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اولیــن گامها در زبان آلمانی

خوش آمدید!



 به کشــور آلمان خوش آمدید!

  ایــن جــزوه درســی زبــان آلمانــی اولیــن گامهــای شــما
 را در کشــور آلمــان آســانتر میکنــد و شــما را تشــویق
 میکنــد کــه زبــان آلمانــی را بیاموزیــد. ایــن یــک کتــاب
 رهنمــای ابتدایــی ســاده اســت کــه شــامل الفبــا, عبــارات
 ضــروری و بعضــی از دســتور زبــان همــراه بــا مثالهــا

 کــه شــما روزمــره اســتفاده میکنــد میباشــد.

ــی ــزوه درس ــن ج ــه ای ــما از مطالع ــه ش ــم ک   امیدواری
ــد! ــذت ببری ل

رنگها



حروف الفباء

چراغ ترافیک

توپ

کامپیوتر

پول

دست

آالت موسیقی

ژاکت

طفل

قاشق

تخم مرغ

زن

قوطی

مادر

بینی

گوش

پاسپورت

چشمه آب

چرخ



آفتاب

دروازه

ساعت

پرنده

تار, نخ

یک نوع آله موسیقی

کشتی

روزنامه

سیب

روغن

مونشن



اولین گفتگو

سالم، چطور هستید؟

من خوب هستم...

نام شما چیست؟

سالم, چطور هستید؟

من خوب هستم...

نام من است...
نام شما چیست؟

نام من است...

میبخشید!

 میبخشید, ساعت
چند است؟

ساعت 2 بجه است.

خدا حافظ!

خداحافظ!

من تشنه هستم.

من گرسنه هستم.

من چیزی برای نوشیدن میخواهم لطفا.

من چیزی برای خوردن میخواهم لطفا.



مهم!

ضمایر شخصی

سالم, رسمی!
سالم، غیررسمی
خدانگهدار

خداحافظ
لطفا / قابل ندارد, خواهش میکنم

تشکر از شما
تشکر بسیار زیاد
بلی
نخیر
چی گفتید؟

لطفآ آهسته صحبت کنید!

ببخشید، متاسفم!
زباله دانی, آشغال دانی

 تشکر از شما!

شما )جمع( مودبانه
آنها

تو
شما / مودبانه

او-مذکر
او-مونث
آن-خنثی

ما
شما )جمع(

  من



احوال پرسی و خداحافظی

در صبح صبح بخیر

در تمام روز

وقتیکه هوا تاریک میشود
شام یا عصر بخیر.

در شب
شب بخیر.

خداحافظ.

خدا نگهدار.

سالم مکس.

سالم پیتر.

سالم خانم مولیر.
سالم آقای بیرگر.

سالم, رسمی!



اعداد

مونشــن 1,500,000 شهروند یا نفوس دارد.

آلمــان 82 میلیون جمعیت یا نفوس دارد.

 آقــای دایتــر رایتیــر شــاروال مونشــن 1,5 میلیونــی شــهروند مونشــن کــه در
هشــتم مــاه مــی ســال 2015 تولــد شــد خــوش آمدیــد گفــت.



ساعت

وقت شناس, به موقع

لغات مهم

 لطفــآ وقــت شــناس باشــید،
لطفــآ ســروقت بیایــد!

وقت نشناس، بی موقع

او وقت شناس نیست.

اوقات روز

صبح بخیر  تقریبــا از ســاعت 6 قبــل از ظهــر الــی 9
قبــل از ظهر اســتفاده میشــود

روز بخیــر / بعد از ظهر بخیردر تمام روز اســتفاده میشود

 تقریبــا از ســاعت 7 بعــد از ظهــر الــی
10 بعــد ازظهــر اســتفاده میشــود

شام یا عصر بخیر

شب بخیردر جریان شــب استفاده میشود.



ساعت چند بجه است؟

مثالها

ســاعت 3 قبل از ظهر اســت / بعد از ظهر.

 ده دقیقــه از ســه قبــل از ظهــر گذشــته
اســت / بعــد از ظهــر.

 ســاعت ســه و نیــم قبــل از ظهراســت /
بعــد از ظهــر.

 ســاعت ده دقیقــه بــه چهــار قبــل از
ظهــر اســت / بعــد از ظهــر.

اکنون ساعت چند است؟
ساعت است...

یک روز دارای 24 ســاعت است

یک ســاعت دارای 60 دقیقه است

1 بجه = 1 قبل از ظهر.  و ..... 1 بعد از ظهر. =یک دقیقه دارای 60 ثانیه اســت
 2 بجه = 2 قبل از ظهر.  و ..... 2 بعد از ظهر. =
 3 بجه = 3 قبل از ظهر.  و ..... 3 بعد از ظهر. =
 4 بجه = 4 قبل از ظهر.  و ..... 4 بعد از ظهر. =
 5 بجه = 5 قبل از ظهر.  و ..... 5 بعد از ظهر. =
 6 بجه = 6 قبل از ظهر.  و ..... 6 بعد از ظهر. =
   7 بجه = 7 قبل از ظهر.  و ..... 7 بعد از ظهر. =
8 بجه = 8 قبل از ظهر.  و ..... 8 بعد از ظهر. =
   9 بجه = 9 قبل از ظهر.  و ..... 9 بعد از ظهر. =
10 بجه = 10 قبل از ظهر.  و 10 بعد از ظهر. =
 11 بجه = 11 قبل از ظهر.  و 11 بعد از ظهر. =
    2 بجه = 2 قبل از ظهر.  و ........... 12 ظهر. =

