درس ﺑﯿﺴﺖ و دوم – ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ ﺳﺎﻋﺖ در زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧ ﻣﺎ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻔﺎوﺗ را دارﯾﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ درس ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﺑﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﺷﺪ.

اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ :

در اﯾﻦ روش  ،اول ﺳﺎﻋﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻠﻤﻪ  Uhrرا ﻣ ﮔﻮﯾﯿﻢ و ﺳﭙﺲ دﻗﯿﻘﻪ را  ،درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺪول ﺑﺎﻻ

اﻣﺎ ﯾ روش دﯾﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺶ و ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻮد آﻧﺎه در زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧ ﺑﻮﯾﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ  ۵دﻗﯿﻘﻪ از  ۶ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ﯾﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ۵دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ از  ۶اﺳﺖ .ﯾﺎ اﯾﻨﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﯾ رﺑﻊ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺷﺶ و ﯾﺎ ﯾ رﺑﻊ ﻗﺒﻞ از ﺷﺶ اﺳﺖ و …

ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ

ﺣﺎل ﮐﻪ ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﺎﻋﺖ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﺪ  ،ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ در اداﻣﻪ روش ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﺎرﯾﺦ را ﻧﯿﺰ ﯾﺎد ﺑﯿﺮﯾﻢ  ،در زﺑﺎن اﻟﻤﺎﻧ
ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ روز ﯾﺎ ﻣﺎه را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺪد ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ و ﯾﺎ اﺻﻼ ﻧﺎم آن ﻣﺎه را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ و ﯾﺎ اﯾﻨﻪ دﻟﻤﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ روز را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ و ﺑﺎﻗ
را ﺑﺎ ﻋﺪد ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ.

ﺑﻪ ﻣﺜﺎل ﻫﺎی زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
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اﻣﺎ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮔﺎﻫ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺑﻮﯾﯿﻢ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺎه اوﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل دو ﻫﺰار و ﺷﺎﻧﺰده  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از روش زﯾﺮ ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺘ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.

 <– Fünfter Oktober Zweitausendfünfzehnﺑﺪون آرﺗﯿﻞ

 <– Er war ein fünfter Oktoberﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺣﺮف ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
آن ﯾﻪ ﭘﻨﺠﻢ اﮐﺘﺒﺮی ﺑﻮد

ﻧﺘﻪ  :آن  erﮐﻪ در ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﺮف ﻣﺬﮐﺮ ﻣﺎ ﯾﻌﻨ Der Tag دارد  ،ﮐﻪ در ﺗﻔﺮ ﻓﺎرﺳ اﯾﻨﻮﻧﻪ
ﺑﯿﺎن ﻣﯿﻨﯿﻢ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻻ را  :آن ﯾ روز ﭘﻨﺠﻢ اﮐﺘﺒﺮی ﺑﻮد

 <— Der Fünfter Oktober zweitausendfünfzehnﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺣﺮف ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
آن ﭘﻨﺠﻢ اﮐﺘﺒﺮ دو ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺰده ﺑﻮد

 <– Am fünften Oktober zweitausendfünfzehnﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺣﺮف رﺑﻂ
در ﭘﻨﺠﻢ اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل دو ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺰده

اﻣﺎ روش دﯾﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﺳﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺜﻼ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ  ۱۹۸۶اول ﺑﻮﯾﻢ  ۱۹ﺗﺎ ﺻﺪ ﻫﺎ و ﺑﻌﺪ ﺷﺶ و
ﻫﺸﺘﺎد

 Neunzehnhundertsechsundachtzigﻫﺰار و ﻧﻬﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و ﺷﺶ

ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﯿﺎن  ،ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺜﻼ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪﻣﺎن را ﺑﻮﯾﻢ .و ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روش ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎ
 1999ﻣﺠﺎز اﺳﺖ و ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ دو ﻫﺰار دﯾﺮ ﻧﻤ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ  ۲۰ﺗﺎ ﺻﺪﺗﺎ

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ درس  ،ﺳﻮال  ،ﻣﺜﺎل ﯾﺎ ﻧﻈﺮی دارﯾﺪ  ،ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻧﺮا در ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮات ﻫﻤﯿﻦ درس درج ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
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