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der Jungeder Junge ِدر یونِگِدر یونِگ پسرپسر
der Mannder Mann ِدر َمنِدر َمن مردمرد
die Jungendie Jungen یونِگنیونِگن پسرهاپسرها
das Mädchendas Mädchen داس ِمدِشنداس ِمدِشن دختردختر
die Männerdie Männer ِمناِمنا مردهامردها
die Fraudie Frau دي ِفراْودي ِفراْو زنزن
die Frauendie Frauen دي ِفراْو اِندي ِفراْو اِن زن هازن ها
die Mädchendie Mädchen دي ِمدِشندي ِمدِشن دخترهادخترها

der Junge

Männer

Jungen

Frauen

der Mann

die Frau

das Mädchen

Mädchen

NiveauNiveau 1 1

Einheit 1Einheit 1

Lektion 1
Wortschatz
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.Das Mädchen trinktداس ِمدشن ترینکت.داس ِمدشن ترینکت.دختر می نوشد.دختر می نوشد.
.Der Junge trinktدر یونِگ ترینکت.در یونِگ ترینکت.پسر می نوشد.پسر می نوشد.

.Das Mädchen isstداس ِمدِشن اَیست.داس ِمدِشن اَیست.دختر می خورد.دختر می خورد.
.Der Junge isstِدر یونِگ اَیست.ِدر یونِگ اَیست.پسر می خورد.پسر می خورد.
.Der Mann trinktِدر َمن ترینکت.ِدر َمن ترینکت.مرد می خورد.مرد می خورد.
.Das Mädchen renntداس ِمدِشن ِرنت.داس ِمدِشن ِرنت.دختر می َدَود.دختر می َدَود.
.Der Junge renntِدر یونِگ ِرنت.ِدر یونِگ ِرنت.پسر می دود.پسر می دود.
.Der Mann renntِدر َمن ِرنت.ِدر َمن ِرنت.مرد می دود.مرد می دود.

.Der Mann liestِدر َمن لیست.ِدر َمن لیست.مرد می خواند (مطالعه می کند).مرد می خواند (مطالعه می کند).
.Die Frau renntدي فِراْو ِرنت.دي فِراْو ِرنت.زن می دود.زن می دود.

.Die Frau liestدي فِراْو لیست.دي فِراْو لیست.زن می خواند.زن می خواند.
.Die Frau trinktدي فِراْو ترینکت.دي فِراْو ترینکت.زن می نوشد.زن می نوشد.
.Die Frau isstدي فِراْو اَیست.دي فِراْو اَیست.زن می خورد.زن می خورد.

.Der Junge liestِدر یونِگ لیست.ِدر یونِگ لیست.پسر می خواند.پسر می خواند.
.Die Mächen trinkenدي ِمدِشن ترینِکن.دي ِمدِشن ترینِکن.دخترها می نوشند.دخترها می نوشند.

.Die Männer trinkenدي ِمنا ترینِکن.دي ِمنا ترینِکن.مردها می نوشند.مردها می نوشند.
.Die Jungen lesenدي یونِگن لِِزن.دي یونِگن لِِزن.پسرها می خوانند.پسرها می خوانند.
.Die Frauen essenدي فِراْو اِن اِِسن.دي فِراْو اِن اِِسن.زن ها می خورند.زن ها می خورند.
.Die Männer rennenدي ِمنا ِرنِن.دي ِمنا ِرنِن.مردها می دوند.مردها می دوند.

.Die Frauen lesenدي فِراْو اِن لِِزن.دي فِراْو اِن لِِزن.زن ها می خوانند.زن ها می خوانند.

.Die Jungen essenدي یونِگن اِِسن.دي یونِگن اِِسن.پسرها می خورند.پسرها می خورند.
.Die Mädchen rennenدي ِمدِشن ِرنِن.دي ِمدِشن ِرنِن.دخترها می دوند.دخترها می دوند.
.Die Frauen trinkenدي فِراْواِن ترینِکن.دي فِراْواِن ترینِکن.زن ها می نوشند.زن ها می نوشند.

.Die Männer lesenدي ِمنا لِِزن.دي ِمنا لِِزن.مردها می خوانند.مردها می خوانند.
.Er renntاِر ِرنت.اِر ِرنت.او (مذکر) می دود.او (مذکر) می دود.

.Sie trinktزي ترینکت.زي ترینکت.او (مونث) می نوشد.او (مونث) می نوشد.

Sprechen
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.Sie essenزي اِِسن.زي اِِسن.آن ها می خورند.آن ها می خورند.

.Sie lesenزي لِِزن.زي لِِزن.آن ها می خوانند.آن ها می خوانند.

.Sie renntزي ِرنت.زي ِرنت.او (مونث) می دود.او (مونث) می دود.

.Sie rennenزي ِرنِن.زي ِرنِن.آن ها می دوند.آن ها می دوند.

.Er kochtاِر ُکخت.اِر ُکخت.او (مذکر) آشپزي می کند.او (مذکر) آشپزي می کند.

.Sie kochtزي ُکخت.زي ُکخت.او (مونث) آشپزي می کند.او (مونث) آشپزي می کند.

.Sie kochenزي ُکِخن.زي ُکِخن.آن ها آشپزي می کنند.آن ها آشپزي می کنند.

.Die Jungen schwimmenدي یونِگن ْشویِمن.دي یونِگن ْشویِمن.پسرها شنا می کنند.پسرها شنا می کنند.

