
میلیارد  7بر روی زمین حدود 
 کنندمردم زندگی می

Auf der Erde leben ca. 7 Milliarden 

Menschen 
 Der Mensch مردم –جمع  –فرد 

 حالت جمع

(Menschen) 

 
آیا در این نزدیکی یک کافی . 1

 شناسید؟شاپ مناسب می
 
 . من این خیابان را دقیق میشناسم.2

 etwas(akk)kennen.  

 )دانستن(چیزی را شناختن 
Kennen Sie hier in der Nähe ein  .1

? gemütliches Café 

 
gut/genau/gründlich/oberflächlich/flüchtig 

kennen.  

 خوب/دقیق/اساسی/سطحی/گذرا شناختن
.Die Straße kenne ich genau .2 

 

  Kennen دانستن –شناختن 
گذشته کامل 

(gekannt) 

 Ich habe ihr im Flur begegnet راهرو مالقات کردممن او را در 

 
 

  Begegnen مالقات کردن )دیدن(
گذشته 

 (begegnetکامل)

من دوست دارم سفر کنم و . 1
 .کشورهای دیگر را بشناسم

 
. من میخواستم با نظر تو  از یک 2

 جهت دیگه آشنا بشم.

Ich möchte gern reisen und andere  .1

. Länder kennenlernen 

 

Ich wollte ihre Ansicht, sie von  .2

.einer anderen Seite kennenlernen 

 
 

 Kennenlernen شناختن –آشنا شدن 
گذشته کامل 

(kennengelernt) 

من "مولر" نام دارم، نام کوچک 
 من "اوا" است

Vorname ist Ich heiße Müller, mein 

Eva 
 Der Vorname نام کوچک

/der Rufname 
 حالت جمع

(Vornamen) 

 
  Garcíaنام خانوادگی من.1

 Gonzálezاست 
 
. وقتی که آنها ازدواج کردند.او 2

نام خانوادگی شوهرش را انتخاب 
 کرد.

Meine Familiennamen sind García  .1

.González 

 
den Als sie heirateten, nahm sie  .2

.Familiennamen ihres Mannes an 

 Der نام خانوادگی
Familienname 

 حالت جمع

(Familiennamen) 

 

 Der Name اسم –نام  Kennst du seinen namen? دانی؟آیا نام او را می
 (Namen) حالت جمع

 

ما تقریبا سن مشابهی داریم. . 1
 .(هم سن هستیم)
 
سالگی رانندگی  18. من در سن 2

 گرفتم.یاد 

.Wir sind etwa im gleichen Alter .1  
 

Ich habe im Alter von achtzehn  .2
.Jahren Auto fahren gelernt 

 Das Alter سن
 (Alter) حالت جمع

 
 



تو نباید در نامه عنوان را . 1
 .فراموش کنی

 
. او نامه درخواستش رو با 2

 عنوان مناسب )درست(شروع کرد.
 

im Brief die Anrede nicht  musstDu  .1

.vergessen 

 

Er begann sein Bewerbungsschreiben  .2
.mit der richtigen Anrede 

 Die Anrede عنوان –خطاب 
 (Anreden) حالت جمع

 

 Das Geburtsjahr سال تولد Das Geburtsjahr Ihres Sohnes, bitte? سال تولد پسرتان، لطفا؟
 حالت جمع

(Geburtsjahr) 

 
لطفا محل تولد خود را بر روی 

 .فرم بنویسید
Bitte schreiben Sie Ihren Geburtsort 

.auf das Formular 
 Das Geburtsort محل تولد

/Das Heimort 
 حالت جمع

(Geburtsorten) 

 
فردا )پدر من فردا تولد دارد. . 1

 (تولد پدر من است
 

. من میخواهم در روز تولدم جشن 2

 بگیرم.

.Mein Vater hat morgen Geburtstag .1  
 

Ich werde zu meinem Geburtstag eine  .2
.Feier machen 

 Der Geburtstag روز تولد
 حالت جمع

(Geburtstage) 

 

من اهل سوئیس هستم. آنجا . 1
 وطن من است

 
 . آلمان کشور دوم من است2

Ich komme aus der Schweiz. Das ist . 1

meine Heimat 

 

ist meine zweite  Deutschland . 2

Heimat 

 

 Die Heimat وطن
Das Vaterland/ 

 (Heimaten) حالت جمع

 

او به سه زبان متفاوت صحبت . 1
 .کندمی
 
. من به اینجا اومدم تا زبان یاد 2

 بگیرم.