نیمه شب

1 Uhr
2 Uhr
3 Uhr
4 Uhr
5 Uhr
6 Uhr
7 Uhr
8 Uhr
9 Uhr
10 Uhr
11 Uhr
12 Uhr

0 Uhr: Mitternacht



من ســفرمیکنم توســط اتوبوس, مترو/ راه آهن زیرزمینی

ــدم ــوس ق ــرف اتوب ــن بط  م
میزنــم.

من بطرف اتوبوس میدوم.  من انتظار میکشم
برای اتوبوس.

من به اتوبوس باال میشــود.

 من از ماشــین بلیط فروشی
 بلیط میخرم.

من 2 یورو و 70 سنت پرداخت میکنم.

 من بلیط را در
 ماشین بلیط فروشی

لغو میکنم

من توسط اتوبوس سفر میکنم. من از اتوبوس پایین میشــوم.

 مــن مســیرخود را بــه راه آهــن زیرزمینــی تبدیــل
میکنــم, مــن انتقــال میکنــم بــه راه زیرزمینــی. من دوســتان را در میدان مارکت مالقات میکنم.



سفرکردن
رفتن

قدم زدن
به

اتوبوس, ملی بس
دویدن

انتظار کشیدن
برای

داخل شدن
داخل, در

خریدن
تکت, بلیط

دستگاه بلیط فروشی
پرداخت کردن

لغو کردن
انتقال کردن

مترو, قطارزیرزمینی
پیاده شدن از...

مالقات کردن
دوستان



خوردن و نوشیدن

من میخورم:

نان تخم مرغ سبزیجات بادنجان رومی پیاز

زردک کچالو برنج ماکارونی سیر

گوشت گوشت مرغ گوشت گاو گوشت گوسفند

ماهی پنیر عسل مربا میوه

سیب لیمو نارنج کیله

نمک و مرچ بوره, شکر بیسکویت کیک شیرینی

من گوشت خوک منیخورم.



اشتها خوب, نوش جان!

شیر آب میوه کوال آب چایقهوه

من مینوشم:

دیگ

تخم پزی, ماهی تابه

گیالس

بوتل

دستمال سفره

قاشق پنجه, چنگال

پشقاب

قاشق

چاقو, کارد

پیاله

من الکول یا مشروب نمی نوشم.



به خرید رفتن

چــی خرید کنم از کجا؟

لباس

در فروشگاه بزرگ

در سوپر مارکت

در دوا خانه

در نانوایی در دوا خانه

غذا

وسایل پاکاری

لوازم بهداشتی

اسباب بازی

وسایل برقی

لوازم التحریر, قرطاسیه

غذا لوازم بهداشتی وسایل پاکاری

پوشک بچه صابون شامپو

ژل حمام, جیل حمام

خوشبوی بدن, ضدبو

کرم پوست

کرم دندان

برس دندان

 لوازم بهداشتی و
وسایل پاکاری

 حوله و تامپون
بهداشتی

پالستر

دوا, دارو

تابلیت, قرص

نان

رول-یک نوع نان

کیک

بریتسل-یک نوع نان

محل پرداخت پول کجاســت لطفا؟



در سوپر مارکت

چه می توانم ببینم؟

قیمت

تاقچه, تاق

محل پرداخت

چرخ دستی خرید

زباله دانی, آشغال دانی

خریطه

فروشنده مرد زن

 هرجاییکه هستید آشغال
 خــود را در داخل زباله

دانی بیندازید!

مهم!

قیمت شــیر چند است لطفا؟ شــیر 1 یورو و 9 سنت است.

قیمت بادنجان رومی چند اســت لطفا؟ بادنجان رومی 2 یورو و 92 ســنت است.

شیرکجاست لطفا؟ شیر انجاست.

محل پرداخت پول کجاســت لطفا؟ محل پرداخت پول انجاست؟

مهم!

من از فروشــنده سوال میکنم: فروشنده جواب میدهد:
قبض رسید را نگهدارید!



لباس برای بهار و تابســتان

لبــاس برای آب و هوای گرم.

پیراهن، تی شرت

کاله پیکدار

کمربند

ژاکت چبلی, دمپایی

کفش تیکه یی

دامن

بلوز پیراهن چادر, روسری

پیراهن زنانه، پیراهن دراز پتلون, شلوار

شلوارک, شلوار کوتاه

فصلها

ماها

بهار
تابستان
خزان

زمستان

جنوری
فیبروری

مارچ
اپریل

می
جون

جوالی
آگوست
سیپتمبر
اکتوبر

نوفمبر, نوامبر
دسامبر, دیزیمبر



لباس برای خزان و زمســتان

کمربند

چبلی, دمپایی

دامن

ژاکت, جاکت

چادر, روسری

ژاکت ورزشی, ژاکت اسکی جوراب زنانه ساق بلند

کت, کورتی

پیراهن

کفش تیکه یی

بوت, بوت ساقدار

پتلون, شلوار

جوراب ساق کوتاه

کاله

ژاکت

شال گردن

لباس برای آب و هوای ســرد.