.Das Mädchen schwimmtداس ِمدِشن ْشویمت.داس ِمدِشن ْشویمت.دختر شنا می کند.دختر شنا می کند.

.Der Mann schwimmtِدر َمن ْشویمت.ِدر َمن ْشویمت.مرد شنا می کندمرد شنا می کند

.Die Frauen schwimmenدي فِراْواِن شویِمن.دي فِراْواِن شویِمن.زن ها شنا می کنند.زن ها شنا می کنند.

.Der Mann kochtِدر َمن ُکخت.ِدر َمن ُکخت.مرد آشپزي می کند.مرد آشپزي می کند.

.Die Männer kochenدي ِمنا ُکِخن.دي ِمنا ُکِخن.مردها آشپزي می کنند.مردها آشپزي می کنند.

.Der Mann isstِدر َمن اَیست.ِدر َمن اَیست.مرد می خورد.مرد می خورد.

.Die Männer essenدي ِمنا اِِسن.دي ِمنا اِِسن.مردها می خورند.مردها می خورند.

.Die Frau schwimmtدي فِراْو ْشویمت.دي فِراْو ْشویمت.زن شنا می کند.زن شنا می کند.

.Die Frauen rennenدي فِراْواِن ِرنِن.دي فِراْواِن ِرنِن.زن ها می دوند.زن ها می دوند.

.Er schwimmtاِر ْشویمت.اِر ْشویمت.او شنا می کند.او شنا می کند.

.Er schreibtاِر ْشرایبت.اِر ْشرایبت.او (مذکر) می نویسد.او (مذکر) می نویسد.

.Sie schreibenزي ْشرایِبن.زي ْشرایِبن.آن ها می نویسند.آن ها می نویسند.

.Sie schwimmenزي ْشویِمن.زي ْشویِمن.آن ها شنا می کنند.آن ها شنا می کنند.

.Die Mädchen lesenدي ِمدِشن لِِزن.دي ِمدِشن لِِزن.دخترها می خوانند. دخترها می خوانند. 

.Das Mädchen liestداس ِمدِشن لیست.داس ِمدِشن لیست.دختر می خواند.دختر می خواند.

.Die Mädchen schreibenدي ِمدِشن ْشرایِبن.دي ِمدِشن ْشرایِبن.دخترها می نویسند.دخترها می نویسند.

.Das Mädchen schreibtداس ِمدِشن ْشرایبت.داس ِمدِشن ْشرایبت.دختر می نویسد.دختر می نویسد.

.Sie liestزي لیست.زي لیست.او (مونث) می خواند.او (مونث) می خواند.

.Er trinktاِر ترینکت.اِر ترینکت.او (مذکر) می نوشد.او (مذکر) می نوشد.

.Sie schreibtزي ْشرایبت.زي ْشرایبت.او (مونث) می نویسد. او (مونث) می نویسد. 
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.Er isstاِر اَیست.اِر اَیست.او (مذکر) می خورد.او (مذکر) می خورد.
.Sie isstزي اَیست.زي اَیست.او (مونث) می خورد.او (مونث) می خورد.

Der Fisch fängt am Kopf an zu s nken Der Fisch fängt am Kopf an zu s nken ..

ترجمه:ترجمه: « ماهى از سر میگندد » « ماهى از سر میگندد »
مترادف فارسى:مترادف فارسى: مولوى « ماهى از سر گنده گردد، نى زدم » مولوى « ماهى از سر گنده گردد، نى زدم »

ضرب المثلضرب المثل
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der Kaffeeder Kaffee ِدر کاِفِدر کاِف قهوهقهوه
der Apfelder Apfel ِدر آپِفلِدر آپِفل سیبسیب
die Fraudie Frau دي ِفراْودي ِفراْو زنزن
das Pferddas Pferd داس پِْفْردداس پِْفْرد اسباسب
das Eidas Ei داس اَيداس اَي تخم مرغتخم مرغ
die Zeitungdie Zeitung دي ْتسایتونگدي ْتسایتونگ روزنامهروزنامه
das belegte Brotdas belegte Brot داس بِِلگِت بُُرتداس بِِلگِت بُُرت ساندویچساندویچ
der Jungeder Junge یونِگیونِگ پسرپسر
der Mannder Mann ِدر َمنِدر َمن مردمرد
ein Hundein Hund اَین هونداَین هوند یک سگیک سگ
das Mädchendas Mädchen داس ِمدِشنداس ِمدِشن دختردختر
die Milchdie Milch دي میلشدي میلش شیر (خوراکی)شیر (خوراکی)
der Hundder Hund ِدر هوندِدر هوند سگسگ
FrauenFrauen ِفراْواِنِفراْواِن زن هازن ها
ein Stiftein Stift اَین ْشتیفت.اَین ْشتیفت. مداد (قلم)مداد (قلم)
das Autodas Auto داس آْوُتداس آْوُت ماشینماشین
ein Pferdein Pferd اَین پِْفْرداَین پِْفْرد یک اسبیک اسب
MädchenMädchen ِمدِشنِمدِشن دخترهادخترها
JungenJungen یونِگنیونِگن پسرهاپسرها
die Katzedie Katze دي کاتِسهدي کاتِسه گربهگربه

