 ändern, verändern, abändernﺑﻪ ﻓﺎرﺳ

ﺳﻼم دوﺳﺘﺎن،
در اﯾﻦ درس ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ  ändernو ﭘﯿﺸﻮﻧﺪﻫﺎی آن ﺑﭙﺮدازﯾﻢ
ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﻞ  ändernرا ﺑﻪ ﻓﺎرﺳ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﯿﻢ
اﯾﻦ ﻓﻌﻞ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳ دارای ﻣﻌﺎﻧ زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ :
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ  ،ﻋﻮض ﮐﺮدن  ،ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻧﻤﻮدن  ،دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎﺧﺘﻦ  ،ﻋﻮض ﮐﺮدن  ،ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﺪن  ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻦ

اﯾﻦ ﻓﻌﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻌﻞ ﻣﻬﻢ و ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﻌﺎﺳ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ اﯾﻨﻪ ﯾ ﻓﻌﻞ ﺳﺎده  ،اﺟﺎزه ﺑﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎده و
ﮐﺎﻣﻞ آن ﻧﯿﺰ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ

ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎده änderten :
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻣﻞ haben geändert :

ﯾ از روش ﻫﺎی ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻤﻮاره در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺳﻌ ﮐﺮده ام ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻢ  ،روش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم و ﺳﺎده ﮐﺮدن ﯾ
ﻣﻮﺿﻮع دﺷﻮار اﺳﺖ  ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در اﺑﺘﺪا آﻣﺪم ﻣﻌﻨ ﻓﻌﻞ را ﺑﻪ ﻓﺎرﺳ ﻧﻮﺷﺘﻢ  ،ﺳﭙﺲ اﺷﺎره ای ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎده و ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻣﻞ
آن ﮐﺮده ام  ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺒﺎﺣﺖ ﮔﺮاﻣﺮی ﺳﺎﯾﺖ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎده و ﮐﺎﻣﻞ دﯾﺮ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن
ﻓﻌﻞ را در ﻫﺮ زﻣﺎﻧ ﺻﺮف ﮐﻨﯿﺪ.

ﻗﺪم ﺑﻌﺪی ﯾﺎ ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻨﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ) ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺒﺤﺜ ﮐﻪ دارﯾﻢ ﯾﺎد ﻣﯿﯿﺮﯾﻢ ﯾ ﻓﻌﻞ ﺑﺎﺷﺪ (  :از ﺧﻮدﻣﺎن ﻣ ﭘﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ
اﯾﻦ ﻓﻌﻞ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﺮوف اﺿﺎﻓﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎﯾﺪ؟ و اﮔﺮ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺣﺮوف اﺿﺎﻓﻪ ای!؟

ﺧﺐ دوﺳﺘﺎن ﻓﻌﻞ  ändernﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﺣﺮوف اﺿﺎﻓﻪ ای در ارﺗﺒﺎط ﻧﯿﺴﺖ  ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ  zuو  in, mitدر ﺟﻤﻼت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﯿﺮد.
ﺑﺮای درک ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺳﺎده ﺗﺮ ﮐﺮدن ﻣﻮﺿﻮع درﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎرﺳ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ )  ( zuﭼﯿﺰ دﯾﺮی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫﯿﻢ.
در ﺗﻔﺮ ﻓﺎرﺳ ﻣﺎ از  mitﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﻨﯿﻢ ﯾﻌﻨ ﻣﺎ ﭼﯿﺰی را ﺑﺎ )  ( mitﭼﯿﺰ دﯾﺮی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ

اﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺟﺪا از اﯾﻨﻬﺎ در ﺗﻔﺮ آﻟﻤﺎﻧ ﻣﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭼﯿﺰی را در )  ( inﭼﯿﺰ دﯾﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫﯿﻢ.

ﻧﺘﻪ ﮔﺮاﻣﺮی  in :در اﯾﻦ ﺟﺎ ﯾ ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ  Akkusativاﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻓﻌﻞ  ändernذات  Akkusativدارد اﻣﺎ  mitو
 zuﺣﺮوف اﺿﺎﻓﻪ  Dativﺳﺎز اﺳﺖ.
ﻧﺘﻪ ﮔﺮاﻣﺮی  :اﮔﺮ ﭼﻪ ﻓﻌﻞ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎ  Akkusativﺳﺎز اﺳﺖ اﻣﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎ ﺣﺮوف اﺿﺎﻓﻪ در ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ!
ﻧﺘﻪ ﮔﺮاﻣﺮی  :درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎ ﺣﺮوف اﺿﺎﻓﻪ اﺳﺖ و اﮔﺮ در ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺮوف اﺿﺎﻓﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس