درس ﻫﺸﺘﺎد و ﭘﻨﺠﻢ – ﻧﺎﻫ ﺑﻪ ﻓﻌﻞ  lesenو ﭘﯿﺸﻮﻧﺪﻫﺎی آن
ﺳﻼم دوﺳﺘﺎن در اﯾﻦ درس ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺎﻫ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ ﻓﻌﻞ  lesenﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﯿﺸﻮﻧﺪﻫﺎی آن  ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در درس
ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﻔﺘﻪ ام  ،در زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧ ﻫﺮ ﮐﺎری  ،ﻓﻌﻞ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮدش را دارد ،ﺣﺎل در اﯾﻦ درس ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻓﻌﻞ  lesenو
ﭘﯿﺸﻮﻧﺪﻫﺎی آﻧﺮا ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.

lesen
ﺧﻮاﻧﺪن  ,ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدن  ،ﺗﺪرﻳﺲ ﻛﺮدن  ،درس دادن  ,درﻳﺎﻓﺘﻦ  ،داﻧﺴﺘﻦ  ،ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ  ،ﻓﻬﻤﻴﺪن  ,ﺧﻮﺷﻪ ﭼﻴﺪن  ،ﮔﺮد آوردن
ﻣﺤﺼﻮل

ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎده lasen :
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻣﻞ haben gelesen :

در اﯾﻦ درس ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺎ ﺑﻪ روی ﻣﻔﻬﻮم ﺧﻮاﻧﺪن ﯾﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدن در ﻓﻌﻞ  lesenاﺳﺖ!

ﻧﺘﻪ  :در ﺗﻔﺮ ﻓﺎرﺳ ﯾﺎ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳ ، ﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻓﻌﻞ ﺧﻮاﻧﺪن را ﻣ آﯾﻢ ﺑﺎ ﯾ ﺳﺮی اﺳﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ و از آن ﻓﻌﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣ
ﺳﺎزﯾﻢ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ  :آواز ﺧﻮاﻧﺪن  ،ﺗﺮاﻧﻪ ﺧﻮاﻧﺪن  ،ﺷﻌﺮ ﺧﻮاﻧﺪن و …
اﻣﺎ در ﺗﻔﺮ آﻟﻤﺎﻧ اﻓﻌﺎل اﯾﻨﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻠﻪ اﺳﻢ را ﻣ آورﯾﻢ و ﺑﻌﺪ ﻫﻤﺎن ﻓﻌﻞ اﺻﻠ را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ ،
ﻣﺜﻼ  :ﯾ آوازی را ﺧﻮاﻧﺪن  ،ﯾ ﺗﺮاﻧﻪ ای را ﺧﻮاﻧﺪن  ،ﯾ ﺷﻌﺮی را ﺧﻮاﻧﺪن و …

در ﺗﻔﺮ آﻟﻤﺎﻧ ﯾﺎ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧ ، ﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻓﻌﺎل ﺟﺪا ﺷﺪﻧ را ﺑﺎ ﺣﺮوف اﺿﺎﻓﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ و از آﻧﻬﺎ ﻓﻌﻠ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺎزه ﺗﺮ
ﻣ ﺳﺎزﯾﻢ!

و اﻣﺎ ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﻓﻌﻞ : lesen

?Hast du das Buch gelesen
ﺗﻮ آن ﮐﺘﺎب را ﺧﻮاﻧﺪه ای ؟

در اﯾﻨﺠﺎ ﻓﻌﻞ  lesenﺑﻪ ﻣﻌﻨ ﺧﻮاﻧﺪن  ،ﯾﻌﻨ ﭼﯿﺰی را ﺑﺮای ﺧﻮدت ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﻄﺤ آﻧﺮا ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷ ﯾﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮐﺮده ﺑﺎﺷ

ﺣﺎل ﻣﺎ در زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎرﺳ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭼﯿﺰی را ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ  ،ﭼﯿﺰی را آﻫﺴﺘﻪ ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ  ،ﭼﯿﺰی را ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ ﯾﺎ اﯾﻨﻪ
ﭼﯿﺰی را آرام

 Laut lesenﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪن
 Leise lesenآﻫﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻧﺪن
 Schnell lesenﺳﺮﯾﻊ ﺧﻮاﻧﺪن
 Langsam lesenآرام ﺧﻮاﻧﺪن

ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل دﯾﺮ :

lesen lernen
ﺧﻮاﻧﺪن ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻦ

Das Kind kann schon lesen
آن ﺑﭽﻪ ) دﯾﻪ ( ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ

Abends im Bett noch lesen
ﺳﺮﺷﺐ ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺗﺨﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدن

Ich kann deine Schrift nicht lesen
ﻣﻦ دﺳﺖ ﺧﻂ ﺗﻮ را ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺨﻮاﻧﻢ

ﻧﺘﻪ  :ﻓﻌﻞ  lesenرا ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺣﺮوف اﺿﺎﻓﻪ  über, aus, von, in, an, zuﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯿﻢ.
دﯾﺪﯾﺪ در ﻓﺎرﺳ ﻣ ﮔﻮﯾﯿﻢ  :درﺑﺎره آن ﺧﻮاﻧﺪه ام  ،ﯾﺎ ﭼﯿﺰی از آن را ﺧﻮاﻧﺪه ام ﯾﺎ در آن ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﺪه ام  ،در زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ.

 über etwas lesenدرﺑﺎره ﭼﯿﺰی ﺧﻮاﻧﺪن
 von etwas lesenﭼﯿﺰی از آن ﺧﻮاﻧﺪن
 in etwas lesenدر ﭼﯿﺰی ﺧﻮاﻧﺪن
 an etwas lesenﭘﯿﺮاﻣﻮن ﯾﺎ اﻃﺮاف ﭼﯿﺰی ﺧﻮاﻧﺪن
 zu etwas lesenﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﭼﯿﺰی ﺧﻮاﻧﺪن  ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی ﭼﯿﺰی ﺧﻮاﻧﺪن
 aus etwas lesenاز ﭼﯿﺰی ﺧﻮاﻧﺪن

ﻧﺘﻪ  zu etwas lesen :ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺗﻔﺮ ﻓﺎرﺳ ﺧﯿﻠ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﻤ ﮔﯿﺮد  ،اﻣﺎ در ﺗﻔﺮ آﻟﻤﺎﻧ ﭼﺮا

ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﺣﺮوف اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﻌﺎل ﯾﺎ ﺻﻔﺖ ﻫﺎی ﻣﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ  ،آﻧﺎه ﻣﺎ ﺑﺎ  daو  woﻧﯿﺰ ﺣﺘﻤﺎ ﺳﺮﮐﺎر ﺧﻮاﻫﯿﻢ
داﺷﺖ  ،ﻣﺜﻼ ﺑﺮای ﻓﻌﻞ  lesenﻣﺎ ﺑﺎ  über, von, aus, in, an, zuدر ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﭘﺲ اﯾﻦ ﺣﺮوف اﺿﺎﻓﻪ و واژﮔﺎن ﭘﺮﺳﺸ
زﯾﺮ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﯾ ﺟﺎﯾ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯿﻢ.
? Wovonواژه ﭘﺮﺳﺸ – از ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ؟
 Davonﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ – از اون  ،از آن

? Worüberواژه ﭘﺮﺳﺸ – درﺑﺎره ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ؟
 Darüberﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ – درﺑﺎره آن  ،درﺑﺎره اون

و دﯾﺮ ﺣﺮوف اﺿﺎﻓ ﮐﻪ در اﯾﻦ درس ﻧﺎم ﺑﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت

ﻣﺜﺎل :

Ich habe darüber etwas gelesen
ﻣﻦ درﺑﺎره آن ﭼﯿﺰی ﺧﻮاﻧﺪه ام

Ich habe davon etwas gelesen
ﻣﻦ از اون ﭼﯿﺰی ﺧﻮاﻧﺪه ام

اﻣﺎ اﯾﻦ در زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﺟﺮا ﻧﯿﺴﺖ  ،ﺑﻠﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای درس ﮔﻔﺘﻢ  ،در زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺎری ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻌﻞ
ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮدش را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯿﻢ .ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗ ﺗ آن ﻓﻌﻞ ﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﻮاﻧﺪن  ،ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗ
ﺧﻮاﻫﻢ داد

ﺣﺎﻟﺖ اول :
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﯿﺰی را ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻤﺎم ﺟﺰﺋﯿﺎت آن ﺑﺨﻮاﻧﻢ ﯾﺎ اﯾﻨﻪ ﻣﻦ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﯾ ﻣﺘﻦ
را ﺑﺨﻮاﻧﻢ  ،در آن ﺻﻮرت ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺘ ﻓﻌﻞ  lesenﺑﺎ ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ  durchﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻓﻌﻞ ﺟﺪاﺷﺪﻧ durchlesen را ﺑﺴﺎزد و ﺟﺪا
از آن  ،ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺎزه ﺗﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺒﺨﺸﺪ.

