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اولیــن گامها در زبان آلمانی

خوش آمدید!



 به کشــور آلمان خوش آمدید!

  این رهنمای زبان آلمانی اولین گامهای شــما را در کشــور
 آلمان آســانتر میکند و شــما را تشویق میکند که زبان آلمانی
 بیاموزید. این یک رهنمای ابتدایی ســاده ای اســت که شامل
  الفبــا, عبــارات و اصطالحات ضروری و بعضی از نکات

 دســتور زبان آلمانی همراه با مثالها که شــما روزمره استفاده
 میکند میباشد.

 امیدواریم که شما از مطالعه این جزوه درسی لذت ببرید!

رنگ ها



حروف الفباء

چراغ ترافیک

توپ

رایانه, کامپیوتر

پول, اسکناس

دست

ابزارآالت موسیقی

ژاکت

کودک, طفل

قاشق

فیل

زن

قلع, قوطی

مادر

بینی, دماغ

گوش

گذرنامه

سرچشمه

چرخ



خورشید

درب

ساعت

پرنده

نخ

سنتور چوبی

قایق بادبانی, قایق

روزنامه

سیب

روغن

مونیخ, مونشن
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اولین گفتگوها

ســالم, حال شما چطور است؟

من خوبم..........

اسم تون چیه؟

ســالم, حال شما چطور است؟

من خوبم..........

اسمم .......... است
اسم شما چیه؟

اسمم .......... است

متاسفم!

 ببخشید, چه ساعتی
است؟

ساعت 2 است.

خدانگهدار!

خداحافظ!

من تشنه ام.

من گرسنه ام.

من میخام چیزی بنوشــم لطفا.

مــن میخام چیزی بخورم لطفا.



مهم!

ضمایر شخصی
من
تو

شما / مودبانه

او-مذکر
او-مونث
آن-خنثی

ما
شما )جمع(

شما )جمع(/مودبانه

آنها

سالم, رسمی!

سالم، غیر رسمی
خدانگهدار

خداحافظ
لطفا / خواهش میکنم
متشکرم

بله
نه
چی گفتید؟

لطفا آهسته حرف بزنید!

ببخشید، متاسفم!
زباله دانی

 متشکرم!

خیلی متشکرم



احوال پرسی و خداحافظی

در صبح صبح بخیر

تمام روز

وقتیکه هوا تاریک میشود
شب به خیر, شا م  به خیر.

در شب
شب بخیر.

خداحافظ.

خداحافظ.

سالم مکس.
سالم پیتر.

سالم خانم مولیر.
سالم آقای بیرگر.

سالم, رسمی!



اعداد

مونیخ 1,500,000 نفوس داره.

آلمــان 82 میلیون جمعیت داره.

 آقای دایتر رایتیر شــاروال مونیخ 1,5 میلیونیم شــهروند مونشــن که در هشتم ماه
می ســال 2015 متولد شد خوش آمدید گفت.



ساعت

وقت شــناس, به موقع بودن

واژه های مهم

 لطفا وقت شــناس باشید، لطفا به
موقع بیاید!

وقت نشناس, بی موقع

او وقت شناس نیست.

زمان روز

صبح بخیر  تقریبا از ســاعت 6 قبل از ظهر الی 9
قبل از ظهر اســتفاده میشود

روز بخیــر/ بعد از ظهر بخیردر تمام روز اســتفاده میشود

 تقریبا از ســاعت 7 بعد از ظهر الی 10
بعد ازظهر استفاده میشود

شــب به خیر, شام به خیر

شب بخیردر جریان شــب استفاده میشود.



چه ســاعتی است؟ ساعت چند است؟

نمونها

ســاعت 3 قبل از ظهر اســت / بعد از ظهر.

 ده دقیقه از ســه قبل از ظهر می گذرد /
بعد از ظهر.

 ســاعت سه و 30 دقیقه قبل از ظهراست
/ بعد از ظهر.

 ســاعت ده دقیقه به چهار قبل از ظهر
اســت / بعد از ظهر.

اکنون چه ساعتی است؟
ساعت است...

