق بامللفات ال�سوتية اخلا�سة بال�ستماع بالإ�سافة اإىل جميع 
الإجابات على الأ�سئلة. وهذه الكتب هي:

)1( كتاب Station Vorbereitung zur Prüfung B2: هذا الكتاب هو الأقوى والأكرث تف�سياًل، وهو موؤلف من كتابني يف الواقع، 
ولكن درا�سته ب�سكل كامل حتتاج اإىل فرتة طويلة. واأنا اأن�سح كل �سخ�ص ل يزال لديه وقت بدرا�سة هذا الكتاب قبل الدخول اإىل 
المتحان، خا�سة واأن النماذج الواردة فيه تعترب �سعبة ن�سبيًا. يحتوي كتاب الأ�سئلة الأ�سا�سي على 10 مناذج امتحانية خمتلفة، 
اأما كتاب الدرا�سة املرتبط بالكتاب الأول فيحتوي على ن�سائح وتدريبات على طريقة حل كل واحد من هذه النماذج بالإ�سافة اإىل 

الكثري من القوالب اجلاهزة لال�ستخدام.
)2( كتاب Cornelsen Prüfungstraining B2: يحتوي هذا الكتاب على اأربعة مناذج امتحانية، حيث يقوم يف اأول امتحانني بتعريف 
القارئ على ا�سرتاتيجية المتحان خطوة بخطوة واإعطاء الن�سائح للتعامل معه، ويقوم الطالب بالتدرب على المتحان من خالل 

النموذجني الثالث والرابع. الكتاب مفيد جدًا وب�سيط وميكن اإمتامه ب�سرعة.
)3( كتاب Fit fürs Goethe Zertifikat B2: يحتوي هذا الكتاب على ثالثة مناذج امتحانية، حيث يقوم يف النموذج الأول بتقدمي 
ن�سائح عامة مع التعريف بالمتحان، ويف النموذج الثاين يتعمق اأكرث يف ا�سرتاتيجيات التعامل مع المتحان. اأما النموذج الأخري 

فهو جمرد تدريب على المتحان. الكتاب مفيد جدًا وب�سيط وميكن اإمتامه ب�سرعة.
)4( كتاب Mit Erfolg zum Goethe Zertifikat B2: يحتوي هذا الكتاب على اأربعة مناذج امتحانية متدرجة ح�سب ال�سعوبة من 
الأ�سهل لالأ�سعب. وبعد كل منوذج امتحاين ميكنك العثور على احللول بالإ�سافة اإىل بع�ص املناق�سة والتعليقات والن�سائح. الكتاب 

لي�ص مفيدًا جدًا ولكنه ب�سيط وميكن اإمتامه ب�سرعة.
ميكنك درا�سة واحد من هذه الكتب اأو جميعها ح�سب الوقت املتوفر لديك. وقد قمت �سخ�سيًا بدرا�سة الكتابني الثاين والثالث ب�سكل كامل 

تقريبًا، كما قمت يف الأ�سبوع الثاين بحل بع�ص النماذج الع�سرة الواردة يف الكتاب الأول دون درا�سة حمتويات الكتاب.
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الأ�شبوع الثاين: التدرب على النماذج المتحانية بحل 7-14 منوذجاً
يف الأ�سبوع الأخري قبل المتحان عليك قدر الإمكان اأن تعي�ص المتحان كجزء من حياتك اليومية. ول مكان للدرا�سة يف هذه الفرتة واإمنا كل 
ما عليك فعله هو اأن حتل النماذج المتحانية وتتدرب عليها. ي�ستغرق حل كل منوذج امتحاين والتاأكد من الإجابات حوايل اأربع �ساعات، واأنا 
اأن�سح بحل منوذجني امتحانيني يف اليوم، واحد يف ال�سباح وواحد يف امل�ساء، وبذلك ميكنك اأن تنهي 14 منوذج يف اأ�سبوع واحد. ويف اأ�سواأ 

الحتمالت يجب حل منوذج واحد يف اليوم بحيث تنهي 7 مناذج على الأقل يف الأ�سبوع الأخري قبل المتحان.

ميكنك العثور على الكثري من مناذج المتحان على �سبكة الإنرتنت. ادخل اإىل موقع معهد غوته نف�سه حيث جتد بع�ص النماذج المتحانية 
وكتابة   Google اإىل  الدخول  اأي�سًا  باإمكانك   .)http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/gb2/mat/deindex.htm )الرابط: 
Goethe B2 Prüfung Modelltest حيث �ستعرث اأي�سًا على الكثري من النماذج مع ملفاتها ال�سوتية. بالإ�سافة اإىل ذلك باإمكانك ال�ستعانة 

بالكتب املذكورة يف الفقرة ال�سابقة حول الأ�سبوع الأول من الدرا�سة. اإذا قمت بدرا�سة طريقة التعامل مع المتحان من اأحد هذه الكتب فال 
يزال لديك عدد كبري من النماذج ميكنك حلها يف الكتب الأخرى املتبقية.

ومن اجلدير بالذكر اأن عليك يف هذه املرحلة اأن تقوم باحلل متامًا كما لو كنت يف المتحان: اجل�ص يف غرفة هادئة واطلب من الآخرين 
األ يزعجوك على الإطالق وقم باإغالق جهاز اجلوال. قم بتهيئة مقعد مريح واإ�ساءة جيدة و�سع جميع املواد والأقالم الالزمة اأمامك. قم 
بطباعة منوذج الإجابة على الأ�سئلة حتى متالأ الإجابات فيه ب�سكل نظامي متامًا كما لو كنت يف المتحان. ومينع ا�ستخدام اأي قامو�ص اأو 

و�سيلة م�ساعدة اأخرى.

هناك ن�سائح خا�سة بالق�سم ال�سماعي. اأوًل عليك األ ت�ستعمل �سماعة الراأ�ص )headphones( واإمنا اأن ت�ستمع مبا�سرة من مكربات ال�سوت 
)speakers( اخلا�سة بالكمبيوتر، وذلك لأن ال�ستماع بوا�سطة ال�سماعات �سيجعل الفهم اأ�سهل بكثري مما هو عليه يف قاعة المتحان يف 
الواقع، وهذا ما حدث معي �سخ�سيًا، حيث كنت اأح�سل على عالمات جيدة جيدًا عند التدرب على معظم النماذج ال�سماعية يف املنزل نظرًا 
لأنني كنت اأ�ستعمل �سماعة الراأ�ص. وقد اكت�سفت لحقًا باأن هذا الت�سرف هو اأكرب خطاأ ارتكبته، ففي قاعة المتحان كان الو�سع خمتلفًا 
متامًا وكانت جودة ال�سوت اأ�سواأ بكثري مما كنت متعودًا عليه يف املنزل، وكان هذا الق�سم �سعبًا جدًا بالن�سبة يل ومل اأمتكن من الإجابة على 

الكثري من الأ�سئلة يف هذا الق�سم مما اأدى اإىل ح�سويل على عالمة متدنية يف الق�سم ال�سماعي.

للق�سم  وال�ستماع  فقط،  واحدة  مرة  الأول  للق�سم  ال�ستماع  المتحان:  بقواعد  اللتزام  هي  ال�سماعي  بالق�سم  اخلا�سة  الثانية  الن�سيحة 
الثاين مرتني بالفوا�سل الزمنية املحددة )�ساأحتدث عن هذا املو�سوع بالتف�سيل يف فقرة »ا�سرتاتيجية النجاح« اأدناه(. ل حتاول اأبدًا اإعادة 
ال�ستماع للق�سم الأول مرة ثانية اأو حتاول اإعادة مقطع معني من احلديث حتى لو مل تفهم اأي �سيء. الغاية من التدريب على المتحان هي 
تقييم نف�سك والتدرب على التعامل مع المتحان، ولذلك اعترب نف�سك يف امتحان نظامي وقم باحلل على هذا الأ�سا�ص. بعد انتهاء المتحان 
ميكنك العودة وال�ستماع كما ت�ساء لتدارك نقاط ال�سعف اأو اخلطاأ التي حدثت معك. وحتى لو مل تتمكن من حل اأي �سيء يف النماذج الأوىل، 

اإل اأن قدرتك على احلل �سوف تتح�سن �سيئًا ف�سيئًا مع حل املزيد من النماذج.

بالن�سبة للق�سم الكتابي فيف�سل اأن يكون هناك من ي�ساعدك يف ت�سحيح املوا�سيع وا�ستخراج الأخطاء. الأف�سل طبعًا اأن يكون هذا ال�سخ�ص 
مدر�سًا للغة الأملانية بحيث ي�سحح الن�ص ويعطيك العالمة املنا�سبة. ولكن يف حال عدم توفره فيمكن اأن ت�ستعني باأي �سديق جتاوز المتحان 
اأو اأن تعرث على �سريك يف الدرا�سة ت�سحح له وي�سحح لك من خالل مواقع التوا�سل الجتماعي. واأنا �سخ�سيًا كنت اأ�سحح  يف ال�سابق، 
لنف�سي، حيث كنت اأقوم باإعادة قراءة املو�سوع بالتف�سيل يف اليوم التايل والبحث عن الأخطاء ال�سائعة، وكثريًا ما كنت اأعرث على اأخطاء 

مل اأكن منتبهًا اإليها.

http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/gb2/mat/deindex.htm
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ا�صرتاتيجية النجاح
من املعروف اأن درا�سة املنهاج املقرر لأي امتحان ل تكفي لوحدها لجتياز هذا المتحان، بل يتوجب اأي�سًا فهم طريقة المتحان والتدرب 
عليه ب�سكل جيد لتحديد كيفية اللتفاف بذكاء على اجلوانب ال�سعبة اأو التحديات يف هذا المتحان. ويف هذه الفقرة �ساأذكر جتربتي يف 
اجتياز هذا المتحان من املرة الأوىل من خالل بع�ص ال�سرتاتيجيات الب�سيطة جدًا التي قمت بالتدرب عليها م�سبقًا واتباعها يف كل ق�سم 
من اأق�سام المتحان. ويف حال اإتقانك لهذه ال�سرتاتيجيات وتوفر امل�ستوى اللغوي املنا�سب لديك فاإن النجاح يف المتحان م�سمون باإذن اهلل 

تعاىل. 

و�ساأذكر فيما يلي ب�سكل مف�سل جميع الن�سائح التي كنت قد �سجلتها اأثناء حت�سريي لالمتحان، وذلك يف كل ق�سم من المتحان. واأرجو 
النتباه اإىل اأنني قد و�سعت هذه الن�سائح وال�سرتاتيجيات مبا يتنا�سب مع طريقة تفكريي واأ�سلوبي اخلا�ص يف التعامل مع المتحانات، 
اأو باأن حتدد  اأترك اخليار لك باأن تتبعها كما هي  اأن�سح بالطالع عليها ثم  وهذه الن�سائح املنا�سبة يل قد ل تكون منا�سبة لك. ولذلك 
ال�سرتاتيجيات اخلا�سة املنا�سبة لك. وعليك حتديد ال�سرتاتيجية املنا�سبة لك اأثناء التعرف على طريقة المتحان خالل الأ�سبوع الأول من 
التدريب على المتحان ولي�ص يف الأ�سبوع الثاين، لأنك يف الأ�سبوع الثاين �ستقوم فقط بالتدرب على هذه ال�سرتاتيجيات التي مت و�سعها من 

قبلك حتى تقوم بتنفيذها ب�سكل تلقائي ودون تفكري اأثناء المتحان.

)Lesen( امتحان القراءة

ن�شائح عامة: التعامل مع الوقت
اأجزاء: يف اجلزء الأول لديك خم�سة اأ�سخا�ص كل منهم يرغب ب�سيء معني، ولديك ع�سرة اإعالنات حيث  اأربعة  من  القراءة  ق�سم  • يتاألف 
يتوجب عليك اأن تربط بني ال�سخ�ص وبني الإعالن املنا�سب له. يف اجلزء الثاين لديك ن�ص يتحدث عن مو�سوع معني وهناك خم�سة اأ�سئلة 
حول هذا الن�ص، وعليك لكل �سوؤال اأن تختار واحدة من بني ثالث اإجابات. يف اجلزء الثالث لديك ن�ص يتحدث فيه الكاتب عن راأيه يف 
ق�سية معينة، وهناك خم�سة اأ�سئلة حول الن�ص، حيث عليك لكل �سوؤال اأن حتدد فيما اإذا كان راأي الكاتب يف نقطة معينة اإيجابيًا اأم �سلبيًا/

م�سككًا. اأما يف اجلزء الرابع والأخري فهناك ر�سالة تنق�سها ع�سر كلمات وعليك اأن ت�سيف الكلمات الناق�سة من عندك.