Einheit 1Einheit 1

Lektion 2
Wortschatz



47خودآموزخودآموز تصویرىتصویرى مکالمهمکالمه زبانزبان آلمانىآلمانى
Ni

ve
au

 1

der Kaffee

der Mann

das Ei

der Hund

ein Pferd

die Frau

das Mädchen

das belegte Brot

ein Stift

Jungen

der Apfel

ein Hund

die Zeitung

Frauen

Mädchen

das Pferd

die Milch

der Junge

das Auto

die Katze
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das Fahrraddas Fahrrad داس فارادداس فاراد دوچرخهدوچرخه
ein Autoein Auto اَین آْوُتاَین آْوُت یک ماشینیک ماشین
MännerMänner ِمناِمنا مردهامردها
ein Buchein Buch اَین بوخاَین بوخ یک کتابیک کتاب
ein Fischein Fisch اَین فیشاَین فیش یک ماهییک ماهی
das Brotdas Brot داس بُُرتداس بُُرت ناننان
eine Zeitungeine Zeitung اَیِن ْتسایتونگاَیِن ْتسایتونگ یک روزنامهیک روزنامه
eine Katzeeine Katze اَیِن کاتِسهاَیِن کاتِسه یک گربهیک گربه
ein Fahrradein Fahrrad اَین فاراداَین فاراد یک دوچرخهیک دوچرخه
Brot und WasserBrot und Wasser بُُرت اونت واسابُُرت اونت واسا نان و آبنان و آب

das Fahrrad

ein Fisch

ein Fahrrad

Männer

eine Zeitung

ein Auto

das Brot

Brot und Wasser

ein Buch

eine Katze
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Guten Tagگوتِن تاگ.گوتِن تاگ.روز بخیر!روز بخیر!

.Er schläftاِر ْشلِفت.اِر ْشلِفت.او (مذکر) می خوابد.او (مذکر) می خوابد.

.Sie schläftزي ْشلِفت.زي ْشلِفت.او (مونث) می خوابد.او (مونث) می خوابد.

.Sie schlafenزي ْشالفِنزي ْشالفِنآن ها می خوابند.آن ها می خوابند.

?Was ist dasواس اَیست داس.واس اَیست داس.این چیست؟این چیست؟

.Das ist ein Apfelداس اَیست اَین آپِفل.داس اَیست اَین آپِفل.این یک سیب است.این یک سیب است.

.Das ist eine Zeitungداس اَیست اَیِن تْسایتونگ.داس اَیست اَیِن تْسایتونگ.این یک روزنامه است.این یک روزنامه است.

.Das ist eine Katzeداس اَیست اَیِن کاتِسه.داس اَیست اَیِن کاتِسه.این یک گربه است.این یک گربه است.

.Das ist ein Fahrradداس اَیست اَین فاراد.داس اَیست اَین فاراد.این یک دوچرخه است.این یک دوچرخه است.

.Das ist ein Eiداس اَیست اَین اَي.داس اَیست اَین اَي.این یک تخم مرغ است.این یک تخم مرغ است.

.Das ist ein Stiftداس اَیست اَین ْشتیفت.داس اَیست اَین ْشتیفت.این یک مداد است.این یک مداد است.

.Das ist ein Fischداس اَیست اَین فیش.داس اَیست اَین فیش.این یک ماهی است.این یک ماهی است.

.Das ist Reisداس اَیست راَیسداس اَیست راَیساین برنج است.این برنج است.

?Schläft erْشلِفت اِر؟ْشلِفت اِر؟آیا او (مذکر) می خوابد؟آیا او (مذکر) می خوابد؟

.Ja, er schläftیا اِر ْشلِفت.یا اِر ْشلِفت.بله، او می خوابد.بله، او می خوابد.

?Schläft sieْشلِفت زي؟ْشلِفت زي؟آیا او می خوابد؟آیا او می خوابد؟

.Nein, sie schläft nichtناین زي ْشلِفت نیشت.ناین زي ْشلِفت نیشت.نه، او (مونث) نمی خوابد.نه، او (مونث) نمی خوابد.

?Schwimmt der Hundْشویمت ِدر هوند؟ْشویمت ِدر هوند؟آیا سگ شنا می کند؟آیا سگ شنا می کند؟

?Schwimmt das Pferdْشویمت داس پِْفْرد؟ْشویمت داس پِْفْرد؟آیا اسب شنا می کند؟آیا اسب شنا می کند؟

?Liest sie Zeitungلیست زي تْسایتونگ؟لیست زي تْسایتونگ؟آیا او (مونث) روزنامه می خواند؟آیا او (مونث) روزنامه می خواند؟

.Neinنایننایننه.نه.

?Liest sie ein Buchلیست زي اَین بوخ؟لیست زي اَین بوخ؟آیا او (مونث) یک کتاب می خواند؟آیا او (مونث) یک کتاب می خواند؟

.Jaیا.یا.بله.بله.

?Isst er einen Apfelاَیست اِر اَیِنن آپِفل؟اَیست اِر اَیِنن آپِفل؟آیا او (مذکر) یک سیب می خورد؟آیا او (مذکر) یک سیب می خورد؟

Auf Wiedersehenآْوف ویداِزاِنآْوف ویداِزاِنخداحافظ، به امید دیدار!خداحافظ، به امید دیدار!  

