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المغة العربية
يقؾم اختبار المغة العخبية لمرف الحادى عذخ عمى ؾياس نؾاتج التعمؼ السدتيجفة في أجداء السقخر التي درسيا
الظالب خالل ىحه الفتخة مؽ الفرل الجراسي الثاني ،وىحه الشؾاتج تختبط بسيارات المغة األساسية السقاسة في االختبار
وىي الفيؼ القخائي ،وفيؼ الشرؾص األدبية وتحوقيا ،انظالقا مسا درسو الظالب مؽ مفاـيؼ األدب والبالغة ،وأخي اخ تقييؼ
تحريل الظالب لمسفاـيؼ الشحؾية وقجرتيؼ عمى تؾعيفيا في سياقات ججيجة.
السيارات والسفاليم التي تكيديا أسئمة االختبار االسترشادي لمرف  22شير مارس في المغة العربية:

 )2ميارات فيم السقروء (استخالص السعشى من قطعة قراءة)
 )0ميارات فيم الذعر ( استخالص األفكار الستزسشة في نص شعري السشتسي إلى العرر
العباسي) في ضهء مفيهم الغزل العفيف.
 )3في األدب خرائص الغزل العفيف في مقابل الغزل الرريح.
 )4في البالغة تذوق جساليات أسمهبي األمر والشيي.
 )5في الشحه تطبيق عمى السفاليم الشحهية التعجب ،السردر الرريح والسئهل.
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التاريخ
األزمة  :شدة أو ضيق يذتد فييا الرراع لدرجة يحتم فرييا الهصهل إلى حل حاسم .
صمح  :عقد إلنياء الخرهمة أو االتفاق بعد الشزاع .
انتقال الحكم سمسيا  :تدميم قيادة الحكهمة بذكل سمسى.
السفاجأة الحربية  :شكل تكتيكى أو استراتيجى لسباغتو العدو وتزميمو.
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الجغرافيا
التشسية االقترادية :عسمية متعددة األبعاد تتزسن إحداث تغييرات جذرية في اليياكل االقترادية واالجتساعية
والدياسية واإلدارية مسا يؤدي إلي زيادة الدخل القهمي والعدالة في التهزيع وتحدين مدتهي السعيذة.
التشسية السدتدامة :اإلدارة الشاجحة لمسهارد مع الحفاظ عمي ىذه السهارد أو الزيادة مشيا إذا أمكن ،وتفادي
تدىهر البيئة.
األمن الغذائي :يقرد بو تهافر الغذاء لكل فرد من الذعب في أي فترة بكسية ونهعية كافية تزسن لو حياة
صحية سميسة ونذطة.
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الرياضيات
رياضيات ( )2أدبى
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عمم الشفس
مراحل عسمية االحداس
( لكي تتؼ عسمية اإلحداس بأي مثيخ( مشبو) والبج مؽ حجوث أربع خظؾات أومخاحل وبيحا التختيب) :

 -2التشبيو أو االستذارة

البج أوال مؽ وجؾد مشبو أو مثيخ مشاسب لمحاسة وأن يكؾن عمى درجة مشاسبة مؽ الذجة تكفى لتشبيو او استثارة عزؾ
الحذ حتى يدتقبل ىحا السثيخ ويظمق مرظمح( العتبة ) عمى الذجة الالزمة لحلػ وطبقا لحلػ تؾجج :

العتبة السظمقة:

ىي الحج األدنى لإلحداس بالسثيخ واستؿبالو؛ فالسثيخ لكى يحجث إحداسا البج أن يرل إلى درجة معيشة مؽ الذجة تكفى

الستثارة عزؾ الحذ وتكفى الستؿبالو أما إذا قمت شجة السثيخ عؽ ىحه الجرجة فال يشذا عشو إحداس.

العتبة القرؾى  :ىي الحج األقرى الحى ترل اليو درجة شجة السثيخ والتى تؤدى إلى إيحاء العزؾ الحاس والحاق الزخر
بو.

