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َلا َتْحَزْن ِإَّن الَّلَه َمَعَنا
Sei nicht traurig; denn Allah ist
mit uns

6.4k

523

21.2k

508k

معجبين

متابعين

مشتركين

محبون

It looks like your browser does not
support speech recognition.
Please try again in a browser like
Chrome.

تريد أن
تتمرن
أكثر؟
jeden Tag 5 neue Verben
lernen

 +75مفردات ألمانية عن السيارة وأجزاءها –
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تعتبر صناعة السيارات ( )die Automobilindustrieمن أهم فروع الصناعة في ألمانيا.
يساهم تطوير السيارات وإنتاجها وبيعها بشكل كبير في خلق فرص عمل في ألمانيا.
ظهرت صناعة السيارات مع تطور السيارات في نهاية القرن التاسع عشر .المهندسين
األلمان كارل بنز  ،جوتليب دايملر  ،فيلهلم مايباخ وسيغفريد ماركوس هم رواد
صناعة السيارات فى ألمانيا.
ألمانيا مقر أكبر شركات السيارات العالمية مثل فولكس فاجن  Volkswagenوبي إم
دبليو  BMWودايملر كرايسلر  ،DaimlerChryslerالتي تلعب دوًرا مهًما في
المنافسة في صناعة السيارات العالمية .يقع مقر  DaimlerChrysler AGفي شتوتغارت
 Stuttgartوالمنطقة المحيطة بها  ،أوبل  die Opel AGفي روسلسهايم ،Rüsselsheim
بوخوم وأيزيناتش  ،Bochum und Eisenachبي إم دبليو  BMWفي ميونيخ ،
ريغنسبورغ  Regensburgومنذ  2005أيًضا في اليبزيغ  ،Leipzigفولكس فاجن die VW AG
في فولفسبورغ  Wolfsburgوإنغولشتات  Ingolstadtوتسفيكاو – موسيل .Zwickau-Mosel

األلمان وحبهم لسياراتهم

محتوى المقال

[ إخفى ]

األلمان وحبهم لسياراتهم
 +75مفردات ألمانية عن السيارة وأجزاءها

تعلم اللغة السويدية

األلمان وحبهم لسياراتهم
العالقة بين األلمان وسياراتهم قوية .ويظهر ذلك عبر أقوال ألمانية مشهورة مثل
„“ “das Auto ist des Deutschen liebstes Kindالسيارة هي طفل األلمان المفضل” .وحتى
السويدية

في أوقات إهتمام األلمان بحماية البيئة وجدل التغير المناخي الدائر منذ فترة ال
يزال حب وعاطفة األلمان تجاه سيارتهم كبير .وهذا ما أثبتتة نتائج المسح الذى

تعلم اللغة النرويجية

نشرتة  )Deutsche Automobil Treuhand (DATوالتى أظهرت أن  ٪80من مالك السيارات
الخاصة يشعرون بالسعادة عندما يرون سيارتهم .ويعتبر  ٪90منهم قيادة السيارة
فى حد ذاتها متعة ويشعرون أن حركتهم بدون سيارة مقيدة.

 +75مفردات ألمانية عن السيارة وأجزاءها
النرويجية

إقرء هذة الدروس والمقاالت
 +75مفردات ألمانية عن السيارة
وأجزاءها – األلمان وسيارتهم
الصفات األلمانية وأضدادها

نتعلم سويًا أهم مفردات أجزاء السيارة باللغة األلمانية وكل ما يتعلق بها
األسماء بأدوات تعريفها مختصرة المذكر )Maskulin (mوالمؤنث )Feminin (f
والمحايد  )Neutrum (nوالجمع .)Plural (pl

المفردات منطوقة على موقع جامعة  EDللغات فى درس أجزاء
السيارة باللغة األلمانية.

Deutsche Adjektive und ihre
 Gegenteileتمرين

أجزاء السيارة بالعربية

أجزاء السيارة باأللمانية

شرح  N-deklinationنهاية األسماء

نظام المكابح المانعة لالنغالق ()ABS

Antiblockiersystem

وكيفية التعرف عليها وتمرين
على إستعمالها

()n)(ABS

 !Viel Glückحظ سعيد
 Der ehrliche Seemannالبحار
الصادق
 Das Oktoberfestعيد أكتوبر
 Ein Euroيورو واحد
 Der Laternenmannالمشعلجي
 Keine Zeitليس هناك وقت
 Der Nobelpreisجائزة نوبل

