
 

 

 

 عبارت فوق العاده کاربردی زبان ایتالیایی )ویژه توریست ها( 94

جهان  گردشگریایتالیا یکی ازمحبوب ترین مقاصد  تواند باشد!ای بهتر از سفر به ایتالیا میبرای یادگیری زبان ایتالیایی چه بهانه

گر بدنبال یادگیری ا کند.مناظر تماشایی و فرهنگ غنی این کشور گردشگران بسیاری را جذب خود می ،غذاهای خوشمزه است.

 .این مقاله را مطالعه کنید دانید از کجا شروع کنیدو نمی سفرهستید و زمان چندانی ندارید درایتالیایی 

در واقع یک دوره مقدماتی  هاتاین عباررا به شما آموزش خواهم داد.  یی در سفرایتالیا کاربردی هایتدر این مقاله من عبار

 ،هابا یادگیری این عبارت توانید قبل از سفر یا حتی در طول پرواز آنها را مطالعه کنید.شما می. مکالمه در زبان ایتالیایی هستند

 برقرار کنید. مردم بومی مکالمات دوستانه با و پرسیدبآدرس ، هیدسفارش د ها غذاگیرید چگونه در رستورانشما یاد می

 مردم بومیرای برقراری ارتباط با ب ایتالیایی کاربردی هایت: عبار1قسمت 

در طول سفر می همچنین ساده در زندگی روزانه و "سالم"اولین گام در یادگیری ایتالیایی است. یک یادگیری سالم و احوالپرسی 

 ی بامالقات و دوستبه ها مهربان و مهمان نواز! بسیاری از ایتالیایی یاست با مردمان کشوری ایتالیا .بسیار کاربردی باشدتواند 

 .را به گردشگران معرفی کنند کنند کشور خودمند هستند و سعی میعالقهمسافران 

 است. نقطه شروع هر مکالمه پرسی سالم و احوال

 !Ciao - )سالم / خداحافظ )غیررسمی 

 Salve! - (رودندرتا بکار می )بسیار رسمی، سالم / خداحافظ 

https://www.iwillteachyoualanguage.com/blog/italian-travel-phrases


 

 

 Buon giorno! - ی داشته باشید!صبح بخیر! یا روز خوب 

 Buona sera! - !عصر بخیر 

 Buona note! - !شب بخیر 

 Arrivederci! – خدانگهدار! 

 باید از خود آنها استفاده کنید. هاتدر پاسخ به این عبار

 ؟بدست آوریم چگونه درباره طرف مقابل اطالعات

 اندازیم.در اینجا نگاهی به نحوه ادامه مکالمه و کسب اطالعات درباره طرف مقابل می

 Come stai? ؟ )رسمی(حال شما چطور است 

 Come va? ؟ )غیررسمی(چطوری 

 Molto bene, grazie - خیلی خوب، متشکرم 

 Non sto bene / Sto male - خوب نیستم 

 Come ti chiamo? اسم شما چیست؟ 

 Mi chiamo…- من ... اسم 

 Piacere – از دیدن شما خوشبختم 

دانید، خواهید درباره چیزی صحبت کنید که نمییا می را بخاطر بیاوریدخواهید استفاده کنید که می هاییتعبارتوانید نمیاگر 

 توانید از طرف مقابل خواهش کنید انگلیسی صحبت کند.می

 Lei parla inglese? کنید؟انگلیسی صحبت  توانیدآیا می 

 Non capisco- شوممتوجه نمی 

 آدرس پرسیدن برای سفر ایتالیایی در کاربردی هایت: عبار2قسمت 

برای پیدا کردن ایستگاه قطار یا بازگشت به هتل  برای این کار گاهی الزم است آدرس بپرسیم.، گشت وگذار استسفرنیمی از لذت 

 گاهی نیاز دارید از دیگران راهنمایی بخواهید.

 Dov’e…- ... کجاست؟ 

 Mi sono perso - من گم شده ام 

 Il bagno - دستشویی 



 

 

 La stazione ferroviaria - ایستگاه قطار 

 L'ufficio postale -  پستاداره 

 Il mercato - بازار 

 La pharmacia - داروخانه 

 L'ospedale - بیمارستان 

 Gira a destra -  راست برگردیدبه 

 Gira a sinistra - به سمت چپ برگردید 

 È qua vicino - نزدیک است 

 Davanti - روبروی 

 Dietro - پشت 

 Sotto - زیر 

 Prima - قبل از 

 Dopo – ن ازگذشت 

استفاده کنید و از آنها بخواهید در حین  نقشه از یک دیند، می تواننصحبت می ک افراد سریعدارید یا ها مشکل در درک جملهاگر 

 !کنند تشکر کنیدمیبه شما کمک  از کسانیکه فراموش نکنید توضیح دادن به نقشه اشاره کنند.