العتبة الفارقة :ويقرج بيا الفخق فى التشبيو أو االستثارة الحى يجعل الفخد واعيا بؾجؾد فخق بيؽ مثيخيؽ .
 -0مرحمة االستكبال:

وفى ىحه الخظؾة يقؾم عزؾ االستؿبال الحدي باستؿبال أو التقاط السثيخ ( إشارة التشبيو) في صؾرة نؾع معيؽ مؽ الظاقة "

قج تكؾن طاقة فيديائية أو ميكانيكية أو كيسيائية أو إشعاعية ..الخ بحدب نؾع السشبو أو السثيخ ،حيث يختمف نؾع الظاقة
باختالف نؾع السثيخ.

-3مرحمة تحهيل الطاقة :

يقؾم عزؾ االستؿبال الحدي بتحؾيل طاقة السثيخ " سؾاء كانت فيديائية أو ميكانيكية أو كيسيائية أو إشعاعية ..الخ" إلى
نؾع أخخ مؽ الظاقة ىي الظاقة العربية التي تأخح صؾرة اإلشارات الكيخبية الكيسيائية ،وذلػ لكي يسكؽ لمجياز العربي

( وخاصة السخ) التعامل معيا .

 4مرحمة تدجيل اإلشارات الجديدة في السخ كإحداس :
في ىحه الخظؾة يتؼ نقل اإلشارات الكيخبية الكيسيائية ( الجالة عمى السثيخ) عبخ العرب الخاص بالحاسة إلى السخ ,

فيشذط الجدء السدئؾل عؽ اإلحداس في السخ ،ويدجل ىحه اإلشارات كإحداس .

انهاع االنتباه :

 -1االنتباه "االنتقائى"  :وىؾ االنتباه إلى شيء يحبو ويسيل إليو اإلندان وىؾ ال يحتاج جيجا مؽ اإلندان ألن مزسؾن
الذيء الحي يشتبو اليو الفخد يخضي ميؾلو ويذبع رغباتو.

 -2االنتباه ( اإلرادي ) :وىؾ االنتباه الحى يحاول ؼيو الفخد إجبار ذاتو عمى التخكيد عمى مثيخ أو مؾضؾع مسل وغيخ
جحاب حتى يسكشو االنتباه إليو وذلػ بدبب ارتباط ىحا السؾضؾع بسدتقبل الفخد مثالً ويحتاج ىحا الشؾع مؽ االنتباه
إلى بحل جيج قج يكؾن كبي اًخ مؽ صاحبو.
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 -3االنتباه "الالارادى" :وىؾ االنتباه الحى يفخض ؼيو السثيخ نفدو عمى الفخد رغسا عؽ إرادتو ؼيجبخ الفخد عمى االنتباه
إليو دون غيخه.

أوالً  :العهامل الخارجية (لالنتباه )السهضهعية.
 -1شده السثير  :فالسثيخ القؾى ( كاألضؾاء الداـية واألصؾات العالية والخوائح الشفاذة) يجحب االنتباه برؾرة أفزل مؽ

السثيخ الزعيف بذخط أال ترل قؾة ىحا السثيخ الى مدتؾى العتبة القرؾى فرؾت السعمؼ مثال إذا كان عاليا بذكل
مبالغ ؼيو فإن ىحا مؽ شأنو أن يذتت انتباه التالميح .

 -2تكرار السثير  :فالسثيخ الحى يتكخر أكثخ مؽ مخة دون رتابة أو ممل يجحب االنتباه وىحا ما يخاعيو رجال اإلعالن فى
ترسيؼ إعالنات ججيجة .
 -3تغير السثير :فالسثيخ الحى تتغيخ شجتو أو حجسو أو نؾعو أو مؾضؾعو يجحب االنتباه أفزل مؽ السثيخ الثابت
ويسكؽ أن تذعخ بحلػ عشجما يقظع السحيع حجيثو العادى ليعمؽ بشبخة صؾت مختمفة عؽ نبأ ىام بقؾلو  " :أييا اإلخؾة

السؾاطشؾن :جاءنا اآلن ما يمى "...