دستکش



خانواده, فامیل

پدرکالن/مادرکالن

پدرکالن/مادرکالن

والدین بزرگ, پدرکالن/مادرکالن

اطفال

خواهر/برادر

والدین

مادر/پدر

مادر/پدر

من اوالد دارم

دوست پسر/دوست دخترمن اوالد ندارم

دوستان

خاله, عمه, زن کاکا, زن ماما/
کاکا, ماما, شوهرخاله, شوهرعمه



والدین

مادر/پدر

مادر/پدر

من اوالد دارم

من اوالد ندارم

وضع تاهل

مرد زن

مجرد

متاهل

طالق شده

بیوه



صورت

مو, موی سر

ابرو

چشم

پیشانی

مژگان

گوش
بینی

لب
دهان, دهن

گردن
زنخ, چانه

دندانها

شانه



بدن

مژگان

گوش

صورت, چهره

قفسه سینه

انگشت

 ناخن انگشت
دست, ناخن

زانو

پا-ازمچ به پایین

شکم

گردن

سر, کله

پشت, کمر

شانه

بازو

آرنج

 پا-ازباالی
زانو تا مچ پا

دست

انگشت پا



بیماری و سالمتی

من صحتمند هستم.

من مریض هستم.

من سردردی دارم.

من زکام هستم.

من گلو دردی دارم.

من دندان دردی دارم.

من تب دارم.

من سرفه میکنم.

من عطسه میزنم.

من شکم درد هستم.
 من یک دستمال
ضرورت دارم.

 من بینی خود
را پاک میکنم.

 من باید پیش یک
داکتر بروم.

دواخانه کجاست؟

 من دوا نیاز
دارم.



من زکام هستم.

مهم!

آمبوالنس

تماس اضطراری 112

شفاخانه

داکتر دندان

داکتر

قابله

بزودی خوب شوید!

عافیت باشه! صبر!



ضمایر ملکی

سیب من سیب تو سیب شما

سیب او - مذکر سیب او - مونث سیب او - مذکر/ سیب او - مونث

سیب ما

سیب شما

سیب شماسیب آنها

مودبانه, محترمانه

مودبانه, محترمانه



سیب شما

سیب آنها سیب



روز به روز

روزهای هفته
روز روزها

هفته هفته ها
هفته دارای 7 روز اســت.

دوشنبه
سه شنبه
چهار شنبه

پنج شنبه
جمعه

شنبه
یکشنبه

امروز چند شنبه است؟
امروز است

صباح است
دیروز بود

پریروز بود
پس صباح است

مهم!

عاجــل تمام نامه ها را باز کنید!

پاکت نامه را نگهدارید!

 از کســی درخواست کنید که
نامه را ترجمه کند!

در کجا زندگی میکنید؟

من در.... زندگی میکنم

کدام آدرس؟
آدرس من است:

سرک نمبرخانه, شماره خانه

کد پستی شهر



در اتاق من چیست؟

المپ

الماری

کلکین, پنجره

دروازه

پرده

مرکزگرمی, دما تاب

میز

چوکی

کمپل, لحاف

تختخواب

بالش

کیف من
پاسپورت من

لباسهای من
  تلفن

 همراه من

کلید من بکس من کیف پول من پول من

وسایل من:



مــن در اتاقم چه کار انجام میدهم؟

من نشته هستم. من صحبت میکنم. من میخورم. من مینوشم.

من فکر میکنم. من مطالعه میکنم. من می آموزم. من گوش میکنم.

من دراز میکشم. من پاک میکنم.  من دعا میکنم, من
عبادت میکنم.

من خواب میشوم.



من نشته هستم.
نشستن

من در روی چوکی نشــته هستم.

من صحبت میکنم.
صحبت کردن

من همراه دوســت خود صحبت میکنم.

من میخورم.
خوردن

من نان را میخورم.

من مینوشم.
نوشیدن

من آب میوه مینوشم.

من فکر میکنم.
فکرکردن

مــن در باره آینده ام فکر میکنم.
من مطالعه میکنم.

مطالعه کردن, خواندن

مــن یک کتاب مطالعه میکنم.

من مطالعه میکنم.
مطالعه کردن

مــن زبان آلمانی می آموزم.

من گوش میکنم.
گوش کردن

من موسیقی گوش میکنم.

من دراز میکشم.
دراز کشیدن

من بروی تخت دراز میکشــم.

من پاک میکنم.
پاک کردن

مــن اتاق را تمیز میکنم.

من دعا میکنم.

دعا کردن

من خواب میشوم.
خواب شدن

من روی تخت میخوابم.

لغات جدید
چی

انجام دادن
داخل

از من
اتاق

چوکی
دوست
همراه

نان
آب میوه

کتاب
آلمانی

تختخواب
در روی

در
موسیقی, موزیک