Sie spricht drei verschiedene  .1

.Sprachen 

 

Ich bin hierher gekommen, um die  .2
.Sprache zu lernen 

 Die Sprache زبان
 (Sprachen) حالت جمع

 

برای کارت شناسایی شما به . 1
 .یک عکس جدید نیاز دارید

 
. بازدیدکنندگان همیشه باید کارت 2

شناسایی خ.دشان رو حمل کنند. 
 )داشته باشند(

Für den Ausweis brauchen Sie ein  .1

.neues Foto 

 
immer einen Besucher müssen  .2

.Ausweis bei sich tragen 

 Der Ausweis کارت شناسایی
 (Ausweise) حالت جمع

 

  Seine Möbel sind sehr .مبلمان او خیلی با ارزش هستند

.wertvoll 
 Die Möbel مبلمان

 (Möbels) حالت جمع

 

 .این لوازم های خانه خیلی قدیمی هستند.1
 
سوزی بیمه . لوازم خانه ما در مقابل آتش 2

 شده.

Diese Hausraten sind sehr  .1

.alt 

 

Unser Hausrat ist im Falle  .2
.eines Brandes versichert 

 

 Der Hausrat لوازم خانه 
 



تا زمانی که تب داری باید در تخت خواب .1 
 .بمانی

 
. من یک تخت خواب همراه با تشک 2

 خریدم.

Solange Sie Fieber haben,  .1

.Sie im Bett bleibenmüssen  

 
Ich habe ein Bett mitsamt  .2

.Matratze gekauft 

 

 Das Bett تخت خواب
 (Betten) حالت جمع

 
 

 !لطفا شیر را داخل یخچال بگذار . 1
 
 خالی است. ,. یخچال پر 2
 
 
 . یخچال ما خراب است.3

Stell die Milch bitte in den . 1

!Kühlschrank 

 
der Kühlschrank ist voll,  .2

.leer 
 

Unser Kühlschrank ist  .3
.außer Betrieb 

 

 Der Kühlschrank یخچال
 حالت جمع

(Kühlschranke) 

 

 Wir haben nur noch eine .ما فقط یک بطری شراب داریم

.Flasche Wein 
 Die Flasche بطری

 (Flaschen) حالت جمع

 

 .گاز کم داردآشپزخانه جدید هنوز اجاق . 1
 
 . اجاق گاز را روشن کردن2

In der neuen Küche fehlt .1

.noch der Herd 

 
 zündenden Herd an .2 

 Der Herd اجاق گاز
 (Herde) حالت جمع

 

اش را کنند که او خودش خانهمردم فکر می
 .(به آتش کشیده است)است. آتش زده

Die Leute glauben, dass er sein 

.angezündet hat Haus selbst 
 روشن کردن 
 )آتش زدن(

ündenAnz 
 گذشته کامل

(angezündet) 

 .استکلید، در قفل گیر کرده . 1
 
 .توانم کلیدم را پیدا کنممن نمی . 2

Der Schlüssel steckt im  . 1
.Schloss 

 
Ich kann meine Schlüssel  . 2

.nicht finden 

 

 Der Schlüssel کلید
 (Schlüssel) حالت جمع

 

 Die Gläser stehen im Schrank. .ها در کابینت هستندلیوان

 
etwas (Akk.) aus dem Schrank 

nehmen 

 (چیزی را از کمد برداشتن (

 Der Schrank کابینت –قفسه  –کمد 
 (Schränke) حالت جمع

 

او بر روی کاناپه یک خواب کوتاه .1
 .نیمروزی داشت

 
 راحت است. . کاناپه جدید من خیلی2

Sie machte auf dem Sofa  .1

.einen kleinen Mittagsschlaf 

 
Mein neues Sofa ist sehr  .2

.bequem 

 

 Das Sofa مبل راحتی –کاناپه 
Der Couch/ 

 (Sofas) حالت جمع

 

توانند سر این میز حداکثر شش نفر می. 1
 .بنشینند

 
 . ما روی یک میز بزرگ غذا خوردیم.2

diesem Tisch können An . 1
.höchstens sechs Personen sitzen 

 
wir saßen alle um einen großen  . 2

.Tisch 

 