 -4اختالف السثير  :فالسثيخ السختمف عسا يؾجج فى مجالو أو محيظة يجحب االنتباه عمى نحؾ ما تجحب جسمة بالمغة
العخبية انتباىػ وأنت تذاىج فيمؼ اجشبي ولحلػ يقال " خالف تُعخف ".
 -5حركة السثير :فالسثيخ الستحخك يجحب االنتباه أفزل مؽ السثيخ الداكؽ  ,ولحلػ يحخص رجال اإلعالن اآلن عمى
ترسيؼ اإلعالنات الكيخبائية الستحخكة.
 -6حجم السثير :فالسثيخ الكبيخ يجحب االنتباه أفزل مؽ السثيخ صغيخ الحجؼ .
 -7مهضع السثير  :فالسثيخ الغاىخ القخيب  ,يجحب االنتباه أفزل مؽ السثيخ الجاخمى البعيج  ،تساماً كسا نشجحب عشج
قخاءة السجمة أو الرحيفة الى الرفحتيؽ األولى واألخيخة أكثخ مؽ الرفحات الجاخمية .

ثانياً  :العهامل الداخمية(لالنتباخ) الذاتية

.

 -1الدوافع السيسة والحاجات العزهية  :فسؽ الظبيعي أن يشجحب انتباه الذخص الجائع إلى رائحة الظعام أكثخ مؽ
غيخه  ,كحلػ فإن دافع الفزؾل أو حب االستظالع يجعل صاحبو فى حالة انتباه واىتسام بكل ما ىؾ ججيج ،وأن

حب البقاء يجعل االإندان مشتبيا بذكل جيج لسؾاقف الخظخ والتيجيج.

 -2التأىب أو التييؤ الذىشي  :فاألم الشائسة قج ال يؾقغيا صؾت الخعج ،لكشيا تكؾن شجيجة الحداسية عادة الى
صؾت يرجر مؽ طفميا ،كحلػ فان الذخص العظذان أو الغسآن يخى الدخاب فى الرحخاء عمى أنو ماء،ولحلػ

يقال فى األمثال ":الجائع يحمؼ بدؾق الخبد".
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 -3السيهل  :يتزح أثخ السيؾل فى اختالف الشؾاحي التى يشتبو الييا عجد مؽ الشاس تجاه السثيخ الؾاحج ،فسثال عشج زيارة

األسخة ألحج السحالت التجارية نجج ان الظفل يشذغل تساما بمعب األطفال السعخوضة فى السحل ،بيشسا تشذغل الدوجة

بالفداتيؽ األنيقة ،أما الدوج فيؾ عادة ما يشذغل باألزياء الخجالي .
 -4تذتت االنتباه:
عاىخة يحاول فييا مثيخ ججيج ،غخيب ،ودخيل جحب انتباه الفخد إليو،وإبعاده عؽ العسل األصمى ,أو السيسو التى تخكد

فييا انتباىو بالفعل ,وفى ىحه الحالو يحاول الفخد بحل السديج مؽ الجيج والتخكيد لمتغمب عمى أثخ السثيخ الحى شتت

انتباىو وأضعفو ،وىحا الجيج الدائج عادة ما يكؾن عمى حداب جيج الفخد،,ويؤدى إلى التعب والتؾتخ ،وكثخة االخظاء،
وقمة التخكيد.
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عمم االجتساع
وظائف الشعم االجتساعية :
 -1العسل واإلنتاج والتسمػ  ،وتؾزيع الثخوة واالستيالك  ،وذلػ مؽ خالل الشغام االقترادى.