یک روز 24 ســاعت است

یک ســاعت 60 دقیقه است

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



من ســفرمیکنم با اتوبوس, مترو/ راه آهن زیرزمینی

مــن بطرف اتوبوس قدم میزنم. من بطرف اتوبوس میدوم. من انتظار میکشم
من به اتوبوس ســوار میشود. برای اتوبوس.

 من از دستگاه بلیط
 بلیط میخرم.

من 2 یورو و 70 سنت پرداخت میکنم.

 من بلیط را در
 دستگاه بلیط
 فروشی لغو

میکنم

من با اتوبوس ســفر میکنم. من از اتوبوس پیاده میشــم.

 من مســیرمو به راه آهن زیرزمینی تبدیل
میکنــم, من انتقال میکنم به راه زیرزمینی. من دوستان را در میدان مارکت مالقات میکنم.



سفرکردن
رفتن
قدم زدن
به
اتوبوس
دویدن
صبرکردن
برای
داخل شدن
داخل, در
خریدن
بلیط
دستگاه بلیط
پرداخت کردن
لغوکردن
تبدیل کردن 
مترو
...پیاده شدن از
مالقات کردن
دوستان



خوردن و نوشیدن

من غذا میخورم:

نان تخم مرغ سبزیجات گوجه فرنگی پیاز

هویج سیب زمینی برنج ماکارونی سیر

گوشت گوشت مرغ گوشت گاو گوشت گوسفند

ماهی پنیر عسل مربا میوه

سیب لیمو نارنجی, پرتقال موز

نمک و فلفل شکر بیسکویت کیک شیرینی

من گوشت خوک نمیخورم.



نوش جان! اشتها خوب!

شیر آب میوه کوال آب چایقهوه, کافه

من مینوشم:

دیگ, دیگچه

ماهی تابه

گیالس

بطری

دستمال سفره

چنگال

پشقاب

قاشق

چاقو

فنجان

من گوشت خوک نمیخورم.

من الکل یا مشروب نمی نوشم.



به خرید رفتن

چــه خرید کنم از کجا؟

لباس

در فروشگاه بزرگ

در سوپر مارکت

در داروخانه

در نانوایی در داروخانه

غذا

وسایل تمیزکاری

لوازم بهداشتی

اسباب بازی

وسایل برقی

لوازم التحریر

غذا لوازم بهداشتی وسایل تمیزکاری

پوشک بچه صابون شامپو

ژل دوش

خوشبو بدن, ضدبو بدن

کرم پوست

خمیر دندان

مسواک

 لوازم بهداشتی و
وسایل تمیزکاری

 حوله و تامپون
بهداشتی

چسپ, نوارچسپ

دارو

قرص

نان

رول-یک نوع نان

کیک

بریتسل-یک نوع نان



در سوپر مارکت

چه میتونم ببینم؟

قیمت

قفسه, تاقچه

محل پرداخت

واگن خرید دستی

زباله دانی

کیسه, کیف

  فروشنده مرد/
 زن

 هرجاییکه هستید زباله
 خــود را در داخل زباله

دانی بیندازید!

مهم!

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

گوجه فرنگی لطفاً چند اســت؟ گوجه فرنگی 2 یورو و 29 سنت است.

شیر لطفا کجاست؟ شیر انجاست.

محل پرداخت پول لطفآ کجاســت؟ محل پرداخت پول انجاست؟

مهم!

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



لباس برای بهار و تابســتان

لبــاس برای آب و هوای گرم.

تی شرت

کاله

کمربند

ژاکت صندل, سرپایی

کفش کتانی

دامن

بلوز
پیراهن روسری

لباس زنانه شلوار

شلوارک

فصلها

ماها

بهار
تابستان

پاییز
زمستان

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل

می
ژوئن
ژوئیه

اوگوست
سپتامبر

اکتبر
نوامبر
دسامبر



لباس برای پاییز و زمســتان

ژاکت

روسری

لباس اسکی, کاپشن اسکی جوراب شلواری/جوراب

کت

پیراهن

کفش کتانی

چکمه

شلوار

جوراب

کاله

ژاکت

شال

لباس برای آب و هوای ســرد.