• يبلغ الوقت الإجمايل لق�سم القراءة 80 دقيقة تتوزع على الأق�سام الأربعة لالمتحان على النحو التايل: 15، 25، 25، 15. املالحظة املهمة 
هي اأنه ل �سرورة للتقيد بهذا التق�سيم وميكن تعديله ح�سب �سعوبة الأق�سام املختلفة لالمتحان بالن�سبة لك. ولكن يجب مراقبة ال�ساعة 

اأثناء التقدم يف مراحل المتحان للتاأكد من عدم وجود تق�سري يف الوقت.

• عادة ما يكون الوقت الإجمايل كافيًا حلل الأق�سام الأربعة. ولكن اأحيانًا قد يكون اأحد الأق�سام �سعبًا وي�ستهلك مزيدًا من الوقت. ولذلك 
عليك اتباع ا�سرتاتيجية مهمة لتوفري الوقت، وهي جتنب قراءة التعليمات اأو الأمثلة املذكورة والذهاب مبا�سرة اإىل املهام املطلوبة منك 

كما �ساأو�سح يف كل فقرة من هذا المتحان.

• قم باحلل على ورقة الأ�سئلة فقط ول تنقل اأي اإجابة اإىل ورقة الإجابات. ي�ستغرق نقل الإجابات ثالث دقائق على الأكرث ويتم اإجناز ذلك 
يف نهاية المتحان، حيث �سيقوم امل�سرفون بتنبيهك قبل انتهاء المتحان بــ 10 دقائق ثم مرة اأخرى قبل انتهائه بــ 5 دقائق حيث �سيكون 

عليك نقل الإجابات اإىل ورقة الإجابة و�سيكون الوقت كافيًا متامًا.

21 درجة من اأ�سل 25 يف ق�سم  على  احل�سول  من  �سخ�سيًا  متكنت  فقد  التالية  الفقرات  يف  املذكورة  ال�سرتاتيجيات  اتباع  خالل  • من 
القراءة. و�ساأذكر هذه ال�سرتاتيجيات بالتف�سيل فيما يلي.
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ن�شائح عامة: التعامل مع الرتتيب
• معظم املتقدمني لالمتحان يحلون هذا الق�سم بالرتتيب النظامي له من الق�سم الأول حتى الق�سم الرابع. ولكن لي�ص من ال�سروري اللتزام 

بهذا الرتتيب وميكنك و�سع الرتتيب املنا�سب لك.

الرابع ثم العودة اإىل الق�سم الأول فالثاين فالثالث. الفائدة من هذا  الق�سم  البداية من  التالية:  ال�سرتاتيجية  اعتمدت  فقد  • بالن�سبة يل 
الرتتيب هي اأن الق�سم الرابع قد يكون �سهاًل ووا�سحًا وميكن حله اأحيانًا خالل 5-7 دقائق. وبذلك ميكن ال�ستفادة من الوقت الفائ�ص 
حلل الأق�سام الأخرى من المتحان وخا�سة قراءة الن�سو�ص الطويلة يف الق�سمني الثاين والثالث. بالإ�سافة اإىل ذلك اإذا مل تتمكن من 
العثور على احلل يف بع�ص الأ�سئلة يف الق�سم الرابع فقد تعرث على احلل عند العودة اإىل هذا الق�سم بعد حوايل �ساعة، وبعد اأن تنهي بقية 

الأق�سام. وحتى لو مل يكن هذا الق�سم �سهاًل فال م�سكلة، وباإمكانك اإعطاوؤه الدقائق الــ 15 املقررة ثم العودة اإىل البداية.
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الق�شم الأول
• ل تقم بقراءة التعليمات ول املثال املذكور )املناطق املظللة بالأ�سفر يف التو�سيح املبني اأعاله( لأن ذلك م�سيعة للوقت و�سدقني اأنك لن 
حتتاج اإليها على الإطالق. اخلطوة الأوىل عند البدء بهذا الق�سم هي اأن تنظر فقط اإىل حل املثال الأول )B يف النموذج املرفق( واأن ت�سع 
اإ�سارة X على الن�ص B لأن الن�ص الذي ياأتي يف املثال لن ت�ستعمله ولن ياأتي يف الأ�سئلة المتحانية اخلم�سة ولذلك ل ت�سيع وقتك بقراءته.

رقم 1 اإىل رقم 5 مع و�سع خطوط حتت الكلمات املفتاحية يف كل �سوؤال. من  بهدوء  الأ�سئلة  بقراءة  هي  الثانية  • اخلطوة 

• اخلطوة الثالثة هي قراءة الإعالنات ب�سكل �سريع )Überfliegen( دون الرتكيز على كل كلمة، ولكن �سع خطوطًا حتت الكلمات املفتاحية 
اإن و�سع  املنا�سبة.  الإجابات  اختيار  الوقت لحقًا يف  اإىل  �ستحتاج  لأنك  اإعالن  لقراءة كل  واحدة فقط  اإعالن، وخ�س�ص دقيقة  يف كل 
اخلطوط يف الإعالنات مهم للغاية حتى لو كان احلل وا�سحًا يف البداية، وذلك لأن بع�ص الأ�سئلة قد تكون حمرية وبالتايل �سوف حتتاج اإىل 
العودة وقراءة الإعالنات مرة ثانية. ومن خالل حتديد الكلمات املفتاحية املهمة ل ت�سطر لقراءة كامل الإعالن مرة اأخرى. ويكفي حتديد 
5 اأو 6 عبارات اأ�سا�سية يف كل اإعالن. لحظ اأنه مل يتم الكرتاث لالإعالن B يف املثال املو�سح ومل يتم و�سع خطوط عليه وكاأنه غري موجود.

لكل من الأ�سئلة اخلم�سة. املنا�سب  احلل  عن  البحث  ميكنك  ذلك  • بعد 

• يقال باأنه يجب اأن يكون هناك اإجابة negativ لواحد من الأ�سئلة اخلم�سة على الأقل )ل يوجد اأي اإعالن منا�سب لرغبة ال�سخ�ص(. ويقول 
البع�ص اأي�سًا باأن من املحتمل اأن تكون الإجابة negativ على اثنني من الأ�سئلة اأحيانًا. وبالن�سبة يل مل اأ�ستطع احل�سول على تاأكيد لهذه 
النقطة بالذات من م�سدر موثوق يف معهد غوته. ولكن ح�سب خربة معظم من تقدم لالمتحان فيفرت�ص اأن تكون الإجابة negativ على 
�سوؤال واحد من الأ�سئلة اخلم�سة. ولذلك اإذا عرثت على اإعالنات منا�سبة جلميع احلالت اخلم�سة فنن�سح باأن تبحث عن ال�سوؤال غري 

.negativ املتالئم متامًا مع الإعالن واأن جتيب عليه بــ

• ل تنقل اأي اإجابة اإىل ورقة الأ�سئلة الآن، واترك ذلك حتى نهاية هذا الق�سم من المتحان.

الق�شمان الثاين والثالث
• ل تقم بقراءة التعليمات ول املثال املذكور )املناطق التي قمت بتظليلها بالأ�سفر يف التو�سيح اأدناه( لأن ذلك م�سيعة للوقت.

• اخلطوة الأوىل بالن�سبة يل هي قراءة الأ�سئلة ولي�ص قراءة الن�ص. هناك نقطة مهمة يف هذا المتحان وهي اأنك �ستح�سل على ن�ص كبري 
جدًا لت�ستخرج الإجابة منه على خم�سة اأ�سئلة فقط. ولذلك فقد وجدت من املفيد للغاية اأن تقراأ الأ�سئلة اأوًل وذلك لالأ�سباب التالية:

- اإن حتديد ما هي املعلومات التي �ستبحث عنها �سمن الن�ص بال�سبط يتيح لك قراءة الن�ص ب�سكل �سريع ثم اإبطاء ال�سرعة 
عند العثور على اإجابة لأحد هذه الأ�سئلة �سمن الن�ص.

- اإن الإجابات على الأ�سئلة واردة بنف�ص الت�سل�سل يف الن�ص. اأي اأنك عند قراءة الن�ص ف�سوف ت�سادف اأوًل الإجابة على 
ال�سوؤال الأول ثم على ال�سوؤال الثاين وهكذا. وبالتايل فاإن معرفة الأ�سئلة م�سبقًا تعطيك قدرة كبرية على التوجه يف قراءة 

الأجزاء املهمة من الن�ص.
- يف بع�ص الأحيان قد يكون املقطع الأول )واأحيانًا حتى املقطع الثاين( جمرد مقدمة ل حتتوي على اإجابة لأي �سوؤال. اإذا 
بداأت بقراءة الن�ص ف�سوف ت�سيع الكثري من الوقت على املقاطع الأوىل دون فائدة. اأما اإذا كنت قد اطلعت على الأ�سئلة 

ف�ستمر �سريعًا على املقاطع الأوىل اإىل اأن ت�سل اإىل الإجابة على ال�سوؤال الأول.
- يف بع�ص الأحيان تكون الإجابات كلها حم�سورة يف املقاطع الثالثة اأو الأربعة الأوىل من الن�ص وتكون املقاطع الأخرية خالية 
من اأي اإجابات. ولذلك اإذا بداأت بقراءة الن�ص ف�سوف ت�سيع الكثري من الوقت على املقاطع الأخرية دون فائدة. اأما اإذا 
كنت قد اطلعت على الأ�سئلة وعرثت على اإجاباتها لحقًا يف املقاطع الأوىل فال داعي لقراءة املقاطع الأخرية بالتف�سيل 

وميكنك فقط املرور عليها ب�سكل �سريع وذلك للتاأكد من عدم وجود تعار�ص مع اأي معلومة وردت يف املقاطع الأوىل.
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الأ�سئلة وو�سع اإ�سارات عليها. قم بو�سع خط واحد حتت العبارة الأهم يف ن�ص ال�سوؤال، ثم قم بو�سع خطوط  بالوقت على قراءة  تبخل  • ل 
حتت الكلمات املفتاحية يف كل اإجابة من الإجابات الثالثة )بالن�سبة للق�سم الثاين(. واأن�سح اأي�سًا با�ستعمال الدوائر حتت الكلمات املهمة 

التي قد ت�ساعدك ب�سكل كبري على اإثبات �سحة اأو خطاأ هذه اجلملة، مثل alle، kein، immer، ohne، muss، وغريها...

• بعد النتهاء من قراءة الأ�سئلة وا�ستيعابها وفهم ما هي املعلومات التي �ستبحث عنها ميكنك النتقال اإىل الن�ص وقراءته ب�سرعة معتدلة. 
وعادة ما ميكن بهذه الطريقة العثور على الإجابات جلميع الأ�سئلة واحدًا بعد الآخر من خالل قراءة الن�ص ملرة واحدة فقط. واإذا كان 
هناك التبا�ص حول اأي �سوؤال فيمكن العودة وقراءة الفقرات ذات العالقة للعثور على الإجابة، وخا�سة يف الق�سم الثالث حيث يتوجب عليك 

البحث عن راأي الكاتب باملو�سوع ويجب فهم راأي الكاتب ب�سكل دقيق.

• ل تنقل اأي اإجابة اإىل ورقة الأ�سئلة الآن، واترك ذلك حتى نهاية هذا الق�سم من المتحان.

الق�شم الرابع
• ل تقم بقراءة التعليمات )املناطق املظللة بالأ�سفر( لأن ذلك م�سيعة للوقت.

الأوىل هي قراءة كامل الن�ص ب�سكل �سريع وخالل دقيقة واحدة ودون الهتمام بالفراغات. الغاية من ذلك هي معرفة املو�سوع  • اخلطوة 
الذي يدور الن�ص حوله وفهم الن�ص ب�سكل اإجمايل.

العودة اإىل البداية وقراءة الن�ص جملة جملة للعثور على الكلمات الناق�سة. يتم  ذلك  • بعد 

الأحيان معرفة الكلمة الناق�سة ل �سعوريًا حيث تخطر ببالك مبجرد قراءة اجلملة  الكثري من  فيمكن يف  اللغوي جيدًا  م�ستواك  كان  • اإذا 
بهدوء.

 ،Nebensatz اأم Hauptsatz اإذا مل تتمكن من معرفة الكلمة الناق�سة فاإن الطريقة الأف�سل هي حتليل اجلملة ب�سكل مف�سل: هل اجلملة •
وما هو العن�سر الناق�ص يف اجلملة: هل هو الفعل، اأداة التعريف اأو النكرة )der/ein(، اأداة النفي )kein(، حرف اجلر، الفعل امل�ساعد 

)Modalverb(، اأداة الو�سل )Konnektor(، اأداة ال�ستفهام )warum ،wo ،ob...(، اأم غريها...
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 bereit( اأو ال�سفات )Angst vor etwas haben( اأو الأ�سماء )sich bedanken bei :اإن حفظ اأحرف اجلر التي تاأتي مع الأفعال )مثال •
zu( �سي�ساعدك يف احل�سول على عالمة اإ�سافية يف هذا الق�سم، وعادة ما يكون هناك فراغ واحد يف كل امتحان تقريبًا يحتوي على حرف 

جر. واأن�سح با�ستخراج جميع هذه ال�سيغ التي متر معك اأثناء درا�سة اللغة وكتابتها يف مكان واحد بحيث ميكن مراجعتها.

etwas in Kauf nehmen، Erfahrung sammeln( �سي�ساعدك يف احل�سول على  )مثال:  معًا  وفعل  ا�سم  من  املوؤلفة  التعابري  • اإن حفظ 
عالمة اإ�سافية يف هذا الق�سم، وعادة ما يكون هناك فراغ واحد يف كل امتحان تقريبًا ي�ستوجب اإ�سافة الفعل الناق�ص يف التعبري امل�ستخدم.