 -2السحافغة عمى استسخار العالقات التى تقؾم عمى السحبة والتعاون مؽ خالل الشغام األسخى.

 -3االعتقاد بؾجؾد قؾة عميا مشغسة لمكؾن وىحا مايسشحو الظسأنيشة وذلػ مؽ خالل الشغام الجيشى.
 -4األمؽ والحساية االجتساعية  ،وضسان الحقؾق األساسية  ،وذلػ مؽ خالل الشغام الدياسي.
 -5التعميؼ  ،واالنجماج فى جساعات يتفيؼ أساليبيا وأنغستيا وذلػ مؽ خالل الشغام التخبؾى.
 -6االستساع بؾقت الفخاغ والتشؽيذ عؽ الزغؾط  ،وذلػ مؽ خالل الشغام التخويحى.

 -7معخفة األساليب السذخوعة لمحرؾل عمى حقؾقو  ،وذلػ مؽ خالل الشغام القزائى.
وظائف الشعام التربهى

الغشى ألى مجتسع عؽ عسمية التخبية  ،فيى أداتو فى تحقيق السيام التالية:

* نقل التخاث الثقافى مؽ األجيال الساضية إلى األجيال الحاضخة.
* تشسية الؿيؼ واالتجاىات السخغؾبة اجتساعيا.

* صياغة شخرية السؾاطؽ بسا يتفق مع أىجاف السجتسع وتظمعاتو.

* تؾجيو ميؾل األفخاد  ،وتشسية قجراتيؼ بسا يخجم قزايا السجتسع.
* مؾاجية مذكالت السجتسع الستعجدة.

* غخس الفزيمة والؿيؼ األخالؾية فى األبشاء.

الشعام الدياسى :

تشعيم الدولة  :يقرج بتشغيؼ الجولة  :تحجيج العالقات بيشيا وبيؽ السؾاطشيؽ فى إطار القانؾن وقج يذتخك السؾاطشؾن فى

وضع القؾانيؽ إما بذكل مباشخ مؽ خالل االستفتاءات أو مؽ خالل مسثمييؼ فى السجالذ الشيابية  ،وفى ىحه الحالة يكؾن

نغام الحكؼ فى الجولة نغاماً ديسقخاطياً وقج تفخض عمييؼ ىحه القؾانيؽ فخضا مؽ الحاكؼ ممكاً او رئيداً أو أمي اًخ  ..إلخ وفى
ىحه الحالة يكؾن نغام الحكؼ فى الجولة أوتؾقخاطياً أو استبجاديا او دكتاتؾرياً قائساً عمى الظػيان ويقتزى تشغيؼ الجولة
وجؾد ثالث سمظات مدتقمة ىى :

 -1الدمطة التذريعية ( وتتسثل فى البخلسان والسجالذ الشيابية)  :وتخص ىحه الدمظة بتذخيع وسؽ القؾانيؽ ،كسا
تتؾلى الخقابة عمى أعسال الدمظة التشفيحية .

 -2الدمطة التشفيذية ( وتتسثل فى الحكؾمة ومؽ يعاونيا مؽ محافغيؽ ،ورجال اإلدارة السحمية) :وتختص ىحه
الدمظة بتشفيح القؾانيؽ  ،بسا يحقق الرالح العام لمؾطؽ .

 -3الدمطة القزائية  :وتختص ىحه الدمظة بحساية الحقؾق والؾاجبات  ،والفض فى الخالفات التى قج تشذأ بيؽ
الدمظتيؽ  :التذخيعية والتشفيحية أو بيؽ الجولة ومؾاطشييا أو بيؽ السؾاطشيؽ بعزيؼ مع بعض  ،وكل ذلػ فى

إطار حكؼ الجستؾر والقانؾن .
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وبقاء ( أى دولة ) مرىهن بتحقيق سيادتيا

والديادة تعشى  :سمظة الجولة الكاممة والجائسة عمى جسيع مؾاطشييا والديادة مؽ أىؼ مقؾمات الجولة .

