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سالم واحوالپرسی
تلفظ

کلمه ی کره ای

کلمه ی فارسی

annyeonghaseyo

안녕하세요

سالم/حالتان چطور است؟

byeol-il eobsjiyo

? 별일 없지요

چه خبر؟

orenmanida

오랜만이다

کم پیدایی

mannasuh bangapseumnida

만나서 반갑습니다

از مالقات شما خوشبختم

mannaseo cham bangawoyo

만나서 참 반가워요

خیلی خوشحالم که میبینمت

کلمات مودبانه و پایه ای
کلمه کره ای

تلفظ

کلمه فارسی

ne

네

بله

aniyo

아니요

خیر

…shillejiman

…실례지만

ببخشید -برای درخواست چیزی-

kamsahamnida

감사합니다

متشکرم

cheonman e yo

천만 에 요

خواهش میکنم

مکالمه:
تلفظ

کلمه کره ای

کلمه فارسی

لطفا انگلیسی صحبت نکنید

영어 로 말하지 마세요

yeong-eo lo malhaji maseyo

چی؟

뭐?

mwo

موسیقی مورد عالقه شما چیست؟

어떤 음악 을 좋아해요 ?

eotteon eum-ag eul joh-ahaeyo

 دوست دارم...من

저는 … 좋아해요

jeoneun … joh-ahaeyo

در اوقات فراغت چکارمیکنی؟

시간 있을 때 뭐 하세요 ?

sigan iss-eul ttae mwo haseyo

کلمه فارسی

کلمه کره ای

تلفظ

معنی این چیست؟

무슨 뜻이에요?

museun tteusieyo

لطفا آن را برای دفعات بیشتری تکرارکنید

다시 한 번 말해 주세요.

dasi han beon malhae juseyo

لطفا آرام صحبت کنید

천천히 말해 주세요.

cheoncheonhi malhae juseyo

لطفا این را بنویسید

적어 주세요

jeog-eo juseyo

من متوجه نمیشوم

모르겠 습니 다

moreugesseumnida

کلمات مربوط به زمان
کلمه فارسی

کلمه کره ای

تلفظ

گاهی اوقات

가끔

gakkeum

همیشه

항상

hangsang

امروز

오늘

oneul

فردا

내일

naeil

어제

eoje

دیروز

کلماتی برای صحبت کردن با سطح باالتر
تلفظ

کلمه کره ای

کلمه فارسی

geulsseyo

…글쎄요

خوب...

eum

음

Um

heol

헐

اوه خدای من

jinjjayo

?진짜요

واقعا؟

jeodo geuleohge saeng-gag habnida

저도 그렇게 생각 합니다

من هم همینطور فکر میکنم

مکالمه ی نزدیک
تلفظ

کلمه ی کره ای

کلمه ی فارسی

najunge bwaeyo

나중에 봬요

بعدا میبینمت

annyonghi geseyo

안녕히 계세요

خداحافظ

joeun haru dweseyo

좋은 하루 되세요

روز خوبی داشته باشی

itta bwayo

이따 봐요.

بعدا میبینمت

na jigeum gaya dwae

나 지금 가야 돼

من االن باید بروم

