
 

 عبارت کامال کاربردی زبان اسپانیایی )ویژه توریست ها( 67

های کشوردر  من زمان زیادی را ؟کندشما را برای سفر وسوسه نمیاسامی این شنیدن ! کلمبیا .پرو .آرژانتین .اسپانیا. مکزیک

زبان یکی از محبوب ترین مقاصد  های اسپانیاییکشور. کنممیو سفر به این کشورها را به شما توصیه  امگذراندهزبان  اسپانیایی

 ه است.بودو مکزیک در رتبه دهم جهان  پر بازدید سومین کشور ، اسپانیا2019در سال  گردشگری جهان هستند.

کند مردم محلی این کشورها را متفاوت میآنچه واقعا اما ، ندوجود داربرای دیدن و انجام دادن  چه چیزهای باور نکردنی زیادیاگر

 ند.هست

 .گیریدیاد ب ، کمی اسپانیاییشویدهواپیما سوار و چمدان خود را ببندید قبل از اینکه  بر نیست

. کسی به یاد ماندنی تبدیل کنند سفر شما را به یک تجربهتوانند که میآموزید سفر را میدر  ت اسپانیاییعبار 67، مقالهدر این 

 !داند، شاید چند دوست اسپانیایی هم پیدا کردیدچه می

 :ایمتقسیم بندی کرده به صورت زیر ، عبارات راراحتی شمابرای 

 و احوالپرسی . سالم1

 (خواستن) Querer. فعل 2

 آدرس دادن. 3

charbzaban.com


 گشت و گذار کردن. 4

 . رستوران5

 کلمات پرسشی. 6

و سفر خود را به یک تجربه لذت بخش و واقعی تبدیل  توانید با مردم محلی به راحتی ارتباط برقرار کنیدمیبا یادگیری این عبارات 

 کنید.

 سالم و احوالپرسی

 که البته کم اهمیت هم نیست. دیک زبان یاد بگیریسالم و احوالپرسی اولین چیزی است که باید در 

ساده ( ?Hola!¿Que tal)سالم حال شما چطور است؟ =  نباشید، یکرا نداشته ی یک گفتگوی طوالنی قراربرتوانایی  حتی اگر

 .تواند کمک کننده باشدهم می

 خواهند کرد حتی اگر در حد چند کلمه باشد.به زبان آنها استقبال  محلی قطعا از تالش شما برای ایجاد ارتباطمردم 

در  ممکن است دوستان یا کسانیکه ،با مردم محلی . در طول سفر الزم استبسیار مودب هستند ،کشورهای اسپانیایی زبانمردم 

 سالم و احوالپرسی کنید.ببینید  خیابان

1. Hola! - سالم 

 (o-la) 

2. Buenos dias! - رصبح بخی! 

 (BWAY-nos DEE-as) 

3. Buenas tardes! - عصر بخیر!/بعد از ظهر بخیر 

 (BWAY-nas TAR-des) 
4. Buenas noches! شب بخیر 

 (BWAY-nas NOH-chays) 
5. Cómo estás? –  (شودها استفاده میغریبهدر مکالمه با ؟ )رسمی، استچطور حال شما 

 (KOH-moh eh-STAH) 
6. Cómo estás? -  ،(استفاده می کنید شناسیدکه می انیکسدر مکالمه به چطوری؟ )غیر رسمی 

 (KOH-moh eh-STAHS) 

7. Bien, gracias - من خوبم، ممنونم 



 (bee-EN GRA-TO-as)  /GRA-see-as ]آمریکای التین[ 

8. Cómo te llamas? شما چیست؟ اسم 

 (KOH-moh te ya-mas) 
9. Me llam…- اسم من ... است 

 (may ya- moh) 

10. Mucho gusto- از دیدار شما خوشبختم 

 (MOO-choh GOO-stoh) 
11. Por favor- لطفا 

 (por fa-vor) 
12. Gracias - با تشکر از شما 

 (GRA-thee-as)  / ]اسپانیا[(GRA-see-as) ]آمریکای التین[ 

 کمک بگیرید. دو عبارت زیرتوانید از می، ار مشکل شدیدچداسپانیایی خود  اگر در مکالمات

13. Yo (no) entiendo -  شومی( ممتوجه )نمن 

 (yo no en-tee-EN-doh) 
14. Habla ingles? -  انگلیسی صحبت می کنید؟توانید میآیا 

 (Ab-la in-GLAYS) 

 )خواستن( Quererفعل 

 دارید. نیاز یادگیری چند فعلبه برای انجام این کار  ادامه دهیدمکالمه خود به بتوانید بعد از احوالپرسی باید 

در ها صرف فعلنحوه . بعالوه اینکه یادگیری آنها دشوار باشد ممکن استد، ندار اسپانیایی وجودفعل صدها با توجه به اینکه 

را ساده نیست؛ شما باید چندین فرم مختلف به اندازه یادگیری یک واژه  یادگیری یک فعلبنابراین ؛ اسپانیایی کمی پیچیده است

 یاد بگیرید.