)Hören( االمتحان ال�صماعي

معلومات عامة
يف امتحان B2. وهو عادة الق�سم الذي يوؤدي اإىل الر�سوب، وهو اأكرث ق�سم يحتاج اإىل التدريب  ق�سم  واأ�سعب  اأهم  هو  ال�سماعي  • الق�سم 

على ا�سرتاتيجية معينة قبل المتحان.

اجلزء الأول عليه درجتني )اإجمايل 10 درجات لــ 5 اأ�سئلة(، وكل �سوؤال يف اجلزء الثاين  يف  �سوؤال  كل  اأن  من  الق�سم  هذا  اأهمية  • تاأتي 
عليه درجة ون�سف )اإجمايل 15 درجة لــ 10 اأ�سئلة(. ولذلك فاإن اخلطاأ يف هذا الق�سم �سي�سيع الكثري من الدرجات.

اأمرين: الأمر الأول هو �سيق الوقت املتاح لقراءة الأ�سئلة ومعرفة املعلومات املطلوب الإ�سغاء اإليها، والأمر  من  تاأتي  فهي  �سعوبته  • اأما 
الثاين هو اأن اجلزء الأول يتم ال�ستماع له مرة واحدة فقط واجلزء الثاين يتم ال�ستماع له مرتني، والذي قد ل يكون كافيًا اأحيانًا لفهم 

الن�ص وحتديد الإجابة ال�سحيحة.

التعامل مع الوقت
حتى تتعامل ب�سكل �سحيح مع الوقت فيجب اأن تفهم متامًا التق�سيم الزمني لالمتحان ال�سماعي الذي ي�ستغرق اإجماًل حوايل 30 دقيقة. 
اأما اجلزء الثاين من  �سوف ت�سمع اجلزء الأول من المتحان مرة واحدة فقط وتكتب املعلومات الناق�سة يف خم�سة موا�سع يف اجلدول. 
المتحان ف�سوف ت�سمعه مرتني: يف املرة الأوىل �ست�سمع املقابلة كاملة، ويف املرة الثانية �ست�سمع املقابلة مق�سمة اإىل ثالثة اأجزاء، ثم �ستجيب 

على ع�سرة اأ�سئلة متعددة اخليارات. وهناك فوا�سل زمنية ثابتة بني هذه املراحل املختلفة. وهذا التق�سيم يكون عادة على النحو التايل:
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)1( مقدمة )دقيقتان(: يتم احلديث فيها عن المتحان وذكر اأنه يتاألف من ق�سمني ثم التمهيد للجزء الأول.
)2( فرتة �سمت )90 ثانية(: يطلب منك خالل هذه الفرتة قراءة اجلدول يف اجلزء الأول من المتحان.

)3( اجلزء الأول من المتحان )2-3 دقائق(: يتم فيها �سماع اجلزء الأول من المتحان وملرة واحدة فقط.
)4( فرتة �سمت )دقيقة واحدة(: هذه الفرتة خم�س�سة لكتابة الإجابات اخلم�سة اخلا�سة باجلزء الأول.

)5( مقدمة )دقيقة واحدة(: يتم احلديث فيها عن اجلزء الثاين من المتحان وم�سمون احلوار وال�سخ�سيات امل�ساركة فيه.
)6( فرتة �سمت )90 ثانية(: يطلب منك خالل هذه الفرتة قراءة جميع الأ�سئلة الع�سرة.

)7( املقابلة الكاملة )5-6 دقائق(: يتم فيها �سماع اجلزء الثاين من المتحان كاماًل.
)8( فرتة �سمت )دقيقة واحدة(: هذه الفرتة خم�س�سة لقراءة املثال.

)9( املثال )دقيقة واحدة(: يتم فيها �سماع بداية املقابلة، والتي تدور حول املثال املحلول يف ورقة الأ�سئلة.
)10( فرتة �سمت )30 ثانية(: يطلب منك خالل هذه الفرتة قراءة املجموعة الأوىل من الأ�سئلة.

)11( املجموعة الأوىل: يتم فيها �سماع اجلزء الأول من املقابلة.
)12( فرتة �سمت )30 ثانية(: هذه الفرتة خم�س�سة لتثبيت اإجابات املجموعة الأوىل من الأ�سئلة.

)13( فرتة �سمت )30 ثانية(: يطلب منك خالل هذه الفرتة قراءة املجموعة الثانية من الأ�سئلة.
)14( املجموعة الثانية: مت فيها �سماع اجلزء الثاين من املقابلة.

)15( فرتة �سمت )30 ثانية(: هذه الفرتة خم�س�سة لتثبيت اإجابات املجموعة الثانية من الأ�سئلة.
)16( فرتة �سمت )30 ثانية(: يطلب منك خالل هذه الفرتة قراءة املجموعة الثالثة من الأ�سئلة.

)17( املجموعة الثالثة: يتم فيها �سماع اجلزء الثالث من املقابلة.
)18( فرتة �سمت )30 ثانية(: هذه الفرتة خم�س�سة لتثبيت اإجابات املجموعة الأخرية من الأ�سئلة.

)19( فرتة �سمت )5 دقائق(: هذه الفرتة خم�س�سة لنقل الإجابات من ورقة ال�سوؤال اإىل ورقة الإجابة.

خطوات العمل
اأنه ل يوجد مت�سع من الوقت لقراءة الإجابات الع�سرة وفهمها نظرًا ل�سيق الوقت وق�سر  اإن م�سكلة اجلزء الثاين من هذا المتحان هي 
فرتات ال�سمت املخ�س�سة لقراءة الأ�سئلة. ولذلك فاإن احلل الوحيد هو تقنية »�سرقة الوقت«، والتي تعتمد على ا�ستغالل بع�ص الفرتات 
الزمنية يف املقطع ال�سوتي لال�ستفادة منه قدر الإمكان. والفرتات الزمنية التي ميكن »�سرقتها« وال�ستفادة منها هي ذات الأرقام 1، 5، 8، 
9 يف القائمة اأعاله. واإن �سرقة هذه الفرتات الزمنية �ستتيح لك احل�سول على �سعف الوقت املخ�س�ص لك وال�ستفادة منه يف قراءة الأ�سئلة 

ب�سكل اأف�سل. وبذلك يتم اإجراء المتحان على النحو التايل:

ال�شتفادة من املقدمة الأوىل
1 يف التق�سيم  دقيقتان يف بداية الت�سجيل ال�سوتي ل يتم فيهما ذكر اأي معلومة مهمة، ويجب ا�ستغالل هاتني الدقيقتني )رقم  هناك   •

الزمني اأعاله(. تعترب هذه الفرتة كافية لقراءة الأ�سئلة الع�سرة يف اجلزء الثاين من المتحان. 

امل�سرفون على المتحان بفتح دفرت الأ�سئلة فاإن عليك اأن تفتح مبا�سرة على الأ�سئلة الع�سرة واأن تتجاهل ما  لك  ي�سمح  اأن  مبجرد  • فاإذًا 
ت�سمعه. 

ال�سعب يف البداية اأن تتجاهل ما ت�سمعه يف الت�سجيل واأن تقراأ الأ�سئلة الع�سرة، ولكن من خالل التدريب امل�ستمر على هذه  من  يكون  • قد 
التقنية �ستكت�سف اأنك �ستوفر وقتًا كثريًا يفيدك يف حل اجلزء الثاين. 
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• الوقت املتوفر لديك يكفي فقط لقراءة ن�ص ال�سوؤال وو�سع خطوط حتت الكلمات املفتاحية، ول تقراأ الإجابات الثالثة على الأ�سئلة يف هذه 
املرحلة. فقط اقراأ الأ�سئلة ب�سكل �سريع وافهم حمتواها و�سع خطوطًا على الكلمات املهمة، وبذلك فقد قمت ب�سرقة دقيقتني من الوقت 

الثمني.

الق�شم الأول من المتحان ال�شماعي
فرتة ال�سمت )2( ارجع من الأ�سئلة الع�سرة اخلا�سة باجلزء الثاين اإىل اجلدول اخلا�ص باجلزء الأول وقم بتحليل اجلدول  تبداأ  • حني 
�سريعًا: اقراأ حمتويات ال�سف الأول وحمتويات العمود الأول، ثم ا�ستعر�ص �سريعًا الفراغات التي يتوجب ملوؤها وحاول اأن تتوقع ما هي 
املعلومات التي يجب اأن تكون موجودة يف كل فراغ )ا�سم مكان اأو مدينة، رقم هاتف اأو �سعر معني، توقيت معني، يوم من اأيام الأ�سبوع،...(. 

)3( واكتب الإجابات ب�سكل خمت�سر اأثناء ال�ستماع مع ا�ستمرار الرتكيز على ال�ستماع. للن�ص  ا�ستمع  ذلك  • بعد 

ينتهي املقطع ال�سوتي �ستكون لديك فرتة كافية )4( لإعادة كتابة الإجابات كاملة على ورقة ال�سوؤال، ول تنقل اأي اإجابة اإىل ورقة  • حني 
الإجابة الآن حيث �سيكون معك ما يكفي من الوقت يف نهاية المتحان.

حت�سل على فائ�ص من الوقت يف الفرتة )4( وا�ستغالله يف اجلزء الثاين من المتحان. ف�سوف  الق�سم  هذا  يف  موفقًا  كنت  • اإذا 

الق�شم الثاين من المتحان ال�شماعي
اأنت تعرف م�سبقًا الأ�سئلة الع�سرة اخلا�سة باجلزء الثاين وقد و�سعت اإ�سارات على الكلمات املهمة فيها. والآن يجب اأن ت�ستخدم كل  • الآن 
حلظة ميكن اأن حت�سل عليها لقراءة الحتمالت اخلا�سة بكل �سوؤال من الأ�سئلة الع�سرة. كلما ح�سلت على وقت اأكرب لقراءة الحتمالت 

الثالثة لكل �سوؤال كلما اأ�سبحت فر�ستك يف حتقيق اإجابة �سحيحة اأف�سل.

وال�ستفادة منها يف قراءة الأ�سئلة والحتمالت، وهي الفرتة رقم )5( التي ل يهمك  »�سرقتها«  اأخرى ميكنك  لديك فرتة  فاإن  • من جديد 
ما يقال فيها. �سيتحدثون فيها عن مو�سوع املقابلة واأ�سماء ال�سخ�سيات التي �ست�سارك فيها. وهذه املعلومات ل تهمك يف �سيء، فاأنت قد 
قراأت الحتمالت الع�سرة حني قمت بــ »�سرقة« الوقت يف الفرتة )1( واأ�سبحت لديك فكرة م�سبقة عن مو�سوع الن�ص. وبذلك فاإن لديك 

كل من الفرتة )5( والفرتة )6( اأي اأكرث من دقيقتني للبدء بقراءة احتمالت الأ�سئلة وو�سع خطوط حتت الكلمات املهمة فيها اأي�سًا.

ت�ستمع للمقابلة الكاملة )7(. ن�سيحتي يف هذه املرحلة هي الرتكيز على ال�ستماع ومتابعة ن�ص الأ�سئلة الع�سرة فقط  اأن  عليك  ذلك  • بعد 
دون النظر اإىل اإجاباتها اأثناء ال�ستماع. عليك اأن تفهم املقابلة ب�سكل كامل وتفهم اآراء امل�ساركني فيها. اأما فيما يتعلق بالأ�سئلة املكتوبة 
اأمامك فكل ما عليك فعله هو اأن حتدد اللحظة التي يتم فيها الإجابة على كل �سوؤال بحيث ميكنك اأن جتيب عليه عند ال�ستماع للمرة 

الثانية.

• بعد ذلك ميكنك �سرقة الفرتتني )8( و )9( اأي�سًا حيث ل حتتاج على الإطالق لقراءة املثال اأو حتى ال�ستماع للعبارات الأوىل من املقابلة 
املتعلقة بهذا املثال. والأف�سل ال�ستفادة من الوقت لقراءة احتمالت الأ�سئلة. 

