درس ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ – ﺣﺮوف اﺿﺎﻓﻪ زﻣﺎن و اﯾﺎم
در اﯾﻦ درس ﮔﺮاﻣﺮی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دروس آﯾﻨﺪه ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺎﻫ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ ﺣﺮوف اﺿﺎﻓﻪ و ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آﻧﻬﺎ در
ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻤ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ.

ﺣﺮوف اﺿﺎﻓﻪ زﻣﺎن و اﯾﺎم ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
am, im, um

ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ  amدر واﻗﻊ ﻣﺨﻔﻒ  an + demاﺳﺖ و ﮐﺎرﺑﺮد آن ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ روزﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ و ﯾﺎ اوﻗﺎت روز اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ :

ﮐﺎرﺑﺮد دﯾﺮ آن در ﺑﯿﺎن ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺜﺎل زﯾﺮ :
 am 09.04.2018در ﺗﺎرﯾﺦ  9آﭘﺮﯾﻞ ﺳﺎل ۲۰۱۸

ﭘﺲ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﺗﺎرﯾﺦ و روزﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ ﯾﺎ اوﻗﺎت روز ﻣﺎﻧﻨﺪ ) ﺻﺒﺢ  ،ﻇﻬﺮ  ،ﺷﺐ و … ( از ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ  amاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﻨﯿﻢ  ،در
واﻗﻊ از آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ ﺣﺮف ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﺎ آرﺗﯿﻞ ﺗﻤﺎﻣ روزﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ و اﯾﺎم روز ) ﺑﻪ ﺟﺰ ﺷﺐ (  derﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  anدر اﯾﻨﺠﺎ
ﻧﻘﺶ ﯾ ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ  Dativﺳﺎز اﯾﻔﺎ ﻣﯿﻨﺪ .ﭘﺲ ﻫﻤﻮاره ﻣﺎ ﻣﺨﻔﻒ اﯾﻦ دو ﯾﻌﻨ am را ﻣ ﻧﻮﯾﺴﯿﻢ

ﻧﺘﻪ  :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺣﺮف ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺐ  Dieﻣ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﯾﻌﻨ die Nacht و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮﯾﯿﻢ در ﺷﺐ آﻧﺎه ﻣ ﺷﻮد in
der Nacht

ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻌﺪی ﻣﺎ  imاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﻔﻒ  in + demﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﻣﺎه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺼﻞ ﻫﺎی ﺳﺎل اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯿﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺜﺎل ﻫﺎی زﯾﺮ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ :

 im Septemberدر ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ
 im Maiدر ﻣﺎه ﻣ
 im Frühlingدر ﻣﺎه ﺑﻬﺎر
 im Sommerدر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 im Herbstدر ﭘﺎﯾﯿﺰ
 im Winterدر زﻣﺎﺳﺘﺎن

ﭘﺲ در زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧ از ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ  imﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﻣﺎه ﯾﺎ ﻓﺼﻞ ﻫﺎی ﺳﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﻨﯿﻢ.

و ﺣﺮف آﺧﺮ ﻣﺎ ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ  umاﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨ ، در ﺳﺎﻋﺖ ِ  ،راس ﺳﺎﻋﺖ ِ ﻣﻌﻨ ﻣﯿﺪﻫﺪ و از آن ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﺳﺎﻋﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﻨﯿﻢ

 um 5 Uhrدر ﺳﺎﻋﺖ ِ ﭘﻨﺞ
 um 2 Uhrدر ﺳﺎﻋﺖ دو
 um 14 Uhrدر ﺳﺎﻋﺖ  ۲ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ

آﻣﻮزش زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧ – ﻣﺮﺗﻀ ﻏﻼم ﻧﮋاد

de.alemani.de : ﻣﻨﺒﻊ

