
 

 جمالت کوتاه به زبان آلمانی تا از یک مکالمه سربلند بیرون بیایید!

در این  برای شروع و ایجاد اولین مکالمات اساسی خود به زبان آلمانی، نیاز به یادگیری برخی از کلمات خواهید داشت!
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برای سفر به آلمان یا اتریش یا سوئیس، احتماال می توانید به زبان انگلیسی ارتباط برقرار کنید. اما اگر زبان آلمانی را هم 

رایج آلمانی باعث می شود بتوانید دانستن چند اصطالح  یاد بگیرید، می توانید با افراد محلی ارتباط بیشتری داشته باشید.

 این کشورها را به روش کاماًل متفاوتی تجربه کنید.

 و مقدمات سالم و احوالپرسی

های بومی ارتباط خوبی برقرار کنید، باید چند اصطالح کاربردی برای سالم و احوالپرسی را یاد اگر می خواهید با آلمانی زبان 

  بگیرید.

 !پس از یادگیری این اصطالحات، می توانید در هر مکالمه ای از آنها استفاده کنید

 آلمانی زبان پیدا کنید. این عبارات ساده هستند، به راحتی می توانید آنها را بخاطر بسپارید و به کمک آنها دوستان

1. Hallo - [ قابل استفاده در سالم]هر زمان 

2. Hallo, wie geht’s? - ؟استسالم حال شما چطور 

3. Guten Morgen - صبح بخیر 

4. Guten Tag [lit. good day] -   بخیربعد از ظهر 

5. Guten Abend - بخیر عصر 

6. Gute Nacht - شب بخیر 

7. Vielen Dank – خیلی ممنونم 

8. Ich danke Ihnen auch – رود بکار می دیگریفرد " من هم از شما ممنونم ]در پاسخ به "تشکر[ 

9. Tschüss, bis zum nächsten Mal - ونبینمت، بعدا میخدانگدار 

10. Schönes, Wetter heute nicht wahr?  - ؟تاینطور نیس  چه هوای خوبی 

11. Mein Name ist… - اسم من ... است  

12. Ich bin Amerikaner, Kanadier, Engländer هستم من آمریکایی / کانادایی / انگلیسی -( )مذکر 

13. (Ich bin Amerikanerin, Kanadierin, Engländerin  من آمریکایی / کانادایی / انگلیسی هستم -( )مونث 

14. Woher kommen Sie? - شما اهل کجا هستید؟ 

15. Freut mich  - خوشبختم شما از آشنایی با! 

 های دشوارموقعیتاستفاده در  لقاب–شوم!" "متوجه نمی

نگران نباشید مردم محلی متوجه منظور شما ، صحبت کردن به زبان آلمانی هراس داشته باشید است در ابتدا کمی از  ممکن

 خواهند شد.

 :بکار ببرید هایی که نیاز به کمک داریدموقعیت های زیر را درعبارت



16. aber ich verstehe nicht Sorry, - شوم.ببخشید، اما متوجه نمی 

17. Ich spreche nicht gut Deutsch - کنم.من آلمانی خوب صحبت نمی 

18. - Können Sie das bitte wiederholen?  ؟را دوباره تکرار کنیدجمله خود امکان دارد آیا 

19. (Können Sie bitte langsamer sprechen?- ؟بیان کنید تر آهسته جمله را امکان دارد آیا 

20. Schreiben Sie das bitte für mich auf -  یادداشت کنید. را برایملطفا آن 

21. Was bedeutet das?- معنی آن چیست؟ 

22. Sprechen Sie Englisch?- کنید؟انگلیسی صحبت  توانیدآیا می 

23. Es tut mir atp – عذر می خواهم 

24. Ich weiß nicht – نمی دانم 

25. Ordnung In- بسیار خوب 

26. Macht nichts- اشکالی ندارد 

 به زبان آلمانیاعداد 

برای سفارش غذا در رستوران و چه برای ادامه یک مکالمه معمولی، دانستن نحوه استفاده از اعداد  چه در سوپرمارکت، چه

 به زبان آلمانی ضروری است.

• null- صفر 

• eins - یک 

• zwei - دو 

• drei - سه 

• vier – چهار 

• fünf – پنج 

• sechs - شش 

• sieben - هفت 

• acht – هشت 

• neun- نه 

• Zehn- ده 

• elf –  یازده 

• zwölf - دوازده 



• dreizehn - سیزده 

• vierzehn - چهارده 

• fünfzehn - پانزده 

• sechzehn - شانزده 

• siebzehn - هفده 

• achtzehn - هجده 

• neunzehn -  نوزده 

• zwanzig - بیست 

• einundzwanzig - بیست و یک 

• zweiundzwanzig - بیست و دو 

• dreuundzwanzig -  بیست و سه 

• vierundzwanzig - بیست و چهار 

• fünfundzwanzig- بيست و پنج 

• sechsundzwanzig - بیست و شش 

• seibenundzwanzig - بیست و هفت 

• achtundzwanzig -  بیست و هشت 

• neunundzwanzig - بیست و نه 

• dreißig -  سی 

• einunddreißig - سی و یک 

• zweiunddreißig -  سی و دو 

• vierzig - چهل 

• fünfzig - پنجاه 

• sechzig - شصت 

• siebzig - هفتاد 

• achtzig – هشتاد 

• neunzig -   نود 

• hundert –  صد 



• zweihundertfünfzig - و پنجاه یستدو 

• fünfhundert- صدپان 

• siebenhundertdreiundachtzig - هفتصد و هشتاد و سه 

• tausend - هزار 

 به یک رستوران آلمانی رفتن

رفتن به یک رستوران و توانید در یک کشور آلمانی زبان داشته باشید،  های فرهنگی که می یکی از لذت بخش ترین تجربه