Sprechen
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schwarzschwarz ْشوارتسْشوارتس مشکیمشکی
grüngrün گرونگرون سبزسبز
ein Fahrradein Fahrrad فارادفاراد یک دوچرخهیک دوچرخه
Brot und WasserBrot und Wasser بُُرت اونت واسابُُرت اونت واسا نان و آبنان و آب
MädchenMädchen ِمدِشنِمدِشن دخترهادخترها
die weiße Milchdie weiße Milch دي واَیس میلشدي واَیس میلش شیر سفیدشیر سفید

 ein Autoein Auto اَین آْوُتاَین آْوُت یک ماشینیک ماشین
die Milchdie Milch دي میلشدي میلش شیرشیر
ein Fischein Fisch اَین فیشاَین فیش یک ماهییک ماهی
der Apfelder Apfel ِدر آپِفلِدر آپِفل سیبسیب

 das Mädchendas Mädchen داس ِمدِشنداس ِمدِشن دختردختر
weißweiß واَیسواَیس سفیدسفید
der rote Apfelder rote Apfel ِدر ُرِت آپِفلِدر ُرِت آپِفل سیب قرمزسیب قرمز
das Fahrraddas Fahrrad داس فارادداس فاراد دوچرخهدوچرخه
eine Katzeeine Katze اَیِن کاتِسهاَیِن کاتِسه یک گربهیک گربه
der Hundder Hund ِدر هوندِدر هوند سگسگ
JungenJungen یونگنیونگن پسرهاپسرها
das Autodas Auto داس آْوُتداس آْوُت ماشینماشین
die Fraudie Frau دي ِفراْودي ِفراْو زنزن
das gelbe Eidas gelbe Ei داس ِگلِب اَيداس ِگلِب اَي تخم مرغ زردتخم مرغ زرد

Einheit 1Einheit 1

Lektion 3
Wortschatz
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schwarz

ein Fisch

Mädchen

der rote Apfel

Jungen

ein Fahrrad

 das Mädchen

 ein Auto

eine Katze

die Frau

grün

der Apfel

die weiße Milch

das Fahrrad

das Auto

Brot und Wasser

weiß

die Milch

der Hund

das gelbe Ei
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rotrot ُرتُرت قرمزقرمز
MännerMänner ِمناِمنا مردهامردها
die Katzedie Katze دي کاتِسهدي کاتِسه گربهگربه
der Mannder Mann ِدر َمنِدر َمن مرد مرد 
FrauenFrauen ِفراْواِنِفراْواِن زن هازن ها
blaublau بِالْوبِالْو آبیآبی
der Jungeder Junge ِدر یونِگِدر یونِگ پسرپسر
gelbgelb ِگلبِگلب زردزرد
das Eidas Ei داس اَيداس اَي تخم مرغتخم مرغ
ein Hundein Hund اَین هونداَین هوند یک سگیک سگ

رنگ هارنگ ها
schwarzschwarz ْشوارتسْشوارتس مشکیمشکی
blaublau بِالْوبِالْو آبیآبی
weißweiß واَیسواَیس سفیدسفید
gelbgelb ِگلبِگلب زردزرد
rotrot ُرتُرت قرمزقرمز
grüngrün گرونگرون سبزسبز
orangeorange اُرانِژاُرانِژ نارنجینارنجی
lilalila لیاللیال بنفشبنفش
pinkpink پینکپینک صورتیصورتی
graugrau ِگراْوِگراْو خاکستريخاکستري

FarbenFarben
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rot

das Ei

Frauen

weiß

orange

die Katze

schwarz

der Junge

rot

pink

Männer

ein Hund

blau

gelb

lila

der Mann

blau

gelb

grün

grau
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Guten Tagگوتِن تاگ.گوتِن تاگ.روز بخیر!روز بخیر!
.Ich bin kein Lehrerایش بین َکین لِراایش بین َکین لِرامن معلم نیستم.من معلم نیستم.
.Ich bin Arztایش بین آرتس.ایش بین آرتس.من دکتر هستم.من دکتر هستم.
.Ich bin kein Arztایش بین َکین آرتس.ایش بین َکین آرتس.من دکتر نیستم.من دکتر نیستم.

.Ich bin ein Schülerایش بین اَین شوالایش بین اَین شوالمن یک دانش آموز هستم.من یک دانش آموز هستم.
.Ich bin kein Schülerایش بین َکین شوال.ایش بین َکین شوال.من دانش آموز نیستم.من دانش آموز نیستم.

.Ich habe ein grünes Buchایش هاِب اَین گرونِس بوخ.ایش هاِب اَین گرونِس بوخ.من یک کتاب سبز دارم.من یک کتاب سبز دارم.

.Ich habe ein gelbes Buchایش هاِب اَین ِگلِبس بوخ.ایش هاِب اَین ِگلِبس بوخ.من یک کتاب زرد دارم.من یک کتاب زرد دارم.

.Ich habe ein rotes Buchایش هاِب اَین ُرتِس بوخایش هاِب اَین ُرتِس بوخمن یک کتاب قرمز دارم.من یک کتاب قرمز دارم.
.Sie haben ein grünes Buchزي هابِن اَین گرونِس بوخ.زي هابِن اَین گرونِس بوخ.شما یک کتاب سبز دارید.شما یک کتاب سبز دارید.

.Sie haben ein gelbes Buchزي هابِن اَین ِگلِبس بوخ.زي هابِن اَین ِگلِبس بوخ.شما یک کتاب زرد دارید.شما یک کتاب زرد دارید.

.Sie haben ein rotes Buchزي هابِن اَین ُرتِس بوخ.زي هابِن اَین ُرتِس بوخ.شما یک کتاب قرمز دارید.شما یک کتاب قرمز دارید.