مفيهم التغير االجتساعي  :الفخوق واالختالف بيؽ مفيؾم التغيخ االجتساعى  ،وغيخه مؽ السفاـيؼ التى استخجمت لمجاللة
عمى عسميات التغيخ ومعانييا  ،وبيان ذلػ ؼيسا يمى :

وتبجل السجتسع ( أو الشغؼ االجتساعية ) تجريجيا دون قفدات أو
التطهر االجتساعى  :وىؾ مفيؾم يذيخ إلى  ":انتقال ُ
طفخات مؽ حالة إلى حالة أو مؽ مخحمة إلى أخخى ".
كأن يشتقل مؽ مجتسع بديط إلى مجتسع مخكب أو معقج أى مؽ األدنى إلى األعمى وقج جاء مفيؾم التظؾر مؽ عمؼ

األحياء عمى أساس أن السجتسع اإلندانى فى تظؾره يذبو الكائؽ الحى فى تظؾره .

تبجل نحؾ األفزل فى خرائص السجتسعات فيؾ ارتقاء مدتسخ لشغؼ السجتسع
تحؾل أو ُ
التقدم  :وىؾ مفيؾم يذيخ إلى ُ ":
وازدياد اعتساده عمى األساليب والؾسائل العمسية فى مؾاجية مذكالتو "
مثل تحؾل السجتسع مؽ األمية إلى التعميؼ أو مؽ استخجامو أساليب بجائية إلى حجيثة ومعاصخة .

التشسية  :وتعشى تؾعيف السؾارد الظبيعية والبذخية والؾسائل العمسية والتكشؾلؾجية فى بخامج مجروسة ومخظظة بيجف
تحديؽ السدتؾيات السادية والسعشؾية فى السجتسع .
فالتشسية تقؾم عمى إرادة اإلندان و التخظيط الحى يعشى تشغيؼ التغيخ وتؾجييو بجال مؽ أن يتخك عفؾيا.
عهامل التغير االجتساعي:

العهامل الطبيعية :فالظبيعة ليا أثخىا السمسؾس فى إحجاث التغيخ فكل ما تجؾد بو الظبيعة عمى اإلندان مؽ خيخاتيا تجفع
باإلندان إلى التغيخ االجتساعى كسا أن قدؾة الظبيعة بسا فييا زالزل وعؾاصف وأعاصيخ قج دمخت مجنا ،وأبادت أقؾاماُ
وكل ىحا مؽ العؾامل السدببة لمتغيخ االجتساعى .

العهامل الديسهجرافية (الدكانية) :فيشاك عالقة بيؽ عجد الدكان وبيؽ مدتؾى السعيذة والعسالة والبظالة ومدتؾى
األجؾر فأىسية العؾامل الجيسؾغخاؼية تأتى كشتيجة لمحخكة الدكانية زيادة أو نفرانا لحلػ فالتقجم والتخمف مخىؾنان

بالحخكة الدكانية وليحا صار العامل الدكاني حاسساُ فى عسمية التغيخ األجتساعى .

العهامل الثقافية  :فكمسا حجث تغيخ ثقافى سؾاء أكان ىحا التغيخ ماديا او معشؾيا  ،كمسا أدى إلى إحجاث تغيخات
اجتساعية فى العادات والتقاليج واألعخاف االجتساعية .

العهامل االقترادية  :تؤدى العؾامل االقترادية دو ار بار از فى تحقيق الخفاـية لإلندان  ،مؽ خالل تؾفيخ إسكان

مشاسب  ،مؾاصالت ميدخة  ،ودور الثقافة  ،والستاحف  ،فازدىار الفشؾن واآلداب والعمؾم يختبط باالقتراد حيث تحتاج
إلى إمكانات مادية؛ لكى تددىخ ،وكل ذلػ مسا يسكؽ أن يديؼ فى إحجاث التغيخ االجتساعى السشذؾد .

