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مقدمهمقدمه

ــان  ــه زب ــبت ب ــوزان نس ــر زبان آم ــن باالت ــی و س ــان آلمان ــی زب ــه پیچیدگ ــا توج  ب
ــر  ــان فارســی ت ــه زب ــی  ب ــا و پادکســت  های آلمان ــه  ای از کتاب  ه انگلیســی، مجموع
جمــه کــردم ، بــه عــاوه اینکــه معانــی کلمــات و جنــس کلمــات و جمــع کلمــات 
ــان  و در نهایــت صــرف فعــل هــا در آن اضافــه شــده اســت. امیــد اســت کــه راه زب

آمــوزان عزیــز هموارتــر شــده باشــد.

@germanywithstory :آیدی صفحه مجازی اینستا گرام



این کتاب مخصوص سطوح A1 تا A2 است.
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Kapitel 1Kapitel 1
درس درس 11

LeoLeo

DIE HAUPTPERSONEN DIESER GESCHICHTE:
کاراکتر های اصلی )افراد اصلی( این داستان:

Leo ist Maler, aber er ist auch ein 
leidenschaftlicher Koch. Seine Kneipe 
«Leo & Co.» ist ein gemütliches Lokal, 
in dem man gut und preiswert essen 
kann. Seine Stammgäste sind wie eine 
große
Familie. Aber er hat natürlich auch 
noch eine richtige Familie, obwohl er 

das manchmal vergisst.
»لئو« نقاشه، اما اون یه عشق آشپزی هم هست.

رســتوران اون »لئــو و کــو« یــک جــای دنــج هســت، تــوی اون هــر کســی 
ــل  ــگی اون مث ــای همیش ــوره. مهمونه ــذا بخ ــوب و ارزون غ ــه خ می  تون

ــزرگ هســتند. ــواده ب یــک خان
امــا اون هنــوز یــک خانــواده واقعــی داشــت، اگــر چــه گاهــی اوقــات اونها 

ــرده بود.  ــوش ک رو فرام
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Leos Leos 
MutterMutter

GiselaGisela

Sie feiert ihren 80. Geburtstag mit vielen Gästen und erlebt 
einige Überraschungen.
Die größte: Ihr ältester Sohn Leo kommt. 
Und Überraschungen gibt
es auch für ihn.
اون 80 )ســالگی( خــودش رو جشــن می  گیــره و 

یــک کمــی ســورپرایز تجربــه می  کنــه.
بزرگترینــش: بزرگتریــن پســرش »لئو« میــاد. و 

شــگفتی هایــی بــرای اون هــم وجــود داره.

Gisela ist Leos Schwester.
Ihr Anruf kommt überraschend und bringt Leo ziemlich 
durcheinander. Ohne seine Schwester hätte er den Geburtstag 
seiner Mutter völlig vergessen.

»گیزال« خواهر »لئو« هست.
ــو« رو  ــود و »لئ ــده ب ــورپرایز کنن ــش س تماس

ــرد. ــفته ک ــا آش کام
ــادرش را  ــد م ــرش اون تول ــاس خواه ــدون تم ب

ــرد. ــوش می  ک ــل فرام کام
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Arlette Arlette 
LagardeLagarde

Veronika Veronika 
MeierMeier  

Die junge Französin kommt aus Paris und ist 

das neue Au pair bei Veronika Meier.
Bald kennt sie alle Mitglieder der großen
Familie von «Leo & Co.»
زن جــوون فرانســوی  ای کــه از پاریــس اومــده و 
ــه زودی تمامــی اعضــا  پرســتار بچــه جدیــد »ورونیــکا مایــر« هســت. ب

ــه. ــو« رو میشناس ــو و ک ــزرگ »لئ ــواده ب خان

Sie lebt und arbeitet bei ihrem Vater und erzieht ihre kleine 
Tochter Iris allein.
Das neue Au-pair ist ein echter Schatz! 
Das finden auch ihre Tochter Iris und 
Felipe.
ــر  ــد و دخت ــی و کار می  کن ــدرش زندگ ــا پ اون ب

ــد. ــم می  ده ــی تعلی ــه تنهای ــش رو ب کوچک
پرستار بچه جدید، یک عزیز واقعیه!
اون رو دخترش و فلیپه هم می  دونن.



Der 80. GeburtstagDer 80. Geburtstag
8

Iris achtet sehr darauf, dass Arlette fleißig Deutsch lernt.