 ها در اسپانیایی متعجب شوید.ممکن است از نحوه صرف فعل

 شود.تبدیل می خواهم()من می quiero به اول شخص،حالت ( و در خواستن) querer به حالت سوالیدر  Querer فعل

 :ازیماندمی نگاهی به چگونگی استفاده از آندر اینجا 

15. Yo quiero un menu - خواهممن یک منو می 

 (YO KEY-EH-ro oon me-noo) 



16. Yo quiero un taxi - خواهممن یک تاکسی می 

 (YO KEY-EH-ro oon taxi) 
17. Yo quiero una cerveza - خواهممن یک آبجو می 

 (YO KEY-EH-ro oo-na ser-vay-za) 
 زیر نیز استفاده کنید:عبارت ایده خوبی است(، می توانید از  )که صحبت کنیدانه ترخواهید مودباگر می

18. Quisiera… -  خواهم... میمن 

 kee-see-eh-ra… 
 

 هاو درک آدرس پرسیدن

 باید بدانید چطور آدرس بپرسید.، یک هتل مناسب باشید و چه در تالش برای پیدا کردن یک رستوران به دنبال دستشویی چه

 باشد:میهستید + اسم مکانی که بدنبال آن ?Dønde está ، استفاده ازای پرسیدن آدرسساده ترین راه بر

19. Dónde está el baño? - دستشویی کجاست؟ 

 (DON-day-es-tah el BAH-nyo) 
20. Dónde está el banco? بانک کجاست؟ 

 DON-day-es-tah el BAN-koh 
21. Dónde está la calle [de Alcalá]? ]- خیابان آلکاال کجاست؟ 

 (DON-day-es-tah la ka-yay de cal-AH) 
 از عبارات زیر استفاده کنید: ،خواهیدمیاگر از کسی در خیابان راهنمایی 

22. Disculpe - ببخشید 

 (Dis-KUL-pay) 
23. Con permiso / Perdoname - ببخشید 

 (Con per-MEE-soh / Per-DOH-nah-may) 
24. Estoy perdido - اممن گم شده 

 (eh-stoy per-DEE-doh) 
محلی به  عبارات زیر را برای درک آنچه مردم .دیگر ایدرک آنها مقوله ها یک چیز است وتوجه داشته باشید که پرسیدن آدرس

 گویند به خاطر بسپارید:شما می



25. Aqui - اینجا 

 (Ah-KEE) 
26. Alli - آنجا 

 (ay-EE) 
27. A la derecha - در سمت راست 

 (A la de-RE-cha) 

28. A la izquierda - در سمت چپ 

 (A la iz-kee-ER-da) 
29. Derecho - مستقیم به جلو 

 (de-RE-cho) 

30. En la esquina - نبشدر گوشه / 

 (En la es-KEE-nah) 
31. A una cuadra – یک، دو، سه، چهار بلوکبعد از 

 (oo-na kwAD-rah) 

 

 گشت و گذار کردن

 استفاده کنید.عمومی حمل و نقل از وسایل ، باید بتوانید پیاده سفر کنیداگر مایل نیستید 

 :کنیماشاره می اتوبوس، قطار یا تاکسی گرفتن ساده برای تچند عباربه در اینجا 

32. Dónde puedo encontrar un taxi? - تاکسی بگیرم؟توانم کجا می 

 (DON-day pway-doh en-kon-trar oon taxi) 
33. Dónde está la parade de autobús más ceca? - نزدیکترین ایستگاه اتوبوس کجاست؟ 

 (DON-day eh-STAH la pa-rah-dah de oww-to-BOOS mas SER-ka) 

34. ferrocarril más cerca? Dónde está la estación de- نزدیک ترین ایستگاه راه آهن کجاست؟ 

 (Don-day eh-STAH la es-tah-see-ON de ferro-carr-EEL mas SER-ka) 
35. Cuánto cuesta un billete para…? - چقدر است؟ هزینه بلیط 

 (KWAN-ta KWES-ta oon bee-YET-ay pa-ra…) 



36. Un billete para …, por favor. - لطفا راییک بلیط ب ... 

 (oon bee-YET-ay pa-ra ... por fa-vor) 

 

 رستوران 

 امتحان کنید! آنها را توانیدمی شما که ی استمنحصر به فرد ها و غذاهایزبان دارای طعماسپانیایی هر کشور

راین شما باید مانند سان سباستین در اسپانیا و بوینس آیرس در آرژانتین است، بناب ییهاهای اصلی شهرغذا قطعا یکی از جاذبه