?Was trinken Sieواس ترینِکن زي.واس ترینِکن زي.شما چه چیزي می نوشید؟شما چه چیزي می نوشید؟
.Ich trinke Wasserایش ترینِک واسا.ایش ترینِک واسا.من آب می نوشم.من آب می نوشم.

?Was essen Sieواس اِِسن زي؟واس اِِسن زي؟شما چه چیزي می خورید؟شما چه چیزي می خورید؟
.Ich esse Reisایش اِِس راَیس.ایش اِِس راَیس.من برنج می خورم.من برنج می خورم.

?Was haben Sieواس هابِن زي؟واس هابِن زي؟شما چه چیزي دارید؟شما چه چیزي دارید؟

.Ich habe ein belegtes Botایش هاِب اَین بِلِگِتس بُُرت.ایش هاِب اَین بِلِگِتس بُُرت.من یک ساندویچ دارم.من یک ساندویچ دارم.
.Ich habe einen Stiftایش هاِب اَین ْشتیفت.ایش هاِب اَین ْشتیفت.من یک مداد دارم.من یک مداد دارم.

.Ich bin Lehrerinایش بین اَین لِرا.ایش بین اَین لِرا.من معلم (مونث) هستم.من معلم (مونث) هستم.
.Wir sind Lehrerویا زیند لِرا.ویا زیند لِرا.ما معلم هستیم.ما معلم هستیم.

.Ich bin ein Mädchenایش بین اَین ِمدِشن.ایش بین اَین ِمدِشن.من یک دختر هستم.من یک دختر هستم.
.Wir sind Mädchenویا زیند ِمدِشن.ویا زیند ِمدِشن.ما دختر هستیم.ما دختر هستیم.
.Wir sind Jungenویا زیند یونگن.ویا زیند یونگن.ما پسر هستیم.ما پسر هستیم.

.Wir sind Polizistenویا زیند پُلیتسیسِتن.ویا زیند پُلیتسیسِتن.ما پلیس هستیم.ما پلیس هستیم.
.Wir sind Ärzteویا زیند اِرتِس.ویا زیند اِرتِس.ما دکتر هستیم.ما دکتر هستیم.

.Ich habe ein rotes Fahrradایش هاِب اَین ُرتِس فاراد.ایش هاِب اَین ُرتِس فاراد.من یک دوچرخه قرمز دارم.من یک دوچرخه قرمز دارم.

Sprechen
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.Wir haben grüne Fahrräderویا هابِن گروِن فاِردا.ویا هابِن گروِن فاِردا.ما دوچرخه هاي سبز داریم.ما دوچرخه هاي سبز داریم.

.Ich habe rote Äpfelایش هاِب ُرِت اِپِفل.ایش هاِب ُرِت اِپِفل.من سیب هاي قرمز دارم.من سیب هاي قرمز دارم.

.Wir haben grüne Äpfelویا هابِن گروِن اِپِفل.ویا هابِن گروِن اِپِفل.ما سیب هاي سبز داریم.ما سیب هاي سبز داریم.

?Was macht der Mannواس ماخت ِدر َمن؟واس ماخت ِدر َمن؟مرد چه کاري انجام می دهد؟مرد چه کاري انجام می دهد؟

.Der Mann kochtِدر َمن ُکخت.ِدر َمن ُکخت.مرد آشپزي می کند.مرد آشپزي می کند.

?Was macht die Frauواس ماخت دي فِراْو؟واس ماخت دي فِراْو؟زن چه کاري انجام می دهد؟زن چه کاري انجام می دهد؟

.Die Frau liestدي فِراْو لیست.دي فِراْو لیست.زن می خواند.زن می خواند.

?Was macht der Jungeواس ماخت ِدر یونِگ؟واس ماخت ِدر یونِگ؟پسر چه کاري انجام می دهد؟پسر چه کاري انجام می دهد؟

.Der Junge renntِدر یونِگ ِرنت.ِدر یونِگ ِرنت.پسر می دود.پسر می دود.

?Was macht der Arztواس ماخت ِدر آرتس؟واس ماخت ِدر آرتس؟دکتر چه کاري انجام می دهد؟دکتر چه کاري انجام می دهد؟

.Der Arzt schreibtِدر آرتس ْشرایبت.ِدر آرتس ْشرایبت.دکتر مى نویسد.دکتر مى نویسد.
?Was macht der Polizistواس ماخت ِدر پُلیتسیست؟واس ماخت ِدر پُلیتسیست؟پلیس چه کاري انجام می دهد؟پلیس چه کاري انجام می دهد؟

.Der Polizist fährtِدر پُلیتسیست فِرت.ِدر پُلیتسیست فِرت.پلیس رانندگی می کند.پلیس رانندگی می کند.
?Was macht das Mädchenواس ماخت داس ِمدِشن؟واس ماخت داس ِمدِشن؟دختر چه کاري انجام می دهد؟دختر چه کاري انجام می دهد؟

.Das Mädchen läuftداس ِمدِشن لُیفت.داس ِمدِشن لُیفت.دختر راه می رود.دختر راه می رود.

?Was machen Sieواس ماِخن زي؟واس ماِخن زي؟شما چه کاري انجام می دهید؟شما چه کاري انجام می دهید؟

.Ich schreibeایش ْشرایِبایش ْشرایِبمن می نویسم.من می نویسم.

.Ich fahre Autoایش فاِر آْوُت.ایش فاِر آْوُت.من رانندگی می کنم.من رانندگی می کنم.