Sprachschule in deiner Stadt
finden
ألمانيا ()70

يدوس بنزين ,يسرع

Gas geben

دواسة البنزين

(n) Gaspedal

حادث  ،حوادث

Unfall (m) , Unfälle

وسادة هوائية

(m) Airbag

وسائد هوائية جانبية

(pl) Seitenairbags

فرامل الهواء

(f) Luftdruckbremse

فلتر الهواء

(m) Luftfilter

مكيف

klimatisiert

التكييف

(f) Klimaanlage

نظام إنذار

(f) Alarmanlage

مسند ذراع

(f) Armlehne

طفاية سجائر

(m) Aschenbecher

سيارة

(m) Auto (n), Wagen

طريق سريع

(f) Autobahn

ناقل الحركة االتوماتيكى

(n) Automatengetriebe

ناقل الحركة اليدوي

(n) Schaltgetriebe

محور

(f) Achse

المحور األمامي

(f) Vorderachse

المحور الخلفي ( الكرونة )

(f) Hinterachse

دعامة ظهر

(f) Rückenstütze

األردن ()9
اإلمارات ()12
السعودية ()2
العراق ()1
المغرب ()1

أضواء السيارة الخلفية أثناء الرجوع للوراء

النمسا ()81
تونس ()5

Rückfahrscheinwerfer
()m

سوريا ()1

الكرسى الخلفى

(m) Rücksitz

مصر ()12

البطارية

(f) Batterie

— اإلسكندرية ()3

سير المكينة

(m) Riemen

حزام

(m) Gurt

قطر ()2

— القاهرة ()7
— المنصورة ()1

حامل الكوب

(m) Becherhalter

ضوء تحذير

(n) Warnblinklicht

هيكل السيارة

(n) Fahrgestell

غطاء محرك السيارة

(f) Haube

الفرامل

(f) Bremse

إضاءة الفرامل

(n) Bremslicht

كتلة الفرامل

(m) Bremsklotz

مسافة الفرملة

(m) Bremsweg

يفرمل

bremsen

ممتص الصدمات

(f) Stoßstange

زر

(m) Knopf

مفتاح السيارة

(m) Autoschlüssel

نظام قفل مركزي

(f) Zentralverriegelung

مقعد الطفل

(m) Kindersitz

التعشيق

(f) Kupplung

يعشق

einkuppeln

يفك التعشيق

auskuppeln

اصطدام

zusammenstoßen

التابلوة

(n) Armaturenbrett

اإلضاءة المنخفضة

(n) Abblendlicht

اإلضاءة العالية

(n) Fernlicht

إشارة اتجاهية

(m) Blinker

الباب

(f) Tür

مقبض الباب

(m) Türgriff

المحرك

(m) Motor

عادم السيارة

(m) Abgase (f) , Auspuff

شكمان السيارة

(n) Auspuffrohr

رافع زجاج السيارة

(m) Fensterheber

رفرف العجلة

(m) Kotflügel

غطاء تانك البنزين

(m) Tankdeckel

ضوء الضباب

(m) Nebelscheinwerfer

الباب األمامى

(f) Vordertür

الباب الخلفى

(f) Hintertür

يمأل خزان البنزين

tanken

ورشة إصالح

(f) Werkstatt

صندوق التروس

(n) Getriebe

التدفئة

(f) Heizung

تأمين السيارة

(f) Autoversicherung

لوحة أرقام السيارة

(n) Nummernschild

زيت تشحيم

(n) Schmieröl

يشحم

Schmieren

مرآة

(m) Spiegel

المرآة الخلفية

(m) Rückspiegel

المرآة الخارجية

(m) Außenspiegel

العداد الكيلومترى

(m) Kilometerzähler

عداد السرعة

(m) Tachometer

الزجاج األمامي

(f) Windschutzscheibe

مساحة الزجاج

(m) Wischer

تظليل زجاج السيارة (فيميه السيارات)

(f) Scheibentönung
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شارك الخير

a

Facebook

d

Twitter

k

LinkedIn

h

Pinterest

المفردات المرتبطة:
كلمة sein
كلمة geben

مفردات اللغة االلمانية

← المقال السابق
الصفات األلمانية وأضدادها  DEUTSCHE ADJEKTIVE UND IHRE GEGENTEILEتمرين

دروس ومقاالت ننصح بقراءتها

قاموس مصطلحات اقتصادية

قاموس مصطلحات سياسية

مفردات ألمانية عن

ومحاسبية باللغة األلمانية

ألمانى عربى أهم كلمات

المحادثة والمناقشة وإبدأ

مترجمة بالشرح المفصل

السياسة باللغة األلمانية

الرأى Reden, diskutieren und

عبارات وأقوال باأللمانية

مفردات ألمانية عن العالقات مفردات المانية مهمة لحرف
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