)9( يطلب منك قراءة احتمالت الدفعة الأوىل من الأ�سئلة. وعليك اأن تنتبه اإىل الأ�سئلة املطلوبة: هل هي ثالثة اأ�سئلة  الفرتة  نهاية  • يف 
)من ال�سوؤال 6 اإىل ال�سوؤال 8( اأم اأربعة اأ�سئلة )من ال�سوؤال 6 اإىل ال�سوؤال 9(.

)10( خم�س�سة لقراءة املجموعة الأوىل من الأ�سئلة، والتي اأ�سبحت تعرفها ب�سكل جيد من خالل �سرقة الوقت �سابقًا، ورمبا  • الفرتة 
تتمكن من حل بع�سها من خالل فهمك للمقابلة الكاملة يف اجلزء )7(.

من املقابلة )11( وقم بتاأكيد اإجاباتك اأثناء ال�ستماع. الأول  للجزء  بال�ستماع  قم  ذلك  • بعد 

• اإذا �سارت الأمور على ما يرام ف�ستتمكن من اإنهاء الإجابة على املجموعة الأوىل من الأ�سئلة اأثناء ال�ستماع. وبذلك ميكنك اأن حت�سل على 
دقيقة كاملة ت�سمل الفرتتني )12( و )13( لقراءة املجموعة الثانية من الأ�سئلة )والتي تعرفها م�سبقًا من خالل �سرقة الوقت(. ل تن�ص 

الإ�سغاء ب�سكل جيد يف نهاية الفرتة )12( ملعرفة اأرقام الأ�سئلة امل�سمولة يف اجلزء الثاين.
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)14( اإىل )18( بنف�ص الطريقة املذكورة اأعاله. املراحل  يف  المتحان  اإمتام  • يتم 

الأخري من املقابلة ي�سبح لديك خم�ص دقائق كاملة من ال�سمت. وهذه الفرتة اأكرث من كافية لإعادة النظر يف بع�ص  اجلزء  انتهاء  • عند 
الأ�سئلة التي رمبا مل تعرث على اإجابة اأكيدة لها، وكذلك لنقل جميع الإجابات اإىل ورقة الإجابة.

مالحظة اأخرية
قد تبدو لك هذه اخلطوات معقدة يف البداية. ولكن اإذا قمت بتجربة اإجراء المتحان كما هو مطلوب متامًا ودون �سرقة الوقت ف�ستكت�سف 
بنف�سك مدى �سيق الوقت وكم اأنك بحاجة لكل حلظة اإ�سافية من المتحان لقراءة الأ�سئلة ب�سكل اأف�سل. وميكنك من خالل التدريب امل�ستمر 
وحل اأكرب عدد ممكن من النماذج اأن تتعلم هذه ال�سرتاتيجية ب�سكل جيد وت�ستفيد منها يف حتقيق اأف�سل درجة ممكنة يف هذا الق�سم. وقد 
كان الق�سم الأول �سعبًا جدًا و�سريعًا جدًا يف المتحان الذي تقدمت اإليه، ومل اأمتكن من اإدراك اأكرث من اإجابتني فقط، والكثري من الطالب 
ر�سبوا يف المتحان ب�سبب هذا الق�سم. ولذلك فاإن تقنية �سرقة الوقت قد �ساعدتني يف احل�سول على فرتة اإ�سافية لقراءة الحتمالت يف 

الق�سم الثاين. واإن الدرجات التي حققتها يف الق�سم الثاين هي التي اأنقذتني من الر�سوب يف المتحان ال�سماعي.

)Schreiben( الكتابة
ن�شائح عامة: التعامل مع الرتتيب

قد ترغب بحل الق�سم الأول )كتابة املو�سوع( ثم حل الق�سم الثاين من المتحان الكتابي. ولكن من الأف�سل بالتاأكيد اتباع الرتتيب املعاك�ص: 
ابداأ بحل الق�سم الثاين وحاول اإنهاءه ب�سكل كامل، ثم يبقى لديك كامل الوقت لكتابة املو�سوع بهدوء دون اأن تكون قلقًا فيما يتعلق بالوقت. 
بالإ�سافة اإىل ذلك اإذا كانت هناك اإجابات ل�ست متاأكدًا منها يف الق�سم الثاين فباإمكانك العودة اإليها بعد اأن تنتهي من كتابة املو�سوع، فقد 

ترى اأ�سياًء مل تكن منتبهًا اإليها يف املرة الأوىل.
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الق�شم الأول من المتحان الكتابي
مهما كان املو�سوع الذي مت احل�سول عليه �سعبًا اإل اأن كتابة املو�سوع هي من الأق�سام التي يجب اأن تكون �سبه م�سمونة يف المتحان، ولي�ص 
من امل�ستحيل على الإطالق احل�سول على عالمة كاملة اأو �سبه كاملة يف هذا الق�سم. فمن ال�سهل جدًا ا�ستيفاء جميع النقاط املطلوبة ولو 
ح�سلت على الأفكار من وحي اخليال، بالإ�سافة اإىل اتباع ال�سرتاتيجيات الب�سيطة التي �ساأذكرها هنا بالتف�سيل والتدرب عليها. �ساأ�سرح 

كيفية العمل بالن�سبة للمو�سوع املرفق واملبني اأعاله يف ال�سفحة ال�سابقة.

ورقة املالحظات
�سيتم اإعطاوؤك ورقة بي�ساء بالإ�سافة اإىل ورقة ال�سوؤال وورقة الإجابة، حيث �ستقوم بت�سجيل مالحظاتك على هذه الورقة البي�ساء قبل كتابة 
املو�سوع على ورقة الإجابة. عليك اأن تعرف اأن ورقة املالحظات هذه هي اأهم من الر�سالة التي �ستكتبها، والوقت الذي يجب اأن تق�سيه عليها 
قد يكون اأطول من الوقت الذي يجب اأن تق�سيه يف كتابة الر�سالة. وحتى لو ق�سيت ن�سف �ساعة يف كتابة مالحظاتك فاإن ذلك �سيكون يف 

�ساحلك، و�ستكون كتابة املو�سوع �سهلة جدًا يف حال كانت ورقة املالحظات �ساملة لكل �سيء.

ن�ص املقالة ومعرفة النقاط املطلوبة منك وو�سع خطوط حتت الكلمات والعبارات املهمة كالعادة، فاإن اخلطوة الأوىل هي  قراءة  بعد   •
الأربع املطلوبة يف  النقاط  واأربعة فراغات لتغطية  اأدناه: عمود املالحظات يف الأمين،  ال�سكل  تق�سيم ورقة املالحظات كما هو مبني يف 

الأي�سر. اكتب عنوان املقالة يف اأعلى ال�سفحة، واكتب ما هو مطلوب يف كل نقطة من النقاط الأربعة.
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اخلطوة الثانية ت�سمل ا�ستخراج الكلمات املهمة من املقالة املذكورة يف  والعبارات.  الكلمات  من  بعدد  الفارغ  الأمين  العمود  �ستمالأ  • الآن 
ال�سوؤال وكتابتها يف اأعلى العمود الأمين كما هو مبني يف اأعلى واأمين  ال�سكل يف ال�سفحة التالية. لحظ اأن الغاية من ذلك هي اأن تقوم 
با�ستخدام هذه الكلمات والعبارات يف مو�سوعك واأن تنوع املفردات امل�ستخدمة ول ت�ستخدم دائمًا نف�ص الكلمات. ويف هذه احلالة مثاًل 

ميكنك ا�ستخدام die Kleinen عو�سًا عن die Kinder حيث ح�سلت على هذه الكلمة من الن�ص.

كتابة العبارات التي �ست�ستخدم يف تو�سيل اجلمل ببع�سها البع�ص وترتيب الأفكار يف الن�ص كما  ت�سمل  وهي  جدًا،  مهمة  الثالثة  • اخلطوة 
اأو   Hauptsatz اأن تعتمد جمموعة معينة من الكلمات وحتفظها وتتعلم كيفية ا�ستخدامها قواعديًا )وخا�سة  هو مبني يف ال�سكل. عليك 
Nebensatz( ثم تتدرب عليها يف كل مو�سوع بحيث ت�ستخدمها ب�سكل �سحيح يف كل موا�سيعك. واإن كتابة هذه الكلمات بجانبك على ورقة 

املالحظات �ست�سهل عليك اختيار الكلمة املنا�سبة يف املكان املنا�سب.

• اخلطوة الرابعة هي كتابة بع�ص الظروف )Adverben( التي جتعل املو�سوع غنيًا، وينطبق عليها ما ذكرناه اأعاله، حيث عليك اأن حتفظ 
جمموعة منها وت�ستخدمها يف كل موا�سيعك يف املكان املنا�سب.

اأو خم�سة تعابري متقدمة بحيث تكون منا�سبة للمو�سوع. لحظ اأن من �سيقوم بت�سحيح املو�سوع �سيقوم  اأربعة  • اخلطوة اخلام�سة هي كتابة 
بتقييم Ausdrucksfähigkeit اأي قدرتك على التعبري، ولذلك فاإن ا�ستخدام تعابري متقدمة يف الن�ص �سي�ساعدك على احل�سول على كامل 
الدرجة املتعلقة بهذه النقطة بالذات. وقد قمت بحفظ حوايل 10 تعابري متقدمة ميكن اأن ت�ستخدم يف �سياق النقا�ص يف اأي مو�سوع وكنت 

اأ�ستخدم دائمًا حوايل خم�سة منها يف اأي مو�سوع كتابي.

و�سع جدول �سغري يف امل�ساحة املتبقية مرقم من 1 اإىل 5. والهدف من اجلدول هو م�ساعدتك على ح�ساب عدد  هي  ال�ساد�سة  • اخلطوة 
الكلمات اأثناء كتابة املو�سوع حتى يكون عدد الكلمات مقاربًا لــ 180 كلمة يف نهاية املو�سوع كما هو مطلوب. و�ساأحتدث عن هذه النقطة 
تناق�ص فيها  التي  الأربعة  املقاطع  تاأتي  الأول �سيكون مبثابة مقدمة ق�سرية ثم  الن�ص لأن املقطع  لحقًا. طبعًا لديك خم�سة مقاطع يف 

النقاط الأربعة يف الن�ص. وبذلك ت�سبح ورقة املالحظات يف النهاية كما يظهر يف ال�سكل املو�سح يف ال�سفحة التالية.

عادة الأ�سعب والأهم: كتابة اجلمل التي �ستدخل حتت كل فقرة من فقرات املو�سوع. ل تكتب اأفكارًا فقط واإمنا  هي  ال�سابعة  • اخلطوة 
اكتب جماًل �سبه كاملة حتت كل نقطة. وعليك كتابة حوايل 3 جمل حتت كل فقرة حتى حتقق عدد الكلمات املطلوب. وتاأكد من اأنك جتيب 
متامًا وب�سكل وا�سح وبراأي حمدد على ال�سوؤال املطلوب منك يف كل واحدة من الفقرات املطلوبة منك يف املو�سوع. عند الو�سول اإىل النقطة 

الأخرية حاول كتابة اأربع اأو خم�ص جمل لأن ذلك �سي�ساعدك عند احت�ساب عدد الكلمات كما �ساأ�سرح لحقًا.

الآن وبعد اأن قمت ببذل جمهود كبري على ورقة املالحظات فاإن املو�سوع اأ�سبح جاهزًا تقريبًا، ومل يبق لديك اإعادة كتابة اجلمل على ورقة 
كتابة  فاإن  �ساعة،  ن�سف  املالحظات  ورقة  اإعداد  ا�ستغرق  لو  وحتى  عليها.  اللم�سات  بع�ص  اإ�سافة  مع  البع�ص  ببع�سها  وتو�سيلها  الإجابة 

املو�سوع �ست�سبح عندئذ �سهلة جدًا ولن ت�ستغرق منك اأكرث من 30 دقيقة اأخرى.

البدء بالر�شالة
تبداأ الر�سالة بكتابة التحية، وال�سطر الأول من الر�سالة هو دائمًا نف�سه:

Sehr geehrte Damen und Herren,

ر�سائلك  الأول يف  املقطع  لكتابة  معينة  �سيغة  باعتماد  قم  دقيقتني.  اأكرث من  كتابته  ت�ستغرق  األ  يجب  الذي  الأول  باملقطع  تبداأ  بعد ذلك 
وا�ستخدم هذه ال�سيغة يف جميع الر�سائل التي تكتبها عند التدريب على المتحان بحيث حتفظها عن ظهر قلب. وهناك مناذج كثرية يف 

كتب التدريب ميكن اعتمادها اأو اإعادة �سياغتها ب�سكل اأو باآخر. وهذه هي ال�سيغة التي اعتمدتها �سخ�سيًا:
im Internet (oder: in Ihrer Zeitung) habe ich die Meldung gelesen, dass (...). Dieses Thema hat wirklich meine 
Aufmerksamkeit erregt. Deswegen möchte ich ein paar Kommentare dazu abgeben.
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اإىل  حتويله  يتم  بحيث  ب�سيط  تعديل  اإجراء  مع  املالحظات،  ورقة  اأعلى  يف  املوجود  املو�سوع  عنوان  النقاط  عن  عو�سًا  �ست�سع  هنا  طبعًا 
Nebensatz. ويف هذه احلالة ت�سبح اجلملة على النحو التايل:

in Ihrer Zeitung habe ich die Meldung gelesen, dass große Mehrheit der Deutschen für strengere Kinder-
erziehung sind. Dieses Thema hat wirklich meine Aufmerksamkeit erregt. Deswegen möchte ich ein paar 
Kommentare dazu abgeben.
بعد انتهائك من كتابة املقطع الأول قم مبراجعته �سريعًا للبحث عن اأية اأخطاء، ثم قم بعد كلمات الر�سالة حتى نهاية املقطع الأول )حوايل 

38 يف هذه احلالة( و�سجل الرقم 38 بجانب رقم 1 يف اجلدول املوجود يف الزاوية ال�سفلية اليمنى من ورقة املالحظات.