العهامل الدياسية :فالحكؼ الجيسقخاطي يسكؽ أن يديؼ فى إحجاث التغيخ نحؾ األفزل فى السجتسع وذلػ مؽ خالل ما
يتيحو لمسؾاطشيؽ مؽ حخيات مدئؾلة  ،وما يؾفخه ليؼ مؽ أمؽ وأمان  ،وصيانة لمحقؾق والسستمكات العامة والخاصة ،
وردع كل مؽ تدؾل لو نفدو تخويع السؾاطشيؽ  ،أو تيجيج حخياتيؼ  ،وإقامة العجل االجتساعى بيشيؼ  ،واستثسار مؾارد

السجتسع مسا يعؾد بالشفع عمى الجسيع .
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الحروب  :أرىا واضح فى إحجاث التغيخ االجتساعى سؾاء أكان ىحا التغيخ سمبيا أم ايجابيا  ،فيى تؤثخ فى طبيعة
العالقات االجتساعية  ،وفى االخالق والؿيؼ الدائجة ،وفى مغاىخ العسخان التى يظ أخ عمييا الجمار وفى حخكة الدكان

مؽ خالل ما تخمفو الحخب مؽ قتل وتذخيج وتيجيخ

الزعساء والقادة والسرمحهن :فالقادة والدعساء ليؼ دور بارز فى إحجاث التغيخ االجتساعى  ،ومؽ أمثمة ىؤالء جسال عبج
الشاصخ فى مرخ ،وغانجي فى اليشج  ،ونيمدؾن مانجيال الحى قاد حخكة التحخر فى جشؾب أفخيؿيا ضج التسييد العشرخى

 ...وغيخ ىؤالء الكثيخ والكثيخ.

العهامل العمسية والتكشهلهجية  :فاالختخاعات واالبتكارات واالكتذافات العمسية والتقجم فى وسائل االتراالت والسؾاصالت،

كالكيخباء والقظار والديارة والظائخة والحاسؾب واإلنتخنيت والياتف السحسؾل  ...إلخ  ،كميا ذات أثخ فى التغيخ

