ﻧﺎﻫ ﺑﻪ  danebenو danach

ﺳﻼم دوﺳﺘﺎن در اﯾﻦ درس ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺎﻫ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد  danachو  danebenدر ﺟﻤﻼت آﻟﻤﺎﻧ
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ آدرﺳ را ﺑﻪ ﮐﺴ ﺑﺪﻫﯿﻢ  ،ﻣﺜﻼ :
ﺗﻮ آن ﺧﯿﺎﺑﺎن را ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯿﺮوی ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾ داروﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﺳ و ﺳﻤﺖ ﭼﭗ در ﻫﻤﺎن ﻧﺰدﯾ آن ﺳﯿﻨﻤﺎ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ در ﺑﺨﺶ دوم ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾ اﯾﻨﻪ ﻣﺎ دوﺑﺎره ﺗﺮار ﮐﻨﯿﻢ ) در ﻧﺰدﯾ ﻫﻤﺎن داروﺧﺎﻧﻪ ( در ﺑﺨﺶ دوم آﻣﺪﯾﻢ
ﮔﻔﺘﯿﻢ ) در ﻫﻤﺎن ﻧﺰدﯾ ( ﯾﻌﻨ ) در ﻫﻤﺎن ﻧﺰدﯾ ( در ﺑﺨﺶ دوم ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎ ﺟﺎﯾﺰﯾﻨﻪ ) در ﻧﺰدﯾ ﻫﻤﺎن داروﺧﺎﻧﻪ ( ﺷﺪ و اﺷﺎره
ی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اول ﺟﻤﻠﻪ داﺷﺖ.
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در ﺟﻤﻼت آﻟﻤﺎﻧ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺜﺎل در زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧ

.Du gehst die Straße geradeaus bis zu einer Apotheke, und links daneben ist das Kino
در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ  danebenﺟﺎﯾﺰﯾﻨﻪ  einer Apothekeﺷﺪه اﺳﺖ و اﺷﺎره ی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن دارد.

ﻣﻔﻬﻤﻮم  danebenدر ﻓﺎرﺳ: 
ﻧﺰدﻳ آن  ،در ﻛﻨﺎر آن  ،ﺟﻨﺐ آن  ،در ﺟﻮار آن  ،در ﻫﻤﺎن ﻧﺰدﯾ
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﺎﻻ ﮐﺎﻣﻼ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﺸﺎﺑﻪ در زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧ دارﻧﺪ

ﺣﺎل ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺴ از ﻣﺎ ﻣ ﭘﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺘ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﺮوﯾﻢ ؟ و ﻣﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ او ﺑﻮﯾﯿﻢ  :ﻧﻪ  ،ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﭼﯿﺰی
ﺑﺨﻮرم  ،ﭘﺲ از آن ﻣﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﺮوﯾﻢ.
ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ) ﭘﺲ از آن ( ﺟﺎﯾﺰﯾﻨﻪ ) اﺑﺘﺪا ﭼﯿﺰی ﺑﺨﻮرم ( در ﺑﺨﺶ دوم ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺷﺎره ی ﻧﯿﺰ آن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺜﺎل در آﻟﻤﺎﻧ: 
?Sollen wir ins Kino gehen
.Nein, ich muss erst etwas essen, danach können wir gehen

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ در اﯾﻨﺠﺎ  danachﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﺰﯾﻨﻪ  erst etwas essenﺷﺪه اﺳﺖ و اﺷﺎره ی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و از
ﺗﺮارش ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده.

ﻣﻔﻬﻮم  danachدر زﺑﺎن ﻓﺎرﺳ: 
در ﻣﻮرد آن  ،درﺑﺎره ى آن  ،در آن  ,ﺑﻌﺪاً  ،ﺳﭙﺲ  ،ﭘﺲ از آن  ،ﺑﻌﺪ از آن  .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ  ،ﺑﺮ اﺳﺎس  ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ

ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﺎﻻ ﮐﺎﻣﻼ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﺸﺎﺑﻪ در زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧ دارﻧﺪ

دﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی : daneben

Das Haus links daneben
آن ﺧﺎﻧﻪ در ﻫﻤﺎن ﻧﺰدﯾ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ

Der Schalter muss direkt daneben sein
ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺮق ﺑﺎﯾﺪ درﺳﺖ در ﻫﻤﺎن ﻧﺰدﯾ ﺑﺎﺷﺪ.

Auf dem Tisch liegen Bücher, daneben steht eine Vase
ﺑﻪ روی آن ﻣﯿﺰ ﮐﺘﺎب ﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ  ،در آن ﻧﺰدﯾ ﯾ ﮔﻠﺪان وﺟﻮد دارد.

Das Paket liegt auf dem Tisch, daneben die Rechnung
آن ﭘﺎﮐﺖ ﺑﻪ روی ﻣﯿﺰ ﻗﺮار دارد  ،در ﻧﺰدﯾ آن ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب.

دﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی : danach

Er hatte die Deutschprüfung bestanden, danach begann er mit seinem Studium
او اﻣﺘﺤﺎن آﻟﻤﺎﻧ اش را ﻗﺒﻮل ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن ﺗﺤﺼﯿﻠﺶ را ﺷﺮوع ﮐﺮد.

Eine halbe Stunde danach kam er wieder
ﺑﻌﺪ از ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ او دوﺑﺎره آﻣﺪ.

Sie werden danach streben
ﭘﺲ از آن ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺮد.
Zuerst muss er seine Arbeiten erledigen. Danach kann er sich mit einem guten Buch entspannen

در اﺑﺘﺪا او ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرش را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ  ،ﭘﺲ از آن ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ او ﺑﺎ ﯾ ﮐﺘﺎب ﺧﻮب آراﻣﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

entspannen
از ﻫﯿﺠﺎن و ﺗﻨﺶ ﻫﺎ ﮐﺎﺳﺘﻦ  ،رﯾﻠﺲ ﮐﺮدن  ،آراﻣﺶ ﯾﺎﻓﺘﻦ  ،اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﻤﻮدن

ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

آﻣﻮزش راﯾﺎن زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧ – ﻣﺮﺗﻀ ﻏﻼم ﻧﮋاد
ﻣﻨﺒﻊ de.alemani.de :