Auf Wiedersehenآْوف ویداِزاِن!آْوف ویداِزاِن!به امید دیداربه امید دیدار

.Ich habe ein grünes Buchایش هاِب اَین گرونِس بوخ.ایش هاِب اَین گرونِس بوخ.من یک کتاب سبز دارم.من یک کتاب سبز دارم.

.Ich habe ein gelbes Buchایش هاِب اُین ِگلِبس بوخ.ایش هاِب اُین ِگلِبس بوخ.من یک کتاب زرد دارم.من یک کتاب زرد دارم.

.Ich habe ein rotes Buchایش هاِب اَین ُرتِس بوخ.ایش هاِب اَین ُرتِس بوخ.من یک کتاب قرمز دارم.من یک کتاب قرمز دارم.

.Sie haben ein grünes Buchزي هابِن اَین گرونِس بوخ.زي هابِن اَین گرونِس بوخ.شما یک کتاب سبز دارید.شما یک کتاب سبز دارید.

.Sie haben ein gelbes Buchزي هابِن اَین ِگلِبس بوخ.زي هابِن اَین ِگلِبس بوخ.شما یک کتاب زرد دارید.شما یک کتاب زرد دارید.

.Sie haben ein rotes Buchزي هابِن اَین ُرتِس بوخ.زي هابِن اَین ُرتِس بوخ.شما یک کتاب قرمز دارید.شما یک کتاب قرمز دارید.

Konversation



خودآموزخودآموز تصویرىتصویرى مکالمهمکالمه زبانزبان آلمانىآلمانى 56

Ni
ve

au
 1

ein Rockein Rock اَین ُركاَین ُرك یک دامنیک دامن
fünffünf فونففونف پنجپنج
ein Mantelein Mantel اَین مانِتلاَین مانِتل یک پالتویک پالتو
viervier فیافیا چهارچهار
die Hosedie Hose دي ُهِزدي ُهِز شلوارشلوار
der Mantelder Mantel ِدر مانِتلِدر مانِتل پالتوپالتو
zwei Stiftezwei Stifte ْتسواي ْشتیفِتْتسواي ْشتیفِت دو مداددو مداد
sechssechs ِزکسِزکس شششش
das Hemddas Hemd داس ِهمدداس ِهمد پیراهنپیراهن
der Rockder Rock ِدر ُركِدر ُرك دامندامن
ein blaues Hemdein blaues Hemd اَین بِالواِس ِهمداَین بِالواِس ِهمد پیراهن آبیپیراهن آبی
zwei Hundezwei Hunde ْتسواي هونِدْتسواي هونِد دو سگدو سگ
ein Eiein Ei اَین اَياَین اَي یک تخم مرغیک تخم مرغ
drei Fahrräderdrei Fahrräder ِدراي فاِردا.ِدراي فاِردا. سه دوچرخهسه دوچرخه
ein Kleidein Kleid اَین ِکالیداَین ِکالید لباس زنانهلباس زنانه
eine Hoseeine Hose اَیِن ُهِزاَیِن ُهِز یک شلواریک شلوار
sechs Äpfelsechs Äpfel ِزکس آپِفلِزکس آپِفل شش سیبشش سیب
fünf Bücherfünf Bücher فونف بوشافونف بوشا پنج کتابپنج کتاب
vier Jungenvier Jungen فیا یونِگفیا یونِگ چهار پسرچهار پسر
fünf Zeitungenfünf Zeitungen فونف ْتسایتونِگنفونف ْتسایتونِگن پنج روزنامهپنج روزنامه

Einheit 1Einheit 1

Lektion 4
Wortschatz
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ein Rock

das Hemd

die Hose

ein Ei

sechs Äpfel

ein Mantel

ein blaues Hemd

zwei Stifte

ein Kleid

vier Jungen

fünf

der Rock

der Mantel

drei Fahrräder

fünf Bücher

vier

zwei Hunde

sechs

eine Hose

fünf Zeitungen
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SchuheSchuhe ِ شو اِشو ا کفش هاکفش ها
die Fraudie Frau دي ِفراْودي ِفراْو زنزن
ein Hemdein Hemd اَین ِهمداَین ِهمد یک پیراهنیک پیراهن
vier Männervier Männer فیا ِمنافیا ِمنا چهار مردچهار مرد
drei Katzendrei Katzen ِدراي کاتِسنِدراي کاتِسن سه گربهسه گربه
sechs Mädchensechs Mädchen ِزکس ِمدِشنِزکس ِمدِشن شش دخترشش دختر
dreidrei ِدرايِدراي سهسه
ein Autoein Auto اَین آْوُتاَین آْوُت یک ماشینیک ماشین
zweizwei ْتسوايْتسواي دودو
einseins اَینساَینس یکیک
die Schuhedie Schuhe ِ دي شو اِدي شو ا کفش هاکفش ها
das Kleiddas Kleid داس ِکالید.داس ِکالید. لباس زنانهلباس زنانه

اعداداعداد
einseins اینساینس یکیک
zweizwei ْتسوايْتسواي دودو
dreidrei ِدرايِدراي سهسه
viervier فیافیا چهارچهار
fünffünf فونففونف پنجپنج
sechssechs ِزکسِزکس شششش
siebensieben زیِبنزیِبن هفتهفت
achtacht آختآخت هشتهشت
neunneun نُیننُین نهنه
zehnzehn ْتِسنْتِسن دهده

Schuhe ein Hemddie Frau vier Männer

zahlenzahlen
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drei Katzen

zwei

eins

sechs

ein Auto

vier

das Kleid

acht

sechs Mädchen

drei

drei

die Schuhe

sieben

zwei

fünf

eins

neun zehn
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Guten Tagگوتِن تاگ!گوتِن تاگ!روز بخیر!روز بخیر!