االجتساعى ،وأثخت بال شػ فى تغييخ مالمح حياتشا السعاصخة  ،إذ تشعكذ آثارىا عمى سمؾك الشاس  ،وأساليب تفكيخىؼ،
وعالقاتيؼ االجتساعية .
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المغة االنجميزية كمغة أولى
Guidelines for G. 11 English as First Foreign Language
Present continuous
Form:
Am/is/are + infinitive + ing
EX:
Affirmative : They are playing football at the moment.
Negative
: She isn’t having her lunch now.
Interrogative: Is he listening to music at the moment?
Usage:
We use the present continuous to talk about:
- Temporary situations that are happening now.
- A current situation which is different to a past situation.
EX: People aren’t reading books these days.
- An action happening at a specific time in the future.
EX: We are traveling to Aswan next Monday.
Present continuous passive
Form
Object +am/is/are +being +p.p. +by +subject
EX: The report is being written by the secretary at the moment.
Stative verbs:
Stative verbs describe a state rather than an action and aren’t used in continuous tenses.
Stative verbs are often used to talk about:
 Thoughts and opinions as think, know, mean, imagine, believe,
 Feelings and emotions as like, love, miss, wish, want
 Senses: appear, be, feel, hear, look, see, seem, smell, taste
 Possessions as belong, have, weigh
The future perfect
Form:
Will/won’t + have + past participle
Usage
We use the future perfect for the actions that will or will not be completed before a
specific time in the future.
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EX:
You will have finished your project by the end of this term.
I won’t have gone to sleep before 8 pm.
We use the future perfect for actions that will or will not be completed before another
action in the future.
EX:
I will have read the book before I return it to the library.
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المغة اإلنجميزية كمغة ثانية
Guidelines for G. 11 English as Second Foreign Language
The past simple tense
(Regular verbs)
Infinitive + d/ed/ied
Play
played
Visit
visited
Wash
washed
(Irregular verbs)
Write
wrote
Buy
bought
Drive
drove
Cut
cut
EX:
 We visited our grandmother last week.
 Ahmed didn’t go to the club yesterday.
 Did they clean the room?
 When did you finish your homework?
Demonstratives:
This for singular (near)
That for singular (far)
These for plural (near)
Those for plural (far)
How much:
We use how much to ask about the quantity.
EX: How much sugar do you want?
How long
We use how long to ask about distance or length of time.
EX: How long is the distance between Cairo and Aswan?
How tall
We use how tall to ask about the height of a person.
EX: How tall is Ali?
How high
We use how high to ask about the height of a building or a thing.
EX: How high is the Cairo Tower?
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المغة األلسانية كمغة أولى
)ًمفاهيم أالمتحان االسترشادً لللغه االلمانيه كلغه اجنبيه اولٌ (الصف الثانٌ الثانو
Wichtige Begriffe der Deutschprüfung als 1.
Fremdsprache(Klasse 11):
I-Texterfassung:
In diesem Teil lesen Sie einen längeren Text . Sie sollen den Text genau lesen und
zeigen, dass Sie alle Informationen richtig verstehen.
*Lesen Sie zuerst die Aufgaben und dann den Text. Dann wissen Sie ,was Sie im Text
suchen sollen.
*Unterstreichen Sie die wichtigen Wörter. Suchen Sie dann im Text nach
Informationen, die dieser Text enthält.
*Die Reihenfolge der einzelnen folgt nicht immer der inhaltlichen Reihenfolge des
Textes.
*Bei dem Text haben die Aufgaben die Form von Mehrfachwahlaufgaben.Sie müssen
jeweils aus vier Lösungen die richtige Antwort erschließen.
II-Grammatik:
In diesem Teil erhalten Sie sieben Sätze , die jeweiles ein oder zwei Lücken enthält.
*Lesen Sie die Sätze möglichst zügig durch und lösen Sie die Aufgaben, die Sie
schnell lösen können.
*Wenn Sie sich mit einer Aufgabe aufhalten, verlieren Sie wertvolle Zeit.
*Bei diesen Sprachbausteinen haben die Aufgaben die Form von
Mehrfachwahlaufgaben:
Sie müssen jeweils aus vier Lösungen, die an dieser Stelle grammatisch richtige
herausfinden.
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اللغة األلمانية كلغة ثانية
Wichtige Begriffe (Grammatik)
1.Perfekt mit sein

sein + ge…..en /t

gehen

er geht

er ist gegangen

fahren

er fährt

er ist gefahren

kommen

er kommt

er ist gekommen

reisen

er reist

er

ist gereist

2.Perfekt im Satz
Position 2

Ende

Sie

ist

zwei Wochen nach Deutschland

gefahren.

Ich

bin

zum Karatekurs

gegangen.

Wir

sind

um 21 Uhr

gekommen.

Ihr

seid

nach Berlin

gereist.

3.Präteritum: sein und haben
sein

haben

Präsens

Präteritum

Präsens

Präteritum

ich

bin

war

habe

hatte

du

bist

warst

hast

hattest

er,es,sie

ist

war

hat

hatte

wir

sind

waren

haben

hatten

ihr

seid

wart

habt

hattet

Sie,sie

sind

waren

haben

hatten

4.Temporale Präpositionen: vor,seit + Dativ
Maskulin

Neutral

Feminin

Plural Wann?

Ich habe vor einem Monat einem Jahr einer Woche zwei Jahren gearbeitet.
Seit wann?
Ich wohne seit einem Monat einem Jahr einer Woche zwei Jahren in Berlin.