ﻓﻌﻞ ﺟﺪا ﺷﺪﻧdurchlesen 
ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻨ را ﺧﻮاﻧﺪن  ,ﺑﺪون ﺗﻌﻤﻖ ﺧﻮاﻧﺪن

ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎده lasen durch :
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻣﻞ haben durchgelesen :

ﻣﺜﺎل :

Ich habe das Buch durchgelesen
ﻣﻦ آن ﮐﺘﺎب را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده ام

اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدن در ذﻫﻦ آﻟﻤﺎﻧ زﺑﺎن ﻫﺎ ﯾ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎده ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد  durchدر ﻓﻌﻞ  ،آﻧﺎه اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ را
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد  ،ﮐﻪ ﻣﻦ آن ﮐﺘﺎب را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺟﺰﺋﯿﺎت و ﺑﺎ دﻗﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﻮ ﺑﻪ ﻣﻮ ﺧﻮاﻧﺪه ام

Ich habe den Brief zweimal durchgelesen
ﻣﻦ آن ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﻄﺎﻟﺐ ﯾﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﺶ دوﺑﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده ام ﯾﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ام

ﺣﺎﻟﺖ دوم :
وﻗﺘ ﻣﻦ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﻣﺘﻨ را ﺑﺮای ﮐﺴ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺨﻮاﻧﻢ ﯾﺎ ﻧﻪ اﺻﻼ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﯾ ﻣﺘﻦ را ﺑﺮای ﯾ ﺟﻤﻊ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺨﻮاﻧﻢ ،
آﻧﺎه ﺑﺎﯾﺪ در زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧ ﻓﻌﻞ ﺟﺪاﺷﺪﻧ vorlesen را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻢ
.
.
vorlesen
از روی ﭼﯿﺰی ﺧﻮاﻧﺪن  ،ﺑﺮای دﯾﺮان ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮدن  ،ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪن

ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎده lasen vor :
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻣﻞ haben vorgelesen :

ﻧﺘﻪ  :ﺗﻤﺎم ﺣﺮوف اﺿﺎﻓ ﮐﻪ ﺑﺎ  lesenﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﺮﻓﺖ ﺑﺎ دﯾﺮ اﻓﻌﺎل ﺟﺪاﺷﺪﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ  lesenﻣ ﺳﺎزﯾﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺻﻮرت اﺳﺖ.

ﻣﺜﺎل :

Jemandem einen Brief vorlesen
ﺑﺮای ﮐﺴ ﯾ ﻧﺎﻣﻪ ای را ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮدن ) ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺸﻨﻮد (

Jemandem eine Zeitungsnotiz vorlesen
ﺑﺮای ﮐﺴ ﯾ ﻣﻘﺎﻟﻪ در روزﻧﺎﻣﻪ ای را ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮدن ) ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪن (

!lies mal vor, was auf dem Zettel steht
ﺗﻔﺮ آﻟﻤﺎﻧ : ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺨﻮان! ﭼﻪ ﭼﯿﺰی در آن ﺑﺮﮔﻪ واﻗﻊ اﺳﺖ
ﺗﻔﺮ ﻓﺎرﺳ : ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺨﻮان ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺗﻮی اون ﺑﺮﮔﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه!

ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮم :
وﻗﺘ ﻣﻦ ﺑﺨﻮاﻫﻢ از روی ﭼﯿﺰی اﻋﺪادی را ﺑﺨﻮاﻧﻢ  ،ﻣﺜﻼ از روی ﮐﻨﺘﻮر ﯾﺎ از روی ﺑﺎرﮐﺪ و … آﻧﺎه ﺑﺎﯾﺪ از ﻓﻌﻞ ﺟﺪا ﺷﺪﻧ
 ablesenاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ.

ablesen
ﻃﺮز ﮐﺎرﮐﺮد ﯾ دﺳﺘﺎه را ﺧﻮاﻧﺪن  ،از ﺟﺎﯾ ﯾ ﺷﻤﺎره ﯾﺎ ﯾ ﻋﺪدی را ﺧﻮاﻧﺪن  ,از روی ﭼﯿﺰی ﺧﻮاﻧﺪن  ،روﺧﻮاﻧ ﮐﺮدن

ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎده lasen ab :
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻣﻞ haben abgelesen :

ﻣﺜﺎل :

Der Redner liest ab
آن ﻧﻄﻖ را رو ﺧﻮاﻧ ﮐﺮدن

Den Stromzähler ablesen
روش ﮐﺎرﮐﺮد ﮐﻨﺘﻮر ﺑﺮق را ﺧﻮاﻧﺪن ) ﻣﻨﻈﻮر اﻋﺪادی ﮐﻪ روی ﮐﻨﺘﻮر ﺑﺮق اﺳﺖ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ  ،ﻣﺜﻼ ﺑﺮای ﻣﺎﻣﻮر ﺑﺮق (

Jemandem jeden Wunsch von den Augen ablesen
از ﭼﺸﻤﺎن ﮐﺴ ﻫﺮ آرزو ﯾﺎ روﯾﺎﯾ را ﺧﻮاﻧﺪن

ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻬﺎرم :

ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻦ ﯾ ﮐﺘﺎب را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ام و دارم ﻋﺲ ﻫﺎﯾﺶ را ﻣ ﺑﯿﻨﻢ ﯾﺎ ﻫﻤﯿﻨﺠﻮری ﺻﻔﺤﺎﺗﺶ را ورق ﻣﯿﺰﻧﻢ و ﯾﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ازش
ﻣﯿﺨﻮاﻧﻢ  ،آﻧﺎه در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻌﻞ ﺟﺪاﺷﺪﻧ überlesen را اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ.

überlesen
ﮐﺘﺎب ﯾﺎ ﻣﺠﻠﻪ ای را ورق زدن و آﻧﺮا ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﻄﺤ ﺧﻮاﻧﺪن  ،ﻧﺘﻪ ای را ﻫﻨﺎم ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪن  ،از روی ﻣﻮﺿﻮﻋ ﺑ
آﻧﻪ ﺑﻪ آن ﭘ ﺑﺮده ﺷﻮد رد ﺷﺪن

ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎده überlasen :
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻣﻞ haben überlesen :

ﻣﺜﺎل :
Einen Brief noch einmal überlesen
ﯾ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺎر دﯾﺮ ﺧﻮاﻧﺪن
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر دﯾﺮ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺑﻬﻤﺮاه دارد ﮐﻪ آن ﻧﺎﻣﻪ ﯾﺒﺎر ﺧﻮاﻧﺪه اﯾﺪ اﻣﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ و ﯾﺎ از روی ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎی آن
ﺑ آﻧﻪ ﭘ ﺑﺒﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ رد ﺷﺪه اﯾﺪ.

Bei der Korrektur Fehler überlesen
ﻫﻨﺎم ﺗﺼﺤﯿﺢ ِ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻧﺘﻪ ای را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪن

ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻨﺠﻢ :
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﺧﻮاﻧﺪن ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻣﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﺷﻮم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد  ،آﻧﺎه ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ در ﺣﺎل ﮔﻔﺘﻮ ﻣ ﺷﻮﯾﺪ
ﺑﻌﺪ ﺣﺮﻓﻤﺎن ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣ ﺷﻮد  ،ﻣﻦ ﻣ ﮔﻮﯾﻢ  :ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺖ اداﻣﻪ ﺑﺪه ﯾﺎ اﯾﻨﻪ ﺗﻮ ﻣ ﺗﻮاﻧ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺖ اداﻣﻪ ﺑﺪی.

weiterlesen
ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن اداﻣﻪ دادن

ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎده lasen weiter :

ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻣﻞ gaben weitergelesen :

ﻣﺜﺎل :

Du kannst jetzt dein Buch weiterlesen
ﺗﻮ ﻣ ﺗﻮاﻧ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎﺑﺖ اداﻣﻪ ﺑﺪی

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

ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