 Der Tisch میز
 (Sofas) حالت جمع

 



 

 !مواظب باش، قوری از شیشه است. 1
 
 آیا یک لیوان شیر میل داری؟ . 2

etwas (Nom.) aus Glas sein 
 چیزی از جنس شیشه بودن

die Kanne ist aus Vorsicht, . 1

!Glas 

Möchtest du noch ein Glas   .2

?Milch 
 

 لیوان . 1
 
 . شیشه2

Das Glas 

 .ترسدها میاو از سگ.1
 
 .من هرروز با سگم به پیاده روی میروم.2
 
 .این سگ کوچولو خیلی جذاب است.3

.Er hat Angst vor Hund .1 

 
Ich gehe jeden Tag mit  .2

.spazierenmeinem Hund  

 
sehr Dieser kleine Hund ist  .3

.niedlich    
 

  Der Hund سگ
Der köter/ 

 (Hunde) حالت جمع

 

یورو در ماه  720اجاره آپارتمان ما . 1
 .است

 
 . شما باید سه ماه اجاره پیشاپیش )از قبل(2

 پرداخت میکردید

Unsere Wohnung kostet .1

.Miete pro Monat€  -,720 

 

mussten drei Mieten im  sie. 2
.Voraus zahlen 

 

 Die Miete اجاره بها
 (Mieten) حالت جمع

 
 

ما باید دو ماه اجاره)اجاره اصلی بدون 
هزینه های جانبی( را پیشاپیش پرداخت 

 کنیم.

Wir müssen Zwei Kaltmiete 

im voraus betzahlen 
 اجاره سرد

اجاره منزل بدون ( 

 (های جانبیهزینه

Die Kaltmiete 
 حالت جمع

(Kaltmieten) 

 
 این آپارتمان خیلی جذابه )تو دل برو( هست

 یورو با هزینه های 440,متر  60
 جانبی

,Diese Wohnung ist doch süß 
Quadratmieter ,440Euro 60 

.Warmmiete 

 اجاره گرم
های اجاره منزل با هزینه)

 (جانبی

Die Warmmiete 
 حالت جمع

(Warmmieten) 

 
 .خواهم یک ماشین اجاره کنممن می . 1
 
 
ما این آپارتمان را برای سه سال اجاره  . 2

 .کردیم

etwas (Akk.) mieten 

 (چیزی را اجاره کردن)

Ich möchte ein Auto mieten.1 
etwas (Akk.) für (Zeitspanne) mieten 

 چیزی را به مدت )بازه زمانی( اجاره کردن

für  Wir haben die Wohnung .2
.drei Jahre gemietet 

 

  Mieten اجاره کردن
 )gemietet)گذشته کامل

پرنده روی یک درخت  . 1
 .پرواز کرد

 
تا نیویورک با هواپیما  .2

 چقدر راه است؟
 
 .اخراج شد مدرسهاو از  .3

Auf etwas (Akk) fliegen 

 روی چیزی پرواز کردن
 

Der Vögel ist auf einen Baum  .1
.geflogen 

 
nach Rom/in die Türkei/zum Mond/... 

fliegen 

 به رم/به ترکیه /به ماه/... پرواز کردن
 

Wie lange fliegt man nach New  .2
?York 

پرواز کردن)با . 1

 هواپیما(
 

 . به حرکت افتادن2

 
 . اخراج شدن3

Fliegen 
 (geflogen)گذشته کامل

flattern/ 

 



 

.Er ist aus der Schule geflogen. 3 
 

هواپیما تا حاال حرکت  . 1
 .استکرده

 
؟ میکنیکی حرکت  . 2
 )هواپیما کی پرواز می کند؟)
 

.Das Flugzeug ist schon abgeflogen .1 

 
 ?Wann fliegst du ab .2 

راهی شدن )با 
 هواپیما(

Abfliegen  
 (abgeflogen)گذشته کامل

wegfliegen/ 
 

او یک ماشین قرمز را  .1
 .راندمی
 
کیلومتر  100او با سرعت . 2

 .کرددر ساعت رانندگی می
 
این اتوبوس در روزهای  .3

 .کندتعطیل حرکت نمی
 
 8آسانسور تنها تا طبقه  .4

 .رودکند/باال میحرکت می
 
ما با او به خوبی کنار  .5

 .آمدیم

.Sie fährt einen roten Wagen .1 

 
.Er fuhr mit 100 Stundenkilometer .2 

 
Dieser Bus fährt nicht am  .3

.Feiertagen 

 
. Fahrstuhl/Rolltreppe fahren 

 برقیحرکت کردن آسانسور/پله
 

Der Fahrstuhl fährt nur bis zum  .4
.achten Stock 

 