5.Temporale Präpositionen: für + Akkusativ
Maskulin

Neutral

Ich suche für einen Monat

Feminin
ein Jahr
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Plural

Für wie lange?

eine Woche zwei Wochen einen Job.
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Wichtige Wendungen
Über den Beruf/die Ausbildung sprechen:Was sind Sie von Beruf?
Was sind Sie von Beruf?

Ich bin…….(von Beruf)

Was machen Sie?

Ich arbeite als…………
Ich habe einen Job/eine Stelle als
Ich mache eine Ausbildung als………..
Ich bin Schüler(in)/Student(in).
Ich studiere noch./Ich gehe noch zur Schule.
Ich bin angestellt/selbstständig.
Ich arbeite noch nicht.
Ich bin zurzeit arbeitslos.

Was haben Sie Studiert?

Ich habe…………………studiert.

Über Privates sprechen: Wann haben Sie geheiratet?
Wann sind Sie geboren?

18………..

Seit wann/Wie lange sind Sie dort?

Seit zwei Monaten./Seit 20…..

Wie lange lernen Sie schon…….?

Vier Jahre.

Wann sind Sie nach……..gekommen?

Vor einem Jahr./20……..
20../17…/Vor……..Jahren.

Wann haben Sie geheiratet?
Wann ware Sie………….?
Wo war das?/Wo ware Sie?

20../25…./Im Winter/Im letzten Sommer.
Am Meer./In den Bergen./Auf dem Land./
Am See.

Wichtigkeit:Ich finde……

Strategien

Ich finde,……….ist(sehr) wichtig.

Genau!. Nein, danke!

Ich finde,……….nicht so wichtig.

Was?. Ich glaube,…….
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لغة ثانية-المغة االيطالية
La lingua italiana Secondo anno
-Avverbi con il passato prossimo
-sempre – già – appena – mai – ancora – più – anche
-Le espressioni di tempo: fa \ scorso
-“il – in – a – nel ” si usano con le date, i mesi e le stagioni dell’anno:
-Inverno – primavera – estate – autunno
- gennaio – febbraio – marzo – aprile – maggio – giugno – luglio – agosto –
settembre – ottobre – novembre – dicembre
-I verbi modali al passato :
volere – potere – dovere “sono dovuto …. – ho dovuto”
-I possessivi
Io

Il mio

La mia

I miei

Le mie

Tu

Il tuo

La tua

I tuoi

Le tue

Lui /lei

Il suo

La sua

I suoi

Le sue

Noi

Il nostro

La nostra

I nostri

Le nostre

Voi

Il vostro

La vostra

I vostri

Le vostre

loro

Il loro

La loro

I loro

Le loro

-I nomi di parentela:
padre – madre – fratello – sorella – cugino - moglie – figlio – nipote – zio
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)المغة الفرندية ( لغة أولى
Papier de concept Grade 11 Français première langue
Thème général:
La pollution
L'alimentation
La santé
La pauvreté
Règle de grammaire:
1-Règle de si:
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2-Le subjonctif:

3- pronom personnel:
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4- exprimer la cause et la conséquence:
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) 4- pronom relatif:( qui - que – où – dont
5-
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)المغة الفرندية ( لغة ثانية
Papier de concept G11 Français 2ème langue
Les djectifs démonstratifs
Masculin

Très / Beaucoup

Féminin

Ce / Cet

Cette

Pluriel

Ces

Très +adjectif / adverbe
Verbe + beaucoup

Les pronoms personnels COD
m/m’
te/t’
le/la/l’
nous
vous
les

Ne

Pas

Essayer

Acheter

J’essaie

J’achète

Je mets

Tu essaies/essayes

Tu achètes

Tu mets

Il/Elle/On essaie

IL/Elle achète

Il/ Elles /on met

Nous essayons

Nous achetons

Nous mettons

Vous essayez

Vous achetez

Vous mettez

Ils /Elles essaient

Ils/Elles achètent

Ils /Elles mettent
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