 Grazie mille! - !خیلی ممنون 

 Prego – کنممی خواهش 



 

 

 

 سفر برای گشت و گذار ایتالیایی در کاربردی : عبارات3قسمت 

های بعدی مربوط به حمل ونقل هستند که در قدم بعدی نحوه رسیدن به آنجاست. عبارت ،را پیدا کردید مورد نظر آدرس یوقت

 شوند.ایستگاه قطار یا فرودگاه استفاده می

 L'aeroporto - فرودگاه 

 Il biglietto - بلیط 

 L'orario - جدول زمانی 

 La partenza - خروج 

 Il treno - قطار 

 Il volo - پرواز 

 Il bagaglio - بار 

 L'ufficio informazioni - دفتر اطالعات 

 Quando arriva lì? –  به آنجا می رسد؟چه زمانی 

 Quanto dura il viaggio? - ؟کشد به آنجا برسدطول می چه مدت 

 کنید.رفت و آمد می اتوبوس یا تاکسیبا  ، بیشتر پیاده،کنیدسفر می در یک شهروقتی 



 

 

 :به شما کمک خواهند کرد های زیرعبارت

 Fermata dell'autobus - ایستگاه اتوبوس 

 Mi serve un taxi- من به یک تاکسی نیاز دارم 

 Quanto costa la corsa? کرایه چقدر است؟ 

 Mi piacerebbe andare a… -  بروم خواهم به ...من می 

 

 هادر رستورانسفر  ایتالیایی در کاربردی : عبارات4قسمت 

که غذاهای بسیار  کشوری مانند ایتالیا سفر به ایتالیا، خوردن غذاهای خوشمزه است. درن، یکی از نکات برجسته برای اکثر مسافرا

های ایتالیا رستورانید در آیا می دان سفارش دهید.خواهید ، شما باید بدانید که چگونه چیزی را که میخوشمزه و معروفی دارد

 باشد.کمی دشوار تواندمی ا خوردن در ایتالیاذبه همین دلیل غ .هر یک اسم مخصوص به خود را دارند کهد؟ نوجود دارمختلفی 

 د.کنرا سرو می غذا بال جایی بگردید که آنخواهید و بدنشما باید بدانید که چه نوع غذایی می

 Osteria - سرو  و شرابکبابی ی ساده مانند ماکارونی، گوشت گاو چند غذاکه   های معمولیبا قیمت یرستوران

 کندمی

 Trattoria - ها معموال از امکانات این رستورانOsteria محلی غذاهای خانگی  وهستند انوادگی خعموما  ،است بهتر

 د.نکنسرو می

 Ristorante –  قابل قبولغذا خوری کامل در سطح 



 

 

 Bar - کندهم سرو میگاهی اوقات غذا  که ات الکلیو مشروب فروشگاه قهوه، آبجو، شراب 

 Pasticceria – نانوایی 

 Paninoteca - یساندویچ 

 Enoteca - کندغذاهای سبک سرو میشراب، گاهی اوقات  بار 

 به زبان ایتالیایی های رستوراندرک منو

 طقمنا هایکمی سردرگم شوید. اکثر رستوران کنید، ممکن استو به منو نگاه میشوید مییک رستوران زمانی که وارد 

 کنند.هم ارائه میانگلیسی  منوهای خود را به زبان ،گردشگری

 کمی ایتالیایی یاد بگیرید. است ، بنابراین بهترشوندشامل این منوها نمی ییایتالیا یغذاها اما برخی از بهترین

 Pomodoro - گوجه فرنگی 

 Aglio - سیر 

 Sale- نمک 

 Pepe - فلفل 

 Insalata - ساالد 

 Cioccolato - شکالت 

 Pane- نان 

 Pollo- مرغ 

 Bistecca - استیک 

 Vitello - گوشت گاو 

 Carne - گوشت 

 Pesce- ماهی 

 Carciofo- کنگر فرنگی 

 Zucca - کدو 

 Porro – تره فرنگی 

 Piselli - نخود فرنگی 



 

 

 Mela- سیب 

 Fragola - توت فرنگی 

 Arancia- پرتقال 

 Pesca- هلو 

 Vino - شراب 

 Acqua - آب 

 Succo - میوهآب 

 سفارش دهیدغذا یی ایتالیابه چگونه 

 سفارش دهید.اما بهتر است یاد بگیرید غذای خود را به ایتالیایی ؛ ره کنیدخواهید کافی است به منو اشادانید چه میاگر می

کند و حتی ممکن است مکالمه جالبی با هم احتماال از تالش شما برای صحبت کردن به ایتالیایی استقبال می رستوران پیشخدمت

 داشته باشید.

 Vorrei … -خواستم... می 

 La salsa é picante? - ؟است تند این غذا آیا سس 

 Postiamo avere il conto? – ؟صورت حساب لطفا 

 Per favore- لطفا 

 Sono allergico a… - دارمآلرژی  به ... من 

 Buon appetito- نوش جان! 

 های اورژانسیموقعیت ایتالیایی در سفر در های کاربردی: عبارت5قسمت 

در ها را این عباراتتوانید ر، شما باید آماده باشید. میدر سف پردازیم که امیدوارم نیازی به آنها پیدا نکنید.هایی میدر آخر به عبارت

 در طول سفر احتمال هر اتفاقی وجود دارد. .ه داریدنگ موارد اضطراری جیب خود برای

 Aiutatemi! !کمکم کنید 

 Chiami…- با ... تماس بگیرید 

 Polizia- پلیس 

 Ambulanza - آمبوالنس 



 

 

 Pompieri - آتش نشانی 

 Ho bisogno di un dottore -  نیاز دارم پزشکمن به یک 

 Mi fa male qui - .اشاره کنید(دیده توانید به جایی که صدمه )می  اینجا درد دارم 

 C'é un incendio - آتش گرفته است 

 Attenti- مراقب باشید 

 Al ladri! دزد!بگیریدش ، 

 Vai via! !گمشو 