كتابة الر�شالة
الإجابة  ورقة  اإىل  ورقة املالحظات  املكتوبة على  نقل اجلمل  الر�سالة من خالل  املطلوبة منك يف  الأربعة  النقاط  ابداأ مبناق�سة  بعد ذلك 

و�سياغتها بال�سكل املنا�سب.

يف�سل اأن تبداأ كتابة املقطع با�ستخدام نف�ص اجلملة املذكورة يف ن�ص ال�سوؤال )والتي قمت بت�سجيلها على ورقة املالحظات(. على �سبيل املثال 
ميكنك البدء بكتابة املقطع اخلا�ص بالنقطة الأوىل على ال�سكل التايل:

Erstens möchte ich sagen, dass ich persönlich mit einigen erwähnten Erziehungsmaßnahmen nicht einver-
standen bin.

اأما يف بداية املقطع اخلا�ص بالنقطة الثانية فيمكنك اأن تقول مثاًل:
Andererseits bin ich davon überzeugt, dass die Kinder fürher strenger erzogen wurden müssen.

وا�ستخدم كلمة Abschließend اأو اأي تعبري م�سابه يف بداية املقطع الأخري:
Abschließend glaube ich, dass die beiden Eltern für die Erziehung der Kinder zuständig sind.

بهذه الطريقة �ستحقق عدة مكا�سب. املك�سب الأول هو اأنك �ستح�سل على جملة جمانية ل�ست م�سطرًا للتفكري بها واخرتاعها من عندك، 
بل هي جملة جاهزة من �سيغة ال�سوؤال، وكل ما عليك اأن تفعله هو تعديل تركيب اجلملة واإ�سافة اأداة و�سل )erstens يف احلالة الأوىل و

andererseits يف احلالة الثانية وAbschließend يف املقطع الأخري(. واملك�سب الثاين هو اأن امل�سحح �سوف يعرف من اجلملة الأوىل يف كل 

مقطع اأنك الآن �ستتطرق اإىل نقطة معينة، و�سيكون ترتيب الن�ص وا�سحًا بالن�سبة له و�سيحت�سب لك اأنك قد ناق�ست هذه النقطة. اأما املك�سب 
الثالث فاأنت �ستعرب عن راأيك ب�سكل وا�سح يف اجلملة الأوىل من املقطع، وبذلك �ستكون قد قمت باإمتام املهمة املطلوبة منك. ول يتبقى لك 

اإل التو�سع قلياًل يف الفكرة اأو اإعطاء بع�ص الأمثلة يف اجلزء املتبقي من املقطع.

وعند النتهاء من املقطع الأخري ل تن�ص كتابة عبارة Mit freundlichen Grüßen حتته ثم كتابة ا�سمك يف الأ�سفل...

مالحظات عامة حول كتابة الر�شالة
ورقة املالحظات ثم نقلها اإىل ورقة الإجابة لأنه ل يوجد مت�سع من الوقت. الطريقة ال�سحيحة هي  على  الر�سالة  كامل  كتابة  حتاول  • ل 

كتابة مالحظات مف�سلة وكاملة على ورقة املالحظات، ثم كتابة الر�سالة مبا�سرة على ورقة الإجابة.

الأربعة املطلوبة منك حتى تكون اأفكارك وا�سحة. اإياك اأن تكتب الر�سالة كاملة  النقاط  • خ�س�ص مقطعًا منف�ساًل متامًا لكل واحدة من 
كمقطع واحد اأو اأن تدمج اأكرث من نقطتني يف مقطع واحد. اجعل اأفكارك وا�سحة للم�سحح حتى حت�سل على الدرجات اخلا�سة مبناق�سة 
النقاط الأربع. يجب اأن تبدو الر�سالة اإجماًل جميلة ومرتبة ونظيفة وكل مقطع يحتوي على فكرة منف�سلة. عليك يف املقطع الأول اأن تكتب 
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الغاية من الر�سالة كما ذكرت اأعاله، وبعد ذلك ت�سيف 3-4 مقاطع ح�سب عدد الأفكار املطلوبة منك. وبذلك يكون عدد املقاطع الإجمالية 
4 اأو 5 )يف بع�ص المتحانات يطلب منك مناق�سة 3 اأفكار ويف البع�ص الآخر 4 اأفكار، ي�ساف لها مقطع البداية(.

بالتعبري عن الراأي، والتي ميكنك العثور عليها ب�سكل خا�ص يف كتب التدريب على  العبارات اخلا�سة  وا�سعة من  تتعلم جمموعة  اأن  • عليك 
المتحان. وهناك الكثري من العبارات اخلا�سة باإبداء الراأي، املوافقة، الرف�ص، ال�سك، املقارنة، اإعطاء الأمثلة، وغري ذلك. ويعترب التنويع 
يف العبارات امل�ستخدمة يف الن�ص مهمًا جدًا، حيث يتوجب األ ت�ستخدم نف�ص العبارة مرتني على الإطالق. ميكنك اأن تقول يف املرة الأوىل 
 Ich stehe auf dem ويف املرة الثالثة ميكن اأن تقول Meiner Ansicht nach ist ولكن يف املرة الثانية ميكن اأن تقول ،Ich glaube dass

Standpunkt, dass. ل ت�ستخدم نف�ص العبارة مرتني اأبدًا!! قم با�ستخراج جميع هذه العبارات من كتب التدريب على المتحان و�سجلها 

مع بع�سها يف مكان واحد وقم بحفظها وتدرب على ا�ستخدامها دائمًا يف املوا�سيع التي تكتبها. وهذه هي اجلمل التي تدربت �سخ�سيًا على 
ا�ستخدامها:

Ich halte es für richtig, dass...
Ich bin der Ansicht, dass...
Ich finde es nicht richtig, wenn...
Das stimmt meiner Ansicht nach nicht.
Ich sehe das ganz anders.
Ich bin jedenfalls nicht bereit, das einfach so hinzunehmen.
Ich stehe auf dem Standpunkt, dass...
Ich bin persönlich davon überzeugt, dass...
Meiner Auffassung nach ist diese Reaktion unannehmbar, denn...
Ein weiterer wichtiger Punkt ist ...
Wir dürfen außerdem nicht vergessen, dass...
Zwar ist es richtig, dass..., aber...
Es ist ja kein Wunder, dass...
Für die Zukunft sehe ich schwarz.
Ich glaube kaum, dass...
Ich finde daher das Argument, dass ..., nicht überzeugend.
Diese Maßnahme/Regelung/Entscheidung könnte zwar funktionieren, aber...

وب�سيطة ول حتاول تعقيد اجلمل ب�سكل عام. ولكن حني يطرح عليك �سوؤال حول ماذا كنت �ستفعل لو  ق�سرية  جماًل  ت�ستخدم  اأن  • حاول 
كنت يف موقف معني فيجب اأن ت�ستخدم Konjunktiv II يف �سياغة اجلمل )ich würde... machen(. وحاول اأي�سًا اأن ت�ستخدم جملة اأو 
جملتني يف الن�ص ب�سيغة املبني للمجهول )Passiv( لأنها تدل على قدرتك على بناء جمل متقدمة وعلى ا�ستخدام هذا الزمن بالذات. 

وفيما عدا ذلك حاول اأن تكون اجلمل ب�سيطة قدر الإمكان لأن اجلمل املعقدة تزيد من احتمال ارتكاب الأخطاء.

ت�ستخدم واحدة من اأدوات التو�سيل يف كل جملة تكتبها لأن هناك درجات خا�سة على هذه املهارة اللغوية، وحاول اإ�سافة  اأن  • احر�ص على 
ظرف )Adverb( يف املكان املنا�سب من اجلملة لأنه يجعل اجلملة تبدو احرتافية اأكرث. اإن جميع اأدوات التو�سيل والظروف �ستكون جاهزة 

ومكتوبة اأمامك يف اجلهة اليمنى من ورقة املالحظات، وكل ما عليك فعله هو اختيار الكلمة املنا�سبة للجملة املنا�سبة.

تنويع املفردات امل�ستخدمة يف مو�سوعك من خالل ال�ستعانة بالعبارات التي قمت با�ستخراجها من ن�ص ال�سوؤال واملوجودة يف  تن�ص  • ل 
الزاوية العلوية اليمنى من ورقة املالحظات.

• ا�ستخدم يف كل مقطع من املقاطع واحدًا على الأقل من التعابري املتقدمة التي قمت بت�سجيلها على ورقة املالحظات، فهي تدل على متكنك 
من تنويع اأ�سلوبك اللغوي. على �سبيل املثال:

Außerdem habe Ich es so klar vor den Augen, dass viele Eltern nicht weißen, was die richtigen Erziehungs-
methoden sind.

)1( اإعادة قراءة املقطع مرة ثانية للتاأكد من اأنك قد قدمت متامًا الأفكار  اأ�سياء:  ثالثة  اإجراء  فعليك  املقطع  كتابة  من  تنتهي  • حني 
اأو اإمالئية، و )3( عد الكلمات  اأي اأخطاء قواعدية  املطلوبة منك وعربت عن راأيك بال�سكل املطلوب، )2( مراجعة املقطع للبحث عن 

وت�سجيلها يف اجلدول يف اأ�سفل ورقة املالحظات.
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التعامل مع عدد الكلمات
قد يجد بع�ص الطالب اأن من ال�سعب كتابة ن�ص يحتوي على 180 كلمة تقريبًا، ول بد من اأن يكون عدد الكلمات اأقل اأو اأكرث بكثري من العدد 

املطلوب. ولكن الطريقة التي �ساأذكرها هنا تتيح لك تنفيذ ذلك ب�سهولة كبرية، وذلك على النحو التايل:

• ار�سم اجلدول الذي حتدثنا عنه اأعاله يف اأ�سفل واأمين ورقة املالحظات قبل البدء بكتابة الر�سالة لت�سجيل عدد الكلمات اخلا�سة بكل 
مقطع فيه.

• حتت كل نقطة من نقاط الر�سالة الأربعة على ورقة املالحظات اكتب 3 جمل فقط ما عدا النقطة الأخرية فاكتب حتتها 5 جمل.

• عند النتهاء من كتابة كل مقطع من الر�سالة على ورقة الإجابات قم بعد الكلمات فيه وت�سجيلها يف اجلدول على ورقة املالحظات حتى 
تعرف ما هو عدد الكلمات الذي قمت بكتابته حتى الآن، وت�ستطيع اأن تراقب نف�سك اأثناء الكتابة وحتدد عدد الكلمات التي تكتبها.

• حني ت�سل اإىل كتابة املقطع الأخري فباإمكانك اأن تلعب به كما ت�ساء لتحقق عدد الكلمات املطلوب. اإذا وجدت اأن عدد الكلمات التي قمت 
بكتابتها حتى الآن يبلغ 160 كلمة مثاًل فهذا يعني اأن املقطع الأخري يجب اأن يتاألف من جملتني فقط، وبذلك اخرت من ورقة املالحظات 
اجلملتني الأهم اللتني حتققان الغاية املطلوبة من النقطة الأخرية. اأما اإذا كان عدد الكلمات يبلغ 120 كلمة مثاًل فهذا يتيح لك ا�ستخدام 
اأربع جمل من ورقة املالحظات. وهذه اجلمل �ستكون جاهزة اأمامك ول�ست بحاجة لخرتاع اأي اأفكار. كل ما عليك اأن تفعله هو اأن تنقل 

هذه اجلمل اإىل ورقة الإجابة!!

على  التدريب  عند  وا�ستخدامها  المتحان  يف  امل�ستخدمة  الإجابة  ورقة  نف�ص  طباعة  وهي  املجال،  هذا  يف  جدًا  مفيدة  ن�سيحة  هناك   •
المتحان. �ستتعلم مع الوقت ما هي بال�سبط امل�ساحة التي يجب اأن متالأها من ورقة الإجابة، والتي طبعًا تختلف من �سخ�ص لآخر ح�سب 

حجم خط الكتابة. وبذلك ميكنك اأن تقدر فيما اإذا كنت قد كتبت اأقل اأو اأكرث من املطلوب اأثناء كتابة الر�سالة.