 است.خوشمزه ذاهای محلی غ امتحان

درخواست د: از سفارش غذا تا نشومی استفاده  ها رستوران در و جمالتی هستند که تمام پرسشهاشامل  های زیر  تعبار

 صورت حساب.

27. Ein Tisch für eine Person bitte –لطفایک میز یک نفره ، 

28. Ein Tisch für zwei Personen, bitte –  لطفایک میز دو نفره ، 

29. Haben Sie schon auf? -  ؟هستینآیا هنوز باز 

30. Können wir (auf einen Tisch warten? -  منتظر میز خالی بمانیم؟ امکان داردآیا 

31. Können wir dort sitzen? -   آنجا بنشینیم؟ممکن است آیا 

32. Entschuldigung! -  [ !برای صدا کردن پیشخدمتببخشید] 

33. Was empfehlen Sie? -   کنید؟شما چه غذایی را پیشنهاد می 

34. Was ist das beliebteste Gericht? -  ؟کدام استشما رستوران غذای محبوب ترین 

35. Was ist das? - ؟این چیست 

36. Was für Bier haben Sie? - دارید؟ هاییچه نوع آبجو 

37. Ein kleines Bier bitte - یک آبجو کوچک، لطفا 

38. Ein großes Bier bitte –   آبجو بزرگ، لطفایک 

39. Bringen Sie mir bitte eine Auswahl von leckeren Sachen -  را  غذاهای خود بهترینگلچینی از  برایملطفا

 بیاورید

40. Bitte wählen Sie etwas –  با شماست انتخاب/ شما بستگی داردبه نظر 

41. Die Rechnung, bitte ،لطفاصورت حساب ، 

42. Kann ich bitte die Speisekarte haben?- لطفا؟منو ، 

 در آلمانگشت و گذار  –حمل و نقل 



 و غیره.  قطار یا اتوبوسها، استفاده از مسیر پیدا کردن مانندنکات بسیاری را در نظر بگیرید برای سفر به آلمان باید 

مسیر خود را در به راحتی د نکنکه به شما کمک میحمل و نقل را مربوط به کلیدی  هایتعبارازبعضی  در این قسمت

 .بررسی خواهیم کرد کشورهای آلمانی زبان پیدا کنید

43. Ich möchte nach…-  برومبه ...  من می خواهم 

44. Wann fährt der nächste Zug / Bus nach…? -  ؟کندحرکت می چه زمانیبه مقصد ...  قطار / اتوبوس بعدی 

45. (Was kostet das?-  ؟شودمیچقدر 

46. Einmal/ zweimal (nach …) - 1  / (، لطفا... بلیط )به 2بلیط 

47. Wie lange dauert das? - کشد؟چقدر طول می 

48. Wohin muss ich jetzt gehen? -  بروم؟ کجا حاال باید 

49. Wann fÃrht er ab? – ؟کندحرکت می چه زمانی 

50. Wie spät ist es (jetzt)? – ؟االن ساعت چند است 

51. Hält der Zug/ Bus in…? –  کند؟... توقف میایستگاه این قطار / اتوبوس درآیا 

52. Entschuldigen Sie, ist dies… ? -   ناسب است که سوار اتوبوس یا  برای زمانی ماست؟ ]...  مقصدببخشید، آیا

 [کجاستدقیقا مقصد آن قطاری هستید که نمی دانید 

53. Können Sie das bitte für mich aufschreiben?-  ؟یادداشت کنید مرا برایآن ممکن است آیا 

54. Zeigen Sie mir das bitte auf der Karte?- نشان دهید؟به من  روی نقشه آنرا  توانیدیا میآ 

55. Wo ist … auf der Karte?-    ...روی نقشه کجاست؟ 

 آدرس پرسیدن

پیاده روی یا رانندگی به آنها باید  برای رفتند که نهایی وجود داراما مکان، شهرت زیادی داردحمل و نقل عمومی آلمان 