 !مطمئن شوید که با واژگان مربوط به غذا آشنایی دارید

 :درک کنید جواب آنها را و یاد بگیرید که سؤاالت خاصی را در رستورانها بپرسیدبرای شروع، باید 

37. Quieres algo para comer? - ؟برای خوردن میل دارید چیزی 

 (kee-EH-res AL-go pa-ra koh-mer) 
38. Quieres algo para beber? - چیزی برای نوشیدن میل دارید؟ 

 (kee-EH-res AL-go pa-ra beh-ber) 
39. Qué quieres comer? – ؟میل دارید یزیچ 

 (KAY KEY-EH-res koh-mer) 

 شوند:میهای مختلف گروه بندی مجموعهدر  ها غذاهادر منوی رستوران

40. una entrada – غذا پیش 

 (oo-na en-TRA-da) 
41.  Un plato principal- غذای اصلی 

 (oon pla-toh prin-si-pal) 
42. postre un- دسر 

 (oon pos-tray) 
43. una bebida - نوشیدنی 

 (oo-na beh-bee-da) 
وغذای مورد عالقه  استفاده کنید ی غذاهای موجود در منوبه عالوه (quisiera( یا )quieroاز )، شدید آماده برای سفارشوقتی 

 quiero...، مانند؛ خود را سفارش دهید

44. una sopa - سوپ 



 (oo-na soh-pah) 
45. una ensalada - ساالد 

 (oo-na en-sa-la-da) 
46. el pollo - مرغ 

 (el poy-oh) 
47. La carne- )گوشت )گوشت گاو 

 (la car-nay) 

48. una agua - آب 

 (oo-na ag-wa) 
49. un vino tinto / blanco - شراب قرمز 

 (oon vee-noh tin-toh / blan-koh) 
50. una cerveza - آبجو 

 (oo-na ser-vay-sa) 
51. Un café - قهوه 

 (oon ka-fay) 
 استفاده کنید.( quiero una cervezaاز )توانید آبجو خنک، می یک برای سفارشبه عنوان مثال 

 :راهنمایی بخواهید پیشخدمتاز توانید مینید، را امتحان ک غذاییچه  دانیدنمیاگر 

52. Qué me recomienda? -  ؟شما چیستپیشنهاد 

 (Kay may re-kom-ee-en-dah) 

 شوند.به گردشگران توصیه میغذاهای محلی معموال  کشورهای اسپانیایی زبان، یهادر رستوران

 :دارید، دو عبارت بعدی را به خاطر بسپارید خاصی اگر گیاهخوار هستید یا حساسیت غذایی

53. Soy vegetariano / a -  هستمگیاهخوارمن 

 (soj ve-he-tah-ree-ah-noh / nah) 
54. Tengo alergia a [las nueces] - ]دارم آلرژی من به ]آجیل 

 (Ten-go al-er-hee ah a las noo-eh-ses) 
 .کنیمورتحساب اشاره میها و پرداخت صدر مورد قیمت چند عبارت در نهایت، به



55. Cuánto cuesta? - ؟شودچقدر می 

 (KWAN-to KWES-ta) 
56. por favor La cuenta, لطفا.صورت حساب ، 

 (la kwen-ta por fa-vor) 

 اسپانیایی در پرسشی کلیدیکلمات 

 احتماال سواالت زیادی خواهید داشت. در طول سفر

در هر شرایطی از آنها  توانید تقریباکلمات پرسشی کلیدی را بدانید، می، اما اگر ممکن است دایره لغات اسپانیایی شما کوچک باشد

 .استفاده کنید

 :عبارتند از اسپانیایی پرسشی برخی از کلمات

57. Quién? – ؟چه کسی 

 (KEE-en) 
58. Qué? – ؟چیزی چه 

 (kay) 
59. Dónde? - ؟کجا 

 (DON-day) 
60. Cuándo - چه زمانی؟ 

 (KWAN-DOH) 
61. A qué hora? چه مدت؟ / 

 (A Kay AW-ra) 
62. Por qué? - چرا؟ 

 (Por kay) 
63. Cómo? - چطور؟ 

 (KOH-moh) 
64. Cuánto? - چقدر؟ 

 (KWAN-TOH) 
65. Cuántos? - چند تا؟ 



 (KWAN-tohs) 
66. Cada cuánto - ؟یک بار چند وقت هر 

 (kah-dah KEAN-toh) 

67. Por cuánto tiempo - چه مدت؟ 

 (KWAN-toh tee-em-poh) 

 بسازید. ها و پرسشهای متفاوتیجمله توانیدمی ،گیریدکلماتی که در طول سفر یاد می این کلمات پرسشی و استفاده از با


