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وقتی برای اولین بار با یک سوئدی مالقات میکنید، تماس چشمی و دست دادن کاری عادی است. در آغوش کشیدن و بوسیدن معموال 

 برای دوستهای صمیمی بکار میرود و نشان دادن عواطف در مقابل عموم در بیشتر موارد بسیار کم است. 

 کلمات سوئدی کلمات

 Ja بله

 Nej خیر

 Tack متشکرم

 Det är bra خوب است

 Varsågod خواهش میکنم

 Snälla/Vänligen لطفا

 Ursäkta mig/Förlåt مراببخشید

 Hej سالم

 Adjö/Hej då خداحافظ

 Jag förstår inte متوجه نمیشوم

 ?Talar du engelska شما انگلیسی صحبت میکنید؟

 ?Vad heter du اسمت چیست؟



 … Jag heter اسم من هست...

 سوئد جاهای مختلفرفتن به 

البته به استثنای حضور  -گشت و گزار در سوئد با ماشین راحت است چون جاده ها به خوبی محافظت میشوند و ترافیک خیلی کم است

نسبت به بقیه ی کشورها، تاکسی ها نسبتا گران هستند پس استفاده از وسایل عمومی حمل و نقل گزینه ی -اتفاقی گوزن ها درجاده.

  بهتری است. شبکه ی وسیع اینترنت در قطار، اتوبوس و... وجود دارد. 

 

 کلمات سوئدی کلمات

 ?… Var finns کجاست؟…

 ?Nar avgar/kommer ... چه زمانی ترک میکند/میرسد؟

 Tåget قطار

 Bussen اتوبوس

 Båten قایق

 Spårvagnen تراموا

 Spårvagnshållplatsen ایستگاه تراموا

 Tågstationen ایستگاه قطار

 Busshållplatsen ایستگاه اتوبوس

 ?Lediga rum اتاق دارید؟

 Fullt خالی نیست

  

 خرج کردن پول در سوئد:

 کلمات سوئدی کلمات

 ?Hur mycket kostar den ر است؟داین چق قیمت

 noll صفر

1 ett 

2 två 

3 tre 

4 fyra 



 کلمات سوئدی کلمات

5 fem 

6 sex 

7 sju 

8 åtta 

9 nio 

10 tio 

  

 ملزومات گردشگری در سوئد:

  جزیره تشکیل شده است. که یک بهشت تابستانی برای ساکنان شهر است.  2400در خارج از استکهلم، مجمع الجزایر سوئد از 

 

 کلمات سوئدی کلمات

 Turistinformation اطالعات توریستی

 Mitt hotell هتل من

 Bank بانک

 Polisstation ایستگاه پلیس

 Postkontoret اداره پست

 Ambassaden سفارت

 Offentlig telefon تلفن عمومی

 Marknaden بازار

 centrum مرکز شهر

 Nyhetsbyrå انس خبریآژ

 Toalett دستشویی

 Ingång ورود

 Utgång خروج

 öppen باز

 Stängd بسته



 کلمات سوئدی کلمات

 Herrar مرد

 Damer زن

 است؟چه زمانی... باز/بسته 
När 

öppnar/stänger 

de? 

  

 زمان و روزهای هفته:

دانستن روزها ی هفته و زمان میتواند برایتان مفید باشد بخصوص اگر بخواهید پرواز کنید، هتل رزرو کنید، برای تورهای گردشگری 

  برنامه ریزی کنید و یا بخواهید برنامه ی سفرتان را اصالح کنید.  

 

 

 سوئدی کلمات به کلمات فارسی

 Måndag دوشنبه

 Tisdag سه شنبه

 Onsdag چهارشنبه

 Torsdag پنجشنبه

 Fredag جمعه

 Lördag شنبه

 Söndag یکشنبه

 Idag امروز

 igår دیروز

 Imorgon فردا

 Morgonen صبح

 Eftermiddagen عصر

 ?Vad ar klockan ساعت چنداست؟

 