 !است پرسیدن آدرس نیاز به برای اکثر افراد این به معنی گم شدن و .کنید

 :روندبکار می که برای پرسیدن آدرس شاهده کنیدهایی را معبارت در زیر می توانید

56. Entschuldigung, Darf ich Sie etwas fragen? -  بپرسم؟یک سوال از شما ممکن است ببخشید، آیا 

57. Ich möchte nach … - دانید[را ب]اگر نام مقصد  ... برومخواهم به می 

58. Ich möchte dahin – نقشه[روی خواهم به اینجا بروم ]اشاره به مقصد می 

59. Ich habe mich verlaufen -   (ام )زمانیکه پیاده هستیدگم شدهمن 

60. Ich habe mich verfahren -   (هستید با ماشینزمانیکه )ام گم شدهمن 

61. Wie komme ich dahin? - م؟توانم به آنجا برویچطور م 



62. Geht es hier lang?-  [کنیداینکه در مسیر درست حرکت می ]برای اطمینان از این سمت است؟از ...  آیا 

63. Zeigen Sie mir das bitte auf der Karte? - نشان دهید؟ به من روی نقشهآنرا توانید آیا می 

64. Wo ist …?  -   ؟...کجاست 

 به زبان آلمانی کردنخرید 

و درست مانند هر زبان دیگری  قصد شما خرید کردن است محلی هایبازار چه درکز خرید و امرچه در ،  هامارکتچه در سوپر

 در آلمانی هم می توانید چانه بزنید. برای اینکار از عبارات زیر استفاده کنید:

65. Das gefällt mir -  من این را دوست دارم 

66. Was kostet das? –  ؟قیمت این چقدر است 

67. Bitte wiederholen Sie das? - ؟دوباره تکرار کنیدآنرا  آیا ممکن است 

68. Schreiben Sie das bitte für mich auf? -   ؟یادداشت کنید را برایم ممکن است آنآیا 

69. Und wenn ich das alles kaufe?-  [بکار می رود برای تخفیف گرفتن؟ ]یکجا بخرم چطوررا اینها   همه اگر 

70. Das ist mir zu teuer - خیلی گران است 

• (that's me to toy-uer) 

71. Geben Sie mir einen Rabatt? –  د؟به من تخفیف بدهیامکان دارد آیا 

72. Ich suche nach … - گردم... میمن به دنبال 

73. Ich schaue mich nur um -  کنمدارم نگاه میفقط 

74. Danke, ich suche noch weiter – زمانی که در خرید دچار تردید ]باید جاهای دیگر را هم بگردم ، ممنون

 [شویدمی

75. Moment, bitte –   یک لحظه لطفافقط 

76. Ja, bitte  - بله، لطفا 

77. Nein, danke  - منه، ممنون 

 پزشکی های اورژانسیموقعیت

 های مرتبط با موقعیت های اورژانسیعبارتیادگیری ، اما به هر حال! پیدا نکنید  این بخش نیاز هایتامیدوارم هرگز به عبار

 ایده بدی نیست و ممکن است بکارتان بیاید.

78. Können Sie mir bitte helfen? –لطفا به من کمک کنید 

79. Ich brauche einen Arzt –  را ببینم یک پزشکباید 

80. Es geht mir nicht gut - احساس خوبی ندارم 



81. Es geht ihm/ihr nicht gut - مذکر و مونث( او احساس خوبی ندارد( 

82. Gibt ein Krankenhaus in der Nähe? -   وجود دارد؟ یاینجا بیمارستاننزدیکی آیا در 

83. Fahren Sie mich bitte zum Krankenhaus -  راننده تاکسی[ رو به ] بیمارستان برسانیدیک من را به 

84. Es tut hier weh –  بدن[های قسمت]اشاره به  قسمت درد دارد این 

85. Ich brace Medizin –  دارو الزم دارممقداری 

 های خاص مکانپیدا کردن 

 کنند مودبانهها به شما کمک میت. این عبارتعلق ندارندخاصی   دسته بندیپردازیم که به هیچ  به چند عبارت می  در نهایت،

 .صحبت کنیدو طبیعی تر  تر

 .را نیز گنجانده ام های خاص پیدا کردن مکاندر اینجا چند سوال برای 

86. Es tut mir leid, Sie zu stören, aber…  -  اما ...شوممیببخشید که مزاحم ، 

87. Kann ich Sie schnell etwas fragen?-  بپرسم؟از شما یک سوال سریع خیلی آیا امکان دارد 

88. Ich suche ein Restaurant mit gutem Essen hier in der Nähe -   اطراف این به دنبال جایی با غذای خوب در

 .هستم

89. Ich ein nettes Café in der Nähe -  می گردممنطقه این  در  یک کافی شاپ خوببه دنبال. 

90. Wissen Sie was über …?  -  دانید؟... می آیا چیزی در مورد 

91. Gibt in der Nähe etwas Interessantes zu sehen – برای دیدن وجود  یجالب جای در اطراف این منطقه آیا

 دارد؟

92. Trotzdem danke -  [نتوانسته به شما کمک خاصی کند که کسی بهدر پاسخ از شما ممنونم ] به هر حال 

 اکنون شما دایره ای از عبارت ها و واژگانی را در اختیار دارید که می توانند در ماجراجویی جدیدتان به شما کمک کنند.

هید و به ادامه یادگیری دمانی را انجام لدانستن این عبارات، به زودی می توانید اولین مکالمات اساسی خود به زبان آبا 

 .این زبان عالقه مند شوید