Und sie hat sie am liebsten ganz für sich allein.
»ایریس« به اون توجه می  کند که »آرلته« با سخت کوشی آلمانی یاد می  گیره.

و اون او )آرلته( رو ترجیحًا کامًا برای خودش می  خواد.

Felipe ist 17 Jahre alt und geht noch zur Schule, aber ungern. 
Es gibt viel spannendere Dinge in Felipes Leben.

Zurzeit beschäftigt er sich mit Amors 
Pfeilen und interessiert sich nur für Ar-

lette Lagarde.
ــه  ــم ب ــوز ه ــت و هن ــاله هس ــه« 17 س »فلیپ
مدرســه مــی  ره، امــا بی  انگیــزه. چیزهــای 
ســرگرم کننــده زیــادی تــوی زندگــی »فلیــپ« 
وجــود دارن. همزمــان او خــودش رو بــا عشــق و 

ــرده. ــدا ک ــه پی ــه الگارد« عاق ــه »آرلت ــرده و ب ــغول ک ــقی مش عاش

IrisIris

FelipeFelipe
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«Hallo, Leo! Hallo!»
«Er hört uns nicht», sagt Iris.
Iris ist die !deine Tochter von Veronika. Veronika ist die 1ochter 
von KJaus Meier. Und Klans Meier ist der beste Freund von 
Leo.
«Konm1, wir rufen gemeinsam: Leo! Hallo, Leo!!!»
Mutter und 1ochter warten einen Augenblick, dann rufen sie
noch einmal:

سام، لئو! سام!
»ایریس« گفت اون )صدای( ما رو نمی  شنوه.

ــوز  ــر »کل ــکا« دخت ــت. »ورونی ــک »ورونیکا«س ــر کوچی ــس« دخت »ایری
مایــر« هســت. و »کلــوز مایــر« بهتریــن دوســت »لئــو« هســت. بیــا، مــا 

ــو«!!!! ــام »لئ ــو«، س ــم: »لئ ــدا می  زنی ــر ص ــا همدیگ ب
مــادر و دختــر )بــه انــدازه( یــه چشــم بــه هــم زدن صبــر کــردن، بعــد 

ــاره صــدا زدن: اونهــا دوب
«Leo! Hallo, Leo!!!»
Im ersten Stock öffnet Leo seine Ateljenür und fragt:
«Wo brennt›s denn?»
In der Hand hält er einen Pinsel, sein Hemd und seine Hose 
sind volJer FarbHecken.
Leo ist eigemJjch Maler, aber er ist auch ein leidenschaftlicher

شروع داستان اصلیشروع داستان اصلی
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Koch. Vor ein paar .Jahren hat er sein Hobby zum Beruf 
gemacht und das Lokal «Leo & Co.» eröffnet.

»لئو«! سام، »لئو«!!!
توی طبقه اول »لئو« در آتلیه رو بست و پرسید:

خب چه خبر؟
ــر از  ــلوارش پ ــش و ش ــت، لباس ــتش داش ــوی دس ــو ت ــک قلم اون ی
نقطه  هــای رنــگ هســتن. بــرای چنــد ســالی او ســرگرمی  اش رو بــا کارش 

ــرده. ــاز ک ــو« رو ب ــو و ک ــتوران »لئ ــه( رس ــام داده و )در نتیج انج

«Hallo, Leo, darf ich Iris kurz bei dir lassen? Ich muss zurn 

Bahnhof!»
«Ja, ja. Komm rauf, Iris.»
«Du bist ein Schatz, Leo! Danke, bis später!»
«Was machst du da?»
«Ich male.»
«Das sieht aber nicht schön aus. Das kann ich auch!»
Leo legt seinen Pinsel weg.
«WiHst du auch malen, Iris?»

ســام، »لئــو« اجــازه مــی  دی )یــک مــدت( کوتاهــی »ایریــس« رو بــا تــو 
)اینجــا( بگــذارم؟ مــن بایــد بــه ایســتگاه قطــار )بــرم(!

بله، بله، بیا باال »ایریس«.
»لئو«، تو عزیزی! ممنون تا بعد!

اونجا داری چه کار می  کنی؟
نقاشی می  کنم.

اما زیبا به نظر نمی  آید. من هم اون رو می  تونم. »لئو« قلمویش رو کنار گذاشت.