النظرة النهائية
طاملا اأنك قمت مبراجعة كل مقطع بعد كتابته ف�ستكون قد اكت�سفت معظم الأخطاء وقمت بت�سحيحها. وحني تنتهي من كامل الر�سالة فعليك 

حتمًا اأن تعود وتقراأ الر�سالة كاملة بهدوء وحذر بحثًا عن اأية اأخطاء. وابحث ب�سكل خا�ص عن الأخطاء التالية:

ويف الأ�سماء. اجلمل  بداية  يف  الكبرية  لالأحرف  ال�سحيح  • ال�ستخدام 

.Nebensatz ا�ستخدام  عند  الفوا�سل  وخا�سة  الرتقيم  لعالمات  ال�سحيح  • ال�ستخدام 

Nebensatz اأو Modalverb)من اأكرث الأخطاء التي كنت اأرتكبها �سخ�سيًا(. ا�ستخدام  عند  اجلملة  نهاية  يف  الفعل  • و�سع 

لالأفعال. ال�سحيح  • الت�سريف 

اللواحق ال�سحيحة يف نهايات ال�سفات. • ا�ستخدام 

منها. الطويلة  وخا�سة  للكلمات  ال�سحيحة  • التهجئة 

الق�شم الثاين من المتحان الكتابي
كما ذكرت �سابقًا فاأنا اأف�سل حل هذا اجلزء والنتهاء منه يف البداية وقبل كتابة الر�سالة. الن�سيحة الوحيدة التي ميكن اأن اأقدمها يف هذا 
الق�سم هي عدم قراءة املقدمة لأن ذلك م�سيعة للوقت، واإمنا عليك اأن تذهب مبا�سرة اإىل الر�سالة. قم بقراءة الر�سالة مرة واحدة ب�سكل 

�سريع جدًا لفهم الر�سالة اإجماًل. وبعد ذلك قم بدرا�سة الر�سالة جملة جملة للبحث عن الأخطاء وت�سحيحها.
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)Mündlich( املقابلة ال�صفهية
يتاألف المتحان ال�سفهي من ثالث مراحل:

)1( مرحلة التح�سري: يف املرحلة الأوىل �سوف تدخل اإىل قاعة التح�سري وحت�سل على 15 دقيقة لتح�سري الق�سمني الأول والثاين معًا. 
�سيتم اإعطاوؤك ورقة ال�سوؤال بالإ�سافة اإىل ورقة فارغة لت�سجل مالحظاتك عليها. بعد مرور فرتة التح�سري �سيتم اإدخالك اإىل 

قاعة المتحان مع طالب اآخر.
)2( الق�سم الأول: يف هذا الق�سم عليك اأن تقدم حما�سرة ق�سرية ملدة 3 دقائق على الأقل حول املو�سوع املطلوب، وذلك من خالل 

الكالم ب�سكل م�ستمر خالل هذه الفرتة. لن يتناق�ص معك اأحد واإمنا �سي�سمع املمتحنون ما تقوله ويقومون بت�سجيل املالحظات.
اإقناع الآخر لختيار ال�سورة  الثاين �ستدخل يف نقا�ص مع الطالب الآخر، و�سيقوم كل واحد مبحاولة  الق�سم  الثاين: يف  الق�سم   )3(
الأف�سل من بني ثالث �سور تعر�ص عليكما بحيث تكون هي الأن�سب لغالف جملة اأو مقالة معينة اأو غري ذلك ح�سب ن�ص ال�سوؤال.

متطلبات النجاح يف المتحان ال�شفهي
مل اأجد المتحان ال�سفهي �سعبًا على الإطالق، واإمنا بالعك�ص �سيكون �سهاًل اإذا قمت بالإعداد له ب�سكل جيد. ويحتاج جتاوز المتحان ال�سفهي 

بنجاح، بعد اأن تكون طبعًا قد بذلت جهدًا كبريًا يف درا�سة اللغة وحت�سينها، اإىل ما يلي:

الراأي  اإبداء  بطريقة  اخلا�سة  اجلاهزة  اجلمل  من  جمموعة  ا�ستخراج  عليك  لالمتحان:  التح�سري  من  الأول  الأ�سبوع  خالل   )1(
)املوافقة، الرف�ص، ال�سك، العتقاد،...( وكتابتها يف مكان واحد ثم التدرب عليها ب�سكل مكثف بحيث ميكن قولها ب�سكل تلقائي 
ودون تفكري. وهي موجودة يف الكتب اخلا�سة بدرا�سة منهاج B2 وكذلك يف كتب التح�سري لالمتحان التي ذكرتها �سابقًا. ويف�سل 
اختيار جمموعة من اجلمل التي جتدها �سهلة ومنا�سبة لك وتتدرب على ا�ستخدامها دائمًا حتى ل تفكر كثريًا حني ترغب بقول 

فكرة معينة. ومعظم هذه اجلمل ميكن ا�ستخدامه يف كتابة الر�سالة ويف الق�سم ال�سماعي.
)2( خالل الأ�سبوع الثاين من التح�سري لالمتحان: عليك اأن تتدرب على المتحان ال�سفهي كما لو كنت يف المتحان. يف�سل اأن يكون 
هناك اأ�ستاذ اأو على الأقل �سريك. ولكن ل م�سكلة اأبدًا من اأن تتدرب لوحدك. وقد قمت بالتدريب على المتحان ال�سفهي لوحدي 
ودون وجود اأي اأحد معي وح�سلت فيه على عالمة ممتازة )21.5 من 25 درجة(. والنقطة الأهم هي حتديد توقيت زمني بحيث ل 
تتجاوز فرتة التح�سري 15 دقيقة )ويف الواقع كنت اأ�سغط على نف�سي واأحاول اإنهاء كامل التح�سري خالل 10 دقائق فقط(. وبعد 

ذلك عليك اأن تلقي املحا�سرة خالل 3-4 دقائق ثم اأن تقدم املناق�سة املطلوبة حول اختيار ال�سورة الأف�سل.
)3( خالل المتحان: اإن ا�ستغالل فرتة التح�سري التي تبلغ 15 دقيقة باأف�سل �سكل ممكن هو النقطة الأهم للنجاح يف اإمتام املهام 
املطلوبة منك، وذلك باأن تقوم بتلخي�ص اأفكارك ب�سكل جيد ووا�سح حتى تتمكن من الكالم بحرية. و�ساأو�سح هذه النقطة يف 

الفقرة التالية.

التعامل مع الرتتيب
تبلغ فرتة التح�سري 15 دقيقة، وبعد فرتة التح�سري �سوف تذهب مبا�سرة اإىل الق�سم الأول من المتحان. ولذلك فقد كنت اأتدرب على حت�سري 
الق�سم الثاين اأوًل )اخلا�ص بال�سور( لأنه ميكن اأن يتم ب�سرعة و�سهولة ول يحتاج لأكرث من 5 دقائق. وبعد ذلك كنت اأقوم بال�ستفادة من 
كامل الوقت املتبقي لتح�سري الق�سم الأول. وحني نفذت هذه الطريقة يف المتحان فقد كانت مفيدة جدًا، لأنني قمت بتح�سري الق�سم الثاين 
ثم الق�سم الأول من المتحان ثم دخلت اإىل قاعة المتحان وطلب مني مبا�سرة البدء مبحا�سرتي حيث كانت الأفكار جميعها ل تزال موجودة 

يف راأ�سي لأن الق�سم الأول كان اآخر ما قمت بتح�سريه.
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الق�شم الأول
خ�س�ص وجهًا كاماًل من الورقة البي�ساء لكتابة مالحظاتك حول الق�سم الأول، وخ�س�ص الوجه الآخر للق�سم الثاين. �ستتبع تقريبًا نف�ص 
الطريقة املتبعة يف كتابة الر�سالة بالن�سبة للمخطط العام، ولكن مع فرق ب�سيط، وهو اأن الكلمات يجب اأن تكون كبرية وقليلة، و�سوف تكتب 

اأفكارًا ولي�ص جماًل كاملة. 

اأن اخلطة م�سابهة  التالية. لحظ  اأن تبدو متامًا كما هو مو�سح يف ال�سفحة  اأعاله فاإن ورقة املالحظات يجب  اإذا جاءك املو�سوع املبني 
متامًا للمو�سوع الكتابي: عنوان املقالة يف الأعلى، وحتته النقاط الثالثة التي يجب مناق�ستها، وحتت كل نقطة روؤو�ص الأقالم التي �ستتحدث 
عنها ولكن بكلمات خمت�سرة جدًا. وعلى الأمين بع�ص الكلمات املاأخوذة من الن�ص نف�سه ل�ستخدامها اأثناء الكالم، وحتتها بع�ص التعابري 
التي تفيدك ب�سكل كبري وتظهر اأنك قادر على ا�ستخدام عبارات متقدمة اأثناء الكالم. لحظ اأن التعابري هي نف�سها امل�ستخدمة يف املو�سوع 
الكتابي، واأن�سح ب�سدة اأن حتفظ ع�سرة تعابري على الأكرث وتتعلم ا�ستخدامها ب�سكل �سحيح بحيث ت�ستخدمها نف�سها يف املو�سوع الكتابي 
وكذلك يف الكالم. واأعتقد اأن ا�ستخدامي ملثل هذه التعابري بوفرة اأثناء الكالم قد �ساعدين على احل�سول على عالمة مرتفعة يف هذا الق�سم، 

رغم اأنني مل اأحتدث بطالقة تامة.

يجب اأن تبداأ حما�سرتك با�ستخدام �سيغة ثابتة حتفظها وتتدرب عليها بحيث تتمكن من اأن تقولها بطالقة، لأن البداية بثقة �ستعطيك قوة 
كبرية لال�ستمرار بنف�ص الزخم. ومن خالل هذه ال�سيغة تقوم بتقدمي اأفكارك مرتبة منذ البداية وت�سيع جزءًا من الوقت املخ�س�ص لهذا 

الق�سم. ومثل هذه ال�سيغ موجودة يف مناهج B2 ويف كتب التدريب املذكورة اأعاله.

بالن�سبة للجملتني  اأو تعديلها مبا جتده منا�سبًا.  ا�ستخدامها نف�سها  وباإمكانك  ا�ستعملتها حرفيًا يف مقابلتي،  التي  اأقدم لكم هنا ال�سيغة 
املكتوبتني بخط غامق فيتم تعديلهما ح�سب الن�ص الذي �سياأتي يف المتحان، اأما باقي العبارات فهي ثابتة. ولذلك كل ما عليك فعله هو 

تعديل هاتني اجلملتني.
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Das Thema meines Vortrags lautet „Was sollte man vor einer Reise vom Urlaubsland wissen?“. Im Grunde 
geht es um die Frage, ob man einige Vorbereitungen für die Urlaubreise machen muss. Heute möchte ich die-
ses Thema im Detail diskutieren, und mein Vortrag besteht aus drei Teilen: Zuerst spreche ich kurz über den 
Inhalt des Texts. Dann bringe ich im zweiten Teil einige Beispiele zum Ausdruck. Und im dritten Teil möchte 
ich meine Meinung dazu äußern und einige Kommentare abgeben.

بعد ذلك باإمكانك اأن تبداأ باملو�سوع. حاول اأن يكون الكالم عفويًا وكاأنك تتكلم ب�سكل عادي وطبيعي من جتاربك وخربتك ال�سخ�سية، وقم 
بتغطية النقاط التي قمت بت�سجيلها على ورقة املالحظات من خالل ا�سرتاق النظر اإىل الورقة من فرتة لأخرى، واحر�ص على اأن ل تظهر 
وكاأنك تقراأ من الورقة. حني تبداأ بكل نقطة من النقاط الثالثة فاأعلم الفاح�ص بذلك من خالل حفظ جمموعة من اجلمل اجلاهزة، كما 

يف هذه العبارات التي ا�ستخدمتها يف امتحاين:
Jetzt fange ich mit dem Inhalt des Texts an.
Ich komme jetzt zum zweiten Teil: die Beispiele.
Nun befasse ich mich im dritten Teil mit meiner Ansicht.

عليك اأن حتفظ اأي�سًا عبارات جاهزة لكل نقطة من هذه النقاط وتتدرب عليها. فعلى �سبيل املثال حني تتحدث عن حمتوى الن�ص ميكنك 
اأن ت�ستخدم واحدة اأو اأكرث من العبارات التالية:

Eine Umfrage in Deutschland ergab, dass...
Im Text wird es gesagt, dass...
Die Meldung zeigt, dass...
Es steht im Text, dass...