.Mit ihm sind wir gut gefahren .5 
 

رانندگی . راندن )1

 (کردن
 
. حرکت کردن 2

 )وسیله نقلیه(
 
 . رساندن )بردن(3

 
 . کنار آمدن 4

Fahren  
 (gefahren)گذشته کامل

تراموا باید االن بیاید.  . 1
 (باید تا چند لحظه دیگر بیاید)
 
. قطار تازه نیم ساعت دیگه 2

 میرسد.
 
اگر )زمانی( به کلن آمدید،  .3

 .به مالقات ما بیایید
 
 .دوباره پیش ما بیایید .4
 
 .بار پیاده آمدیمما این . 5

Straßenbahn muss gleich Die  .1
 .kommen 

 
Der Zug kommt erst in einer  .2

.halben Stunde 
 

in (Akk.)/nach (Dat.)/zu (Dat.)/... 

irgendwo kommen.  

 به جایی رفتن
 

Wenn Sie mal nach Köln kommen,  .3
.besuchen Sie uns 

 
zu jemandem/irgendwo (Dat.) kommen 

 نزد کسی/جایی آمدن
 

Kommen Sie doch mal wieder zu  .4
.uns 

 
Zu Fuß kommen 

 پیاده آمدن

Wir sind diesmal zu Fuß  .5
 .gekommen 

 آمدن. 1

 
 . رفتن2

Kommen 
 (gekommen)گذشته کامل

ankommen/ 

erreichen/ 



 

 .من باید به دکتر بروم . 1
 
دختر من هنوز به دبیرستان . 2

 .رودمی
 
ساعت درست کار  . 3

ساعت دوباره درست  -.کندنمی
 .شد
 
در ابتدا همه چیز خوب جلو  .4

 .رفت
 
 .کندزنگ کار نمی .5

zu (Dat.) Artz/ Arbeit/Schule/ ... gehen 

 به دکتر/سرکار/مدرسه/ ... رفتن

.Ich muss zum Arzt gehen .1 
m)zu(zu dem 

 
auf (Akk.) Markt/Standesamt/... gehen 

 بازار/دفتر ثبت اسناد/ ... رفتنبه  

Meine Tochter geht noch aufs  .2
.Gymnasium 

 
. richtig/falsch gehen 

 چیزی درست/غلط کار کردن

Die Uhr   -.Die Uhr geht falsch  .3

.geht wieder richtig 
 

Etwas gut/schlecht gehen  

 چیزی خوب/بد پیش رفتن

.gutAm Anfang ging alles ganz  .4 
 

. gehen/nicht gehen 
 کار کردن/نکردن

.Klingel geht nicht Die .5 
 

رفتن )راه . 1

 رفتن(
 
. پیش رفتن )جلو 2

 رفتن(

Gehen  
 (gegangen)گذشته کامل

Spazieren/ bleiben 
laufen/stehen 

سریع، سوار شوید، قطار . 1
 .کنداالن حرکت می

 
 .او وارد سیاست شد .2

Schnell, steig ein, der Zug fährt  .1

.gleich 
 )trennbar(فعل جدا شدنی 

 
.Er ist in die Politik eingestiegen .2 

 

سوار شدن )به .1

 وسیله نقلیه(
 
 . وارد شدن2

Einsteigen  
 (eingestiegen)گذشته کامل

/aussteigen 

من باید در کدام ایستگاه  .1
 پیاده شوم؟

 
داشتن قطار . قبل از نگه 2

 پیاده نشو.

An welcher Station muss ich  .1
?aussteigen 

 
Nicht aussteigen, bevor der Zug  .2

!hält 
 

خارج شدن )از 
 وسیله نقلیه(

Aussteigen  
 (ausgestiegen)گذشته کامل

einsteigen/ 

شما باید در ایستگاه مرکزی 
 .)قطار را( عوض کنید

 Sie müssen am Hauptbahnhof

.umsteigen 
عوض کردن یا 
تغییر دادن خط 

 )مترو(

Umsteigen  
 (umgestiegen)گذشته کامل