دستکش



خانواده

پدر بزرگ/مادربزرگ

پدر بزرگ/مادربزرگ

پدربزرگ و مادربزرگ

کودکان, اطفال

خواهر / برادر

پدر و مادر, والدین

مادر/پدر

مامانی/بابایی

من بچه دارم

دوست پسر/دوست دخترمن بچه ندارم

دوستان

 عمه, خاله, زن دایی, زن عمو/عمو,
دایی, شوهر عمه, شوهر خاله



وضعیت تاهل

مرد زن

مجرد

متاهل

طالق شده

بیوه



صورت

مو

ابرو

چشم

پیشانی

مژگان

گوش
بینی, دماغ

لب
دهان

گردن
چانه

دندانها

شانه



بدن

صورت

قفسه سینه

انگشت

ناخن دست

زانو

پا

شکم

گردن

سر

پشت

شانه

بازو

آرنج

پا

دست

انگشت پا



بیماری و سالمتی

من صحتمند هستم,
 من سالم هستم.

من بیمار هستم.

من سردرد دارم.

من سرما خوردم.

من گلو درد دارم.

من دندان دردی دارم.

من تب دارم.

من سرفه میزنم.

من عطسه میکنم.

من معده دردی دارم.
 من یک دستمال

کاغذی نیاز دارم.

من بینی ام را
 پاک میکنم.

  من باید یک داکتر
 را ببینم.

  دارو خانه
 کجاست؟

  من به داروی
 نیاز دارم.



مهم!

آمبوالنس

تماس اضطراری 112

بیمارستان

دندانپزشک

دکتر

ماما

آرزو دارم صحتمند بشی!

عافیت باشه!



ضمایر ملکی

سیب من سیب شما سیب شما

سیب او-مذکر سیب او-مونث سیب او)مذکر-مونث(

سیب ما
سیب شما

سیب شماسیب آنها

مودبانه

مودبانه



سیب



از روز به روز

روزهای هفته
روز روزها

هفته هفته ها
هفته 7 روز دارد.

دوشنبه
سه شنبه
چهار شنبه

پنج شنبه
جمعه

شنبه
یکشنبه

امروز چه روزی است؟
امروز است

فردا است
دیروز بود

پریروز بود
پس فردا است

مهم!

بالفاصلــه تمام نامه ها را باز کنید!

پاکت نامه را نگهدارید!

 از کســی درخواست کنید که نامه
را برای شــما ترجمه کند!

کجا زندگی میکنید؟

من زندگی میکنم در...
در کدام آدرس؟

آدرس من است:

خیابان شماره خانه

کد پستی شهر



در اتاقم چیست؟

المپ

گنجه, کمد

پنجره

درب

پرده

رادیاتور, شوفاژ

میز

صندلی

پتو

تخت

بالش

کیف من
گذرنامه من

لباسهای من
  تلفن

 همراه من

کلید من چمدون من کیف من پول من, اسکناس من

متعلقات من, وسایل من:



مــن در اتاقم چه کار انجام میدم؟

من می نشینم. من صحبت میکنم. من غذا میخورم. من مینوشم.

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

من دارز میکشم. من تمیز میکنم. من دعا میکنم. من میخوابم.



من می نشینم.
نشستن

من در صندلی می نشــینم.

من صحبت میکنم.
صحبت کردن

من با دوســتی صحبت میکنم.

من غذا میخورم.
خوردن

من نان را میخورم.

من مینوشم.
نوشیدن

من آب میوه را مینوشــم.

من فکر میکنم.
فکر کردن

مــن راجع به آینده ام فکر میکنم.
من مطالعه میکنم.
مطالعه کردن

مــن یک کتاب مطالعه میکنم.

من می آموزم.
اموختن, مطالعه کردن

من لســان آلمانی می آموزم.

من گوش میدهم.
گوش دادن

مــن به موزیک گوش میدهم.

من دارز میکشم.
دراز کشیدن

من روی تخت دراز کشــیده ام.

من تمیز میکنم.
تمیز کردن

مــن اتاق را تمیز میکنم.

من دعا میکنم.

دعا کردن

من میخوابم.
خواب شدن

من روی تختخواب میخوابم.

واژه های جدید

چه, چی
انجام دادن
در, داخل

ازمن
اتاق

صندلی
دوست

با, همراه
نان

آب میوه
کتاب

آلمانی
تختخواب
در, روی
در, داخل

موسیقی, موزیک