وحني تريد اأن تعطي بع�ص الأمثلة ميكنك اأن ت�ستخدم ما يلي:
Einmal gab es einen Interessanten Fall. Ich war...
Beispielsweise musste ich einmal...
Hierzu habe ich aus eigener Erfahrung ein gutes Beispiel.

وحني تعرب عن راأيك فيجب اأن ت�ستخدم جمموعة متنوعة من التعابري املتعلقة باملوافقة، القتناع، التاأكيد، الرف�ص، ال�سك، والكثري غريها 
مما ورد يف فقرة المتحان الكتابي. 

كان البع�ص يجدون �سعوبة يف العثور على الأفكار يف الق�سم الثاين املتعلق بالأمثلة. وبالن�سبة يل فاإن احلل كان ب�سيطًا جدًا. عند التح�سري 
للمحا�سرة كنت اأتخيل اأ�سخا�سًا معينني من اأقاربي اأو اأ�سدقائي حدثت معهم جتارب معينة تتوافق مع الفكرة املذكورة يف الن�ص. واأثناء 

الكالم مل يتطلب الأمر مني اأكرث من قراءة ا�سم ال�سخ�ص من الورقة ثم التحدث ب�سكل عفوي عن الق�سة التي حدثت معه.

الق�شم الثاين
كما ذكرت �سابقًا فقد تدربت �سخ�سيًا على اأن اأح�سر للق�سم الثاين قبل التح�سري للق�سم الأول. ول يحتاج التح�سري للق�سم الثاين اأكرث 
من 5 دقائق. النقطة املهمة التي اأريد التاأكيد عليها يف التح�سري لهذا الق�سم هو اأنني مل اأمتكن اأبدًا من التوا�سل مع �سريكي يف المتحان 
اأثناء فرتة التح�سري، ومل ي�سمح لنا على الإطالق بتبادل الكالم اأو حتى الإ�سارات. وبالتايل مل اأكن اأعرف ما هي ال�سورة التي اختارها، 
وكذلك هو مل يعرف ما هي ال�سورة التي اخرتتها. ولذلك يجب اأن تكون م�ستعدًا متامًا لأي مناق�سة يفر�سها عليك الواقع. ولذلك �ساأ�سرح 
هنا الطريقة التي اتبعتها �سخ�سيًا، والتي اأن�سح اجلميع باتباعها اأي�سًا. وبالن�سبة لل�سوؤال الذي كان موجهًا اإيل يف المتحان فهو اختيار 
ال�سورة املنا�سبة لغالف كاتالوج خا�ص بالأ�سياء القدمية )Antiquität(. وقد و�سعت لكم هنا �سورًا قريبة نوعًا ما من ال�سور التي جاءتنا 

يف المتحان، وكانت ال�سور ملونة بالطبع.
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اخلطوة الأوىل هي تق�سيم ورقة املالحظات اإىل جدول عر�سي كما هو مو�سح يف ال�سكل اأدناه، واخلطوة الثانية هي ت�سمية كل واحدة من 
ال�سور با�سم معني جتده منا�سبًا وت�سجيل ال�سم يف اأعلى اجلدول. اأما اخلطوة الثالثة فهي كتابة اإيجابيات و�سلبيات كل واحدة من هذه 
ال�سور �سمن اجلدول املخ�س�ص، حيث تكتب الإيجابيات يف ال�سف العلوي وال�سلبيات يف ال�سف ال�سفلي. �ستكتب كلمات ب�سيطة فقط ولي�ص 

جماًل كاملة، والهدف من كتابة املالحظات هو �سرعة ا�ستدعاء الأفكار اأثناء املناق�سة.

وهذه الإيجابيات وال�سلبيات ت�سمل عدة نقاط: اأوًل الأ�سياء املوجودة يف ال�سورة، ثم الألوان امل�ستعملة يف ال�سورة، اإ�ساءة وتباين ال�سورة، 
اجلو العام لل�سورة، مالءمة ال�سورة للمو�سوع، خ�سائ�ص ال�سورة مثل ترتيب الأ�سياء ونظافتها وغريها من النقاط التي ميكن اأن تخطر 
ببالك. قم خالل فرتة التدريب بت�سجيل جمموعة وا�سعة من ال�سفات التي ميكن اأن ت�ستخدم يف و�سف ال�سور املختلفة وتدرب عليها. وحني 

يكون هناك اأ�سخا�ص يف ال�سورة فيمكنك اأي�سًا و�سف هوؤلء الأ�سخا�ص مثل العمر، الثياب، التعابري، اأو الت�سرفات. 
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حني تدخل اإىل المتحان فاإن املناق�سة �ست�سبح �سهلة جدًا. كل ما عليك فعله هو اأن ت�ستخدم العبارات التي حتفظها م�سبقًا حول طريقة 
اإبداء الراأي )املوافقة، ال�سك، الرف�ص،...( بالإ�سافة اإىل الكلمات التي قمت بت�سجيلها. حني ميتدح �سريكك اإحدى ال�سور باإمكانك ب�سهولة 
اأن تنتقدها نظرًا لأن ال�سلبيات مكتوبة اأمامك، وحني ينتقد �سريكك ال�سورة التي اخرتتها فباإمكانك ب�سهولة اأن تعود وتظهر مرة ثانية باأنها 

الأف�سل من خالل ذكر املزيد من الإيجابيات التي قمت بت�سجيلها.

واأوؤكد مرة اأخرى اأن من املهم جدًا التفاعل يف احلديث من خالل حفظ جمموعة جيدة من العبارات التي ميكن اأن تلزم يف النقا�ص والتدرب 
على ا�ستخدامها. على �سبيل املثال اإذا بداأت ب�سرح وجهة نظرك يف �سورة معينة ثم انتهيت من الكالم فيجب األ ت�سمت، واإمنا يجب اأن 

تطلب راأي �سريكك يف هذه ال�سورة كاأن تقول مثاًل:
Ich würde gerne wissen, welches Foto Ihnen am besten gefällt.
Ich möchte jetzt gern Ihre Meinung dazu hören...

وحني ترغب باأن تعرت�ص على راأي �سريكك فيجب اأن ت�ستخدم اأي�سًا عبارات خا�سة بذلك كاأن تقول مثاًل:
Aber Sie müssen auch darauf achten, dass...
Aber es sieht so aus, als ob...
Dieses Bild ist zwar schön, aber ich halte es für weniger passend, weil...
Finden Sie nicht aber, das... ?
Moment mal, dass stimmt aber nur teilweise!

وحني ي�سر كل طرف على ال�سورة اخلا�سة به فيمكنك اأن ت�ستخدم اجلمل التالية لالنتقال اإىل ال�سورة الثالثة اأو الإجماع على �سورة معينة:
Ich hätte einen anderen Vorschlag.
Vielleicht gibt es noch eine Alternative.
Wollen wir uns nicht auf das Bild mit dem ... einigen?
Worauf sollen wir uns nun einigen?
Lass uns doch noch einmal überlegen, was das Bild aussagen soll.
Na gut... Dieses Bild kann auch passen.
Wir müssen jetzt zu einem Kompromiss kommen.

واأخريًا يجب عليك يف هذا الق�سم اأن تزيد من ا�ستخدام التعابري املتقدمة حتى تخرج من المتحان وقد اأقنعت الفاح�ص بقدرتك اللغوية 
الفذة. ولذلك اأقرتح عليك التدرب على ا�ستخدام التعابري التالية التي قمت با�ستخدامها �سخ�سيًا يف مقابلتي و�سعرت باأنني قد متكنت من 

اإقناع الفاح�سني بقدرتي على احلوار وح�سلت من خاللها على عالمة مرتفعة يف هذا الق�سم:
Aber ich habe es so klar vor den Augen...
Wir müssen dieses Bild in anderen Augen sehen..
Aber wenn man einen Blick auf diesem Bild zuwerfen, erkennt man sofort, dass...
Ich finde, dass dieses Bild einen stärken Draht zum Thema hat.
Wir müssen auch in Kauf nehmen, dass...

اإن الكتب الكثرية التي ذكرتها �سابقًا مليئة مبثل هذه اجلمل وامل�سطلحات.. وكلما اأتقنت عددًا اأكرب من هذه اجلمل كلما كانت لديك قدرة 
اأكرب على التعبري �سواًء عند كتابة الر�سالة اأو يف الق�سم ال�سفهي. ولذلك ن�سيحتي هي الرتكيز على العبارات اخلا�سة بالتعبري عن الراأي 

والنقا�ص منذ بداية الدرا�سة ملنهاج B2 لأنك بهذه الطريقة ت�ستطيع اأن تبني مقدرة لغوية منا�سبة جدًا على مدى عدة اأ�سابيع اأو اأ�سهر.
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االإجراءات
على  وحتى احل�سول  المتحان  باإجراء  ومرورًا  الت�سجيل  من  بدءًا  بالمتحان  اخلا�سة  املختلفة  الإجراءات  عن  �ساأحتدث  الفقرة  هذه  يف 
النتيجة وال�سهادة. وينطبق الو�سف املذكور يف الفقرات التالية على الإجراءات املتبعة لتنفيذ المتحان يف معهد غوته يف بريوت – لبنان 

ح�سب جتربتي ال�سخ�سية.

كيف اأحدد املوعد املنا�شب لالمتحان؟
ادخل اإىل املوقع الإلكرتوين اخلا�ص مبعهد غوته الذي تنوي التقدم لالمتحان فيه وانقر على »المتحانات« ثم على »B2« حيث �ستجد املواعيد 
املتاحة للتقدم لالمتحان يف جدول وا�سح. و�ستجد اأي�سًا كم تبلغ تكلفة المتحان بال�سبط. يف معهد غوته - بريوت يتم عادة اإجراء المتحان 
لــ 25 متقدم فقط يف كل دورة امتحانية. حني متتلئ املقاعد املتاحة لالمتحان ف�سيتم �سطب تاريخ المتحان يف اجلدول ول ميكن الت�سجيل 
فيه. عادة ما يكون هناك �سواغر بعد حوايل �سهرين و�سطيًا، مع العلم اأن هذه الفرتة تختلف من مركز لآخر وح�سب ال�سغط على المتحان.

هل هناك �شروط معينة للت�شجيل يف المتحان؟
ل يوجد اأي �سروط للت�سجيل يف المتحان ول حاجة لتقدمي اأي اإثبات على درا�سة اللغة �سابقًا اأو �سهادات مل�ستويات �سابقة يف اللغة الأملانية. 

وبذلك ميكنك الت�سجيل مبا�سرة يف اأي امتحان يف معهد غوته.

كيف اأقوم بالت�شجيل يف المتحان؟
ي�ستوجب الت�سجيل يف المتحان ح�سور املتقدم نف�سه اأو اأي �سخ�ص موكل من قبله اإىل معهد غوته �سخ�سيًا، ول ميكن الت�سجيل عرب الإنرتنت 

اأو املرا�سالت. ويتم اإجراء ما يلي:

)1( اإخبار املوظف بالتاريخ الذي مت اختياره لإجراء المتحان.
)2( تقدمي اإثبات �سخ�سية املتقدم لالمتحان )جواز �سفر اأو �سورة طبق الأ�سل عنه( مع مراعاة كتابة ال�سم باللغة الأجنبية بحروف 

مطابقة ملا هو وارد يف جواز ال�سفر لأن هذا ال�سم هو الذي �سي�سجل على ال�سهادة النهائية.
)3( دفع ر�سم المتحان كاماًل.

)4( ا�ستالم البطاقة الكرتونية اخلا�سة بالدخول لالمتحان )Prüfungsbeleg(. وعلى هذه البطاقة جتد ا�سمك وتاريخ المتحان 
قبل  البطاقة  امل�سجلة على  البيانات  تاأكد من �سحة جميع   .)Kandidatennummer( المتحاين اإىل رقمك  بالإ�سافة  وتوقيته 
مغادرة املركز ومن عدم وجود اأي اأخطاء فيها، واحتفظ بهذه البطاقة يف مكان اأمني حتى موعد المتحان فهي مهمة جدًا. وقد 

و�سعت منوذج هذه البطاقة يف ال�سفحة التالية.

ما الذي �شيحدث يف يوم المتحان؟
عليك اأن تتواجد يف مركز المتحان قبل �ساعة على الأقل من املوعد املقرر لبدء المتحان، ول تن�سى اأن ت�سطحب معك اإثبات ال�سخ�سية 

)جواز ال�سفر( بالإ�سافة اإىل بطاقة الدخول لالمتحان. وت�سمل الإجراءات ما يلي )ت�ستغرق حوايل 45-60 دقيقة(:

)1( يف البداية يتم جمع املتقدمني لالمتحان يف قاعة واحدة والتاأكد من هوية كل واحد منهم ومقارنتها مع البيانات املوجودة لدى 
املركز. 

)2( بعد ذلك يطلب من اجلميع اإطفاء اأجهزة املوبايل وت�سليمها للم�سرف على المتحان حيث يتم و�سعها يف علبة خا�سة ول ي�ستلمها 
املتقدم اإل عند انتهاء المتحان كاماًل.

