
 

 م و خداحافظی کنیم؟ )آموزش تصویری(چطور در زبان ژاپنی سال

 ی سالم و آدرس دهی گفته شده است:سالم کردن در ژاپن بسیار مهم است. در اینجا شکل های ساده تر و مفیدتر برا

 معنای فارسی معادل ژاپنی+تلفظ

こんにちは！ 

Konnichiwa!                              
 سالم

おはようございます！  

Ohayougozaimasu! 
 صبح بخیر

こんばんは！  

Konbanwa! 
 عصر بخیر

おやすみなさい！  
Oyasuminasai!  

 شب بخیر

さようなら！  
Sayounara!  

 خدانگهدار

 

 سالم

کلمه ی اصلی برای سالم  3سالم کردن بسته به زمان روز، شکل های مختلفی دارد. ژاپنی های برای سالم یک کلمه ندارند، به جای آن 

 عصر، شب و همچنین هنگام صحبت کردن با تلفن دارند. کردن در صبح، 

در طول شب و  "Konbanwa"تا غروب ،  "Konnichiwa"، 12برای سالم کردن در صبح تا حدود ساعت  "Ohayou"از 

"Oyasumi" .قبل از خواب استفاده میکنند 

 صبح بخیر

「おはようございます」Ohayou-gozaimasu یا بطور سادهOhayou 

 عصر بخیر



「こんにちは」 Konnichiwa 

 شب بخیر

「こんばんは」Konbanwa 

 است.تا اینجا که سخت نبود! چیز دیگری که باید یاد بگیرید شب بخیر گفتن قبل از رفتن به رختخواب 

 -برای قبل از خواب -شب بخیر

「おやすみなさい」 Oyasuminasai یا فقطおやすみ" "Oyasumi  

 سالم کردن هنگام صحبت کردن با تلفن

هنگام گفتن این کلمه اشتباهات رایج در تلفظ استفاده میشود.  Moshi moshi 「もしもし」برای سالم کردن در پشت تلفن از 

 -میدهد نادیده گرفتن-اشکاالت یا نادیده گرفتن-که معنی اشکاالت - Mushi mushi" 「むしむし」نکنید مثال  

 خداحافظی کردن

ی خداحافظی استفاده میشود و برا Sayounaraرسمی تر و دائمی از صورت انجام میشود. برای خداحافظی  2خداحافظی کردن به 

استفاده کنند که برای  Ja neمکن است دوستان از . گاهی اوقات ممیگویند bai bai -bye bye-دوستان  از کردن بصورت غیر رسمی

 ترجمه سختتر است. 

 لطفا و از شما متشکرم

 مثل تشکر کردن راههای مختلفی وجود دارد، اما ما در اینجا تنها دو شکل ساده بریتان آورده ایم.برای گفتن کلمه لطفا 

 Kudasaiیا Onegaishimasu   به معنی لطفا وArigatou  .برای تشکر کردن است 

اصطالحات بیشتر برای این بخش مربوط به درخواست و تشکر کردن برای دادن یا گرفتن هدیه است که در فرهنگ ژاپنی نقش مهمی 

 دارد و زبان آن کمی پیچیده است. 