?Wie viele Stühle sind hierوي فیل ْشتوِل زیند هیا؟وي فیل ْشتوِل زیند هیا؟چند تا صندلی اینجا وجود دارد؟چند تا صندلی اینجا وجود دارد؟

.Hier sind sechs Stühleهیا زیند ِزکس ْشتوِل.هیا زیند ِزکس ْشتوِل.اینجا شش صندلی وجود دارد. اینجا شش صندلی وجود دارد. 

?Wie viele Telefone sind hierوي فیِل تِلُِفِن زیند هیا؟وي فیِل تِلُِفِن زیند هیا؟چند تا تلفن اینجا وجود دارد؟چند تا تلفن اینجا وجود دارد؟

.Hier sind fünf Telefoneهیا زیند فونف تِلُِفِن.هیا زیند فونف تِلُِفِن.اینجا پنج تلفن وجود دارد.اینجا پنج تلفن وجود دارد.

?Wie viele Betten sind hierوي فیِل بِِتن زیند هیا؟وي فیِل بِِتن زیند هیا؟چند تا تخت خواب اینجا وجود دارد؟چند تا تخت خواب اینجا وجود دارد؟

.Hier sind zwei Bettenهیا زیند تْسواي بِِتن.هیا زیند تْسواي بِِتن.اینجا دو تخت خواب وجود دارد.اینجا دو تخت خواب وجود دارد.

.Ich kaufe einen Rockایش کاوِف اَیِنن ُرك.ایش کاوِف اَیِنن ُرك.من یک دامن می خرم.من یک دامن می خرم.

.Ich trage einen Rockایش تِراِگ اَیِنن ُرك.ایش تِراِگ اَیِنن ُرك.من یک دامن می پوشم.من یک دامن می پوشم.

.Ich kaufe eine Hoseایش کاوِف اَیِن ُهِز.ایش کاوِف اَیِن ُهِز.من یک شلوار می خرم.من یک شلوار می خرم.

.Ich trage eine Hoseایش تِراِگ اَیِن ُهِز.ایش تِراِگ اَیِن ُهِز.من یک شلوار می پوشم.من یک شلوار می پوشم.

?Wer isstِور اَیست؟ِور اَیست؟چه کسی می خورد؟چه کسی می خورد؟

.Der Polizist isstِدر پُلیتسیست اَیست.ِدر پُلیتسیست اَیست.پلیس می خورد.پلیس می خورد.

?Wer liestِور لیست؟ِور لیست؟چه کسی می خواند؟چه کسی می خواند؟

.Die Schüler lesenدي شوال لِِزن.دي شوال لِِزن.دانش آموزان می خوانند.دانش آموزان می خوانند.

?Wer trinktِور ترینکت؟ِور ترینکت؟چه کسی می نوشد؟چه کسی می نوشد؟

.Die Frauen trinkenدي فراْو اِن ترینِکن.دي فراْو اِن ترینِکن.زن ها می نوشند.زن ها می نوشند.

?Wer schreibtِور ْشرایبت؟ِور ْشرایبت؟چه کسی می نویسد؟چه کسی می نویسد؟

.Das Mädchen schreibtداس ِمدِشن ْشرایبت.داس ِمدِشن ْشرایبت.دختر می نویسد.دختر می نویسد.

?Wer hat den Hutِور َهت ِدن هوت؟ِور َهت ِدن هوت؟چه کسی کاله دارد؟چه کسی کاله دارد؟

.Die Frau hat den Hutدي فراْو َهت ِدن هوت.دي فراْو َهت ِدن هوت.زن کاله دارد.زن کاله دارد.

?Wer hat den Ballِور َهت ِدن بال؟ِور َهت ِدن بال؟چه کسی توپ دارد؟چه کسی توپ دارد؟

.Der Junge hat den Ballِدر یونِگ َهت ِدن بالِدر یونِگ َهت ِدن بالپسر توپ دارد.پسر توپ دارد.

?Wer hat die Bücherِور َهت دي بوشا؟ِور َهت دي بوشا؟چه کسی کتاب ها دارد؟چه کسی کتاب ها دارد؟

Sprechen
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 Die Mädchen habenدي ِمدِشن هابِن دي بوشا.دي ِمدِشن هابِن دي بوشا.دخترها کتاب ها دارند.دخترها کتاب ها دارند.
die Bücher.

?Wer hat die Zeitungِور َهت دي تْسایتونگ؟ِور َهت دي تْسایتونگ؟چه کسی روزنامه دارد؟چه کسی روزنامه دارد؟

.Der Arzt hat die Zeitungِدر آرتس َهت دي تْسایتونگ.ِدر آرتس َهت دي تْسایتونگ.دکتر روزنامه دارد.دکتر روزنامه دارد.

?Wer trägt Schuheِور تِِرگت شو اِ؟ِور تِِرگت شو اِ؟چه کسی کفش می پوشد؟چه کسی کفش می پوشد؟

.Ich trage Schuheایش تِراِگ شو اِ.ایش تِراِگ شو اِ.من کفش مى پوشممن کفش مى پوشم

?Wer trägt Hüteِور تِِرگت هوِت؟ِور تِِرگت هوِت؟چه کسی کاله می پوشد؟چه کسی کاله می پوشد؟

.Wir tragen Hüteویا تِراِگن هوِت.ویا تِراِگن هوِت.ما کاله می پوشیم.ما کاله می پوشیم.

?Wer läuftِور لُیفت؟ِور لُیفت؟چه کسی راه می رود؟چه کسی راه می رود؟

.Wir laufenویا الْوفِن.ویا الْوفِن.ما راه می رویم.ما راه می رویم.

?Wer renntِور ِرنت؟ِور ِرنت؟چه کسی می دود؟چه کسی می دود؟

.Wir rennenویا ِرنِن.ویا ِرنِن.ما می دویم.ما می دویم.

 Wie viele Bäume sindوي فیِل بُیِم زیند هیا؟وي فیِل بُیِم زیند هیا؟اینجا چند درخت وجود دارند؟اینجا چند درخت وجود دارند؟
hier?

.Hier sind drei Bäumeهیا زیند ِدراي بُیِم.هیا زیند ِدراي بُیِم.اینجا سه درخت وجود دارد.اینجا سه درخت وجود دارد.

.Hier sind vier Bäumeهیا زیند فیا بُیِم.هیا زیند فیا بُیِم.اینجا چهار درخت وجود دارند.اینجا چهار درخت وجود دارند.

 Wie viele Schüsselnوي فیِل شوِسلن زیند هیا؟وي فیِل شوِسلن زیند هیا؟اینجا چند کاسه وجود دارد؟اینجا چند کاسه وجود دارد؟
sind hier?

.Hier ist eine Schüsselهیا اَیست اَیِن شوِسل.هیا اَیست اَیِن شوِسل.اینجا یک کاسه وجود دارد.اینجا یک کاسه وجود دارد.

 Wie viele Kinder sindوي فیِل کیندا زیند هیا؟وي فیِل کیندا زیند هیا؟اینجا چند بچه وجود دارد؟اینجا چند بچه وجود دارد؟
hier?

.Hier sind sechs Kinderهیا زیند ِزکس کیندا.هیا زیند ِزکس کیندا.اینجا شش بچه وجود دارد.اینجا شش بچه وجود دارد.

?Was ist dasواس اَیست داس؟واس اَیست داس؟این چیست؟این چیست؟

.Das ist Wasserداس اَیست واسا.داس اَیست واسا.این آب است.این آب است.

.Das ist ein Tellerداس اَیست اَین تِال.داس اَیست اَین تِال.این یک بشقاب است.این یک بشقاب است.

.Das ist ein Fahrradداس اَیست اَین فاراد.داس اَیست اَین فاراد.این یک دوچرخه است.این یک دوچرخه است.

 Wie viele Fahrräderوي فیِل فاِردا زیند هیا؟وي فیِل فاِردا زیند هیا؟اینجا چند دوچرخه وجود دارد؟اینجا چند دوچرخه وجود دارد؟
sind hier?
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.Hier sind drei Fahrräderهیا زیند ِدراي فاِردا.هیا زیند ِدراي فاِردا.اینجا سه تا دوچرخه هست.اینجا سه تا دوچرخه هست.

?Wer hat ein Fahrradِور َهت اَین فاراد؟ِور َهت اَین فاراد؟چه کسی یک دوچرخه دارد؟چه کسی یک دوچرخه دارد؟

.Sie hat ein Fahrradزي َهت اَین فاراد.زي َهت اَین فاراد.او (مونث) یک دوچرخه دارد.او (مونث) یک دوچرخه دارد.

?Hat sie ein Fahrradَهت زي اَین فاراد؟َهت زي اَین فاراد؟آیا او (مونث) یک دوچرخه دارد؟آیا او (مونث) یک دوچرخه دارد؟

.Jaیا.یا.بلهبله

Auf Wiedersehenآْوف ویداِز اِن.آْوف ویداِز اِن.خداحافظ!خداحافظ!

?Wie viele Tassen haben Sieوي فیِل تاِسن هابِن زي؟وي فیِل تاِسن هابِن زي؟شما چند فنجان دارید؟ شما چند فنجان دارید؟ 

.Wir haben vier Tassenویا هابِن فیا تاِسنویا هابِن فیا تاِسنما چهار فنجان داریم.ما چهار فنجان داریم.

 Wie viele belegte Broteوي فیِل بِلِگِت بُُرِت هابِن زي؟وي فیِل بِلِگِت بُُرِت هابِن زي؟شما چند ساندویچ دارید؟شما چند ساندویچ دارید؟
haben Sie?

 Wir haben fünf belegteویا هابن فونف بِلِگِت بُُرِت.ویا هابن فونف بِلِگِت بُُرِت.ما پنج ساندویچ داریم.ما پنج ساندویچ داریم.
Brote.

 Wie viele Schüsselnوي فیِل شوِسلن هابِن زي؟وي فیِل شوِسلن هابِن زي؟شما چند کاسه دارید؟شما چند کاسه دارید؟
haben Sie?

.Ich habe drei Schüsselnایش هاِب ِدراي شوسلن.ایش هاِب ِدراي شوسلن.من سه کاسه دارم.من سه کاسه دارم.

?Wie viele Teller haben Sieوي فیِل تِال هابِن زي؟وي فیِل تِال هابِن زي؟شما چند بشقاب دارید؟شما چند بشقاب دارید؟

.Ich habe zwei Tellerایش هاِب تْسواي تِال.ایش هاِب تْسواي تِال.من دو بشقاب دارم.من دو بشقاب دارم.

Konversation