)3( بعد ذلك يتم النتقال اإىل القاعة اخلا�سة بالمتحان لإجراء المتحان الكتابي.
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كيف يجرى المتحان الكتابي؟
يبداأ المتحان الكتابي باجلزء الأول وهو القراءة )Lesen(، حيث يتم اأوًل توزيع اأوراق الإجابة على جميع املتقدمني ويتوجب عليهم كتابة 
ال�سم والرقم المتحاين بالإ�سافة اإىل تاريخ المتحان وا�سم مركز المتحان. وحني ي�سبح اجلميع جاهزين يتم توزيع دفرت الأ�سئلة والبدء 
اإىل  يعودون  وبعد ذلك  ا�سرتاحة ق�سرية )15-30 دقيقة(.  القاعة لأخذ  املتقدمون من  الق�سم يخرج  انتهاء هذا  بعد  باإجراء المتحان. 
القاعة لإجراء اجلزء الثاين من المتحان وهو ال�ستماع )Hören(، حيث يعطى املتقدمون ورقة اإجابة جديدة خا�سة بال�ستماع لت�سجيل 
املعلومات عليها، وبعد ذلك يتم توزيع دفرت الأ�سئلة واإجراء المتحان. وبعد ذلك يتم اأخذ ا�سرتاحة اأخرى ق�سرية ثم العودة اإىل القاعة 

جمددًا لإجراء امتحان الكتابة )Schreiben(. ي�ستغرق ذلك اإجماًل حوايل اأربع �ساعات ت�سمل فرتات ال�سرتاحة.

ميكنك الكتابة كما ت�ساء وكيف ت�ساء على ورقة الأ�سئلة وو�سع ما ت�ساء من املالحظات عليها. ومينع الكتابة بقلم الر�سا�ص على ورقة الإجابة 
واإمنا عليك ا�ستخدام قلم اأزرق اأو اأ�سود لتوثيق الإجابات. ويف نهاية كل امتحان �سيقوم املراقبون باأخذ جميع الأوراق منك: دفرت الأ�سئلة 

وورقة الإجابة بالإ�سافة اإىل ورقة املالحظات اخلا�سة بامتحان الكتابة.
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كيف يتم توزيع الطالب يف المتحان ال�شفهي؟
عادة ما يجرى المتحان ال�سفهي يف اليوم التايل لالمتحان الكتابي. يف يوم المتحان الكتابي يتم تق�سيم املتقدمني لالمتحان اإىل جمموعات 
تق�سيم جميع  الكتابي تظهر  المتحان  يوم  ال�سالة يف  ورقة عند  تعليق  ويتم  ال�سفهي معًا.  المتحان  �سيدخالن  اثنني  تتاألف كل منها من 
املتقدمني لالمتحان اإىل 12 جمموعة مرقمة من 1 اإىل 12 ح�سب الأحرف الأبجدية ل�سم العائلة. ويف حال وجود 25 متقدمًا فاإن املتقدم 

الأخري �سيدخل المتحان ال�سفهي منفردًا.

كيف يتم التح�شري لالمتحان ال�شفهي؟
يتم الدخول ح�سب ترتيب املجموعات من 1 اإىل 12. يف البداية يدخل املتقدمان يف املجموعة رقم 1 اإىل غرفة التح�سري حيث يجل�ص كل 
منهما يف جهة من القاعة بوجود امل�سرف على المتحان، ول ميكن التوا�سل بينهما مبجرد الدخول للقاعة. يقوم امل�سرف باإعطاء كل منهما 
ورقة لت�سجيل ال�سم والرقم المتحاين كما هو احلال يف الأجزاء ال�سابقة من المتحان، وبعد ذلك يقوم باإعطائهما الأوراق التي حتتوي 
دقيقة،   15 النظامية  الأحوال  التح�سري يف  تبلغ فرتة  عليها.  املالحظات  لكتابة  بي�ساء  ورقة  اإىل  بالإ�سافة  ال�سفهي  المتحان  اأ�سئلة  على 
ولكننا ح�سلنا فعليًا على 20 دقيقة ب�سبب تاأخر خروج املجموعة التي قبلنا وبذلك فاإن فرتة التح�سري كانت اأكرث من كافية. بعد انتهاء فرتة 

التح�سري يطلب من املتقدمني النتقال اإىل غرفة المتحان املجاورة.

من يقوم باإجراء المتحان ال�شفهي؟
يكون هناك ممتحنني اثنني يف القاعة حيث ي�ستمعان معًا للحوار ويقومان بتقييم املتقدم لالمتحان وت�سجيل املالحظات اأثناء الكالم ثم 

يتفقان على العالمة املنا�سبة بعد انتهاء المتحان. وقد كان هناك مدر�ص لبناين ومدر�سة اأملانية يف المتحان الذي تقدمت اإليه.

كيف يتم اإجراء المتحان ال�شفهي؟
يبداأ المتحان ال�سفهي بحوار ودي �سريع بني املمتحن وبني املتقدمني حول ال�سم والعمل و�سبب درا�سة اللغة الأملانية. بعد ذلك يبداأ الق�سم 
الأول من المتحان ال�سفهي باأن يطلب املمتحن من اأحد املتقدمني احلديث عن املو�سوع اخلا�ص به، ثم ينتقل اإىل املتقدم الآخر ليتحدث 
عن املو�سوع اخلا�ص به. وبعد ذلك يطلب املمتحن من املتقدمني مناق�سة اجلزء الثاين من المتحان ال�سفهي. وينتهي المتحان بانتهاء هذا 

الق�سم.

متى ت�شدر نتائج المتحان؟
ح�سب ما قيل لنا عند النتهاء من املقابلة يف المتحان ال�سفهي فاإن النتائج ت�سدر بعد 15 يوم عمل يف املعهد، اأي ما يعادل ثالثة اأ�سابيع 
تقريبًا من تاريخ المتحان. وقد تقدمت لالمتحان الكتابي يوم الإثنني 2014/10/27 والمتحان ال�سفهي يوم الثالثاء 2014/10/28. ولكن 
مل يتم ن�سر النتيجة على املوقع الإلكرتوين اإل يف يوم اجلمعة 2014/11/28 يف حوايل ال�ساعة احلادية ع�سرة والن�سف ظهرًا بتوقيت لبنان، 

اأي بعد حوايل �سهر متامًا من تقدمي المتحان.

كيف اأعرف النتيجة؟
ال�سفحة  اإىل  اذهب  باملركز.  اخلا�ص  الإنرتنت  موقع  خالل  من  المتحان  تاريخ  من  اأ�سابيع  ثالثة  بعد  النتيجة  على  احل�سول  باإمكانك 
http://www.goethe.de/ins/lb/bei/arindex.htm( وا�سغط  الذي قدمت فيه المتحان )معهد غوته بريوت:  الرئي�سية ملعهد غوته 
على »امتحانات« ثم على »ال�ستعالم عرب الإنرتنت«. ويف ال�سفحة التي تفتح يتوجب عليك اأن ت�سع رقمك المتحاين يف احلقل العلوي وتاريخ 
ميالدك يف احلقل ال�سفلي مع ا�ستخدام نقطة ب�سيطة للف�سل بني الأرقام. بعد ذلك ا�سغط على Ergebnis. حني تفتح ال�سفحة ف�سيظهر لك 
تاريخ اإعالن النتيجة، تف�سيل العالمات يف كل ق�سم من اأق�سام المتحان، املجموع الإجمايل للعالمات، والنتيجة النهائية )ال�سورة اليمنى 

يف ال�سفحة التالية(.

http://www.goethe.de/ins/lb/bei/arindex.htm
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مالحظة مهمة: بعد حوايل اأ�سبوعني من تاريخ المتحان الذي قدمته )اأي قبل ظهور النتائج فعليًا( قمت بتجربة الدخول اإىل املوقع واإدخال 
البيانات اخلا�سة بي، وتفاجاأت بظهور ال�سفحة املبينة اأعاله يف اجلهة الي�سرى ومكتوب فيها »nicht bestanden« )غري ناجح( بالإ�سافة 
اإىل تاريخ ن�سر املعلومات يف اأعلى ال�سفحة. وفيما بعد علمت اأن هذه ال�سفحة ل حتتوي على النتائج النهائية واإمنا يقوم موظفو املركز 
باإدخال بيانات املتقدمني لالمتحان يف ال�سفحة دون و�سع الدرجات فيها، ولذلك يكون املجموع �سفر ويظهر يف ال�سفحة تلقائيًا اأن املتقدم 

مل ينجح رغم اأن النتائج مل ت�سدر بعد. ولذلك اإذا ظهرت لك �سفحة خالية من الدرجات فهذا ل يعني اأنك قد ر�سبت يف المتحان.

ما هي �شروط النجاح يف المتحان؟
رغم اأن عالمة النجاح الإجمالية تبلغ 60% اإل اأن النجاح يف امتحان B2 يتطلب حتقيق ال�سروط التالية:

)1( احل�سول على 45 درجة اإجمالية على الأقل من اأ�سل 75 درجة يف المتحان الكتابي )القراءة + ال�سماعي + الكتابة(.
)2( احل�سول على 15 درجة على الأقل من اأ�سل 25 درجة يف المتحان ال�سفهي.

وبالتايل يجب معرفة النقاط التالية:

املتقدم لالمتحان على 60 درجة يف المتحان الكتابي و10 درجات يف المتحان ال�سفهي فهو لن ينجح رغم اأن املجموع يبلغ 70  • اإذا ح�سل 
وذلك لأنه مل يحقق عالمة النجاح املطلوبة يف المتحان ال�سفهي وهي 25/15.

40 درجة يف المتحان الكتابي و20 درجة يف المتحان ال�سفهي فهو لن ينجح اأي�سًا رغم اأن املجموع يبلغ 60 وذلك لأنه مل  • اإذا ح�سل على 
يحقق عالمة النجاح يف المتحان الكتابي وهي 75/45.

• اإذا ح�سل املتقدم على 25/20 يف القراءة و25/20 يف الكتابة و25/5 فقط يف ال�سماعي فاإن املجموع الإجمايل لالمتحان الكتابي يبلغ 
75/45 وهو كايف للنجاح يف الق�سم الكتابي رغم اأن عالمة ال�سماعي منخف�سة جدًا.

كيف اأح�شل على ال�شهادة؟
تكون ال�سهادات جاهزة بعد حوايل اأ�سبوع واحد من �سدور النتائج. ويتم ا�ستالم ال�سهادة �سخ�سيًا اأو من قبل اأي �سخ�ص من نف�ص املركز 
الذي مت فيه التقدم لالمتحان، وي�سرتط ت�سليم بطاقة المتحان الكرتونية حتى يتم احل�سول على ال�سهادة. ولذلك ل ترمي بطاقة المتحان 

بعد النتهاء منه.
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م�صادر مفيدة على �صبكة االإنرتنت
�شفحات مفيدة على الفي�شبوك

https://www.facebook.com/groups/German4Free/ جمانًا:    الأملانية  • تعلم 

https://www.facebook.com/groups/German.lessons/ الأملانية:    اللغة  • تعلم 

https://www.facebook.com/practicegerman الأملانية:   اللغة  قواعد  على  • تدرب 

https://www.facebook.com/DeutschlernenUndNochMehr واأكرث:    الأملانية  • تعلم 

https://www.facebook.com/pages/Deutsch-Für-Euch/356345934498234 لكم:    الأملانية  • اللغة 

https://www.facebook.com/DeutschSeite الأملانية:   اأحب  • اأنا 

https://www.facebook.com/deutschesprachwelt الأملانية:   اللغة  • عامل 

https://www.facebook.com/pages/Deutsch-lernen/542165945834925 الأملانية:    • تعلم 

B2 جتارب �شخ�شية لأ�شخا�ض اآخرين حول اجتياز امتحان
https://www.facebook.com/groups/German4Free/permalink/724340230957547/   :)1( �سخ�سية  • جتربة 

https://www.facebook.com/groups/German4Free/permalink/803225836402319/   :)2( �سخ�سية  • جتربة 

https://www.facebook.com/groups/German4Free/permalink/747993528592217/   :)3( �سخ�سية  • جتربة 

https://www.facebook.com/groups/German4Free/permalink/721735104551393/   :)4( �سخ�سية  • جتربة 

https://www.facebook.com/groups/German4Free/permalink/644374498954121/   :)5( �سخ�سية  • جتربة 

https://www.facebook.com/groups/German4Free/permalink/736156836442553/   :)6( �سخ�سية  • جتربة 

مواقع اأخرى
 http://almanii.blogspot.com/  :)1( الأملانية  اللغة  تعلم  • مدونة 

http://learn-german1.blogspot.com/  :)2( الأملانية  اللغة  تعلم  • مدونة 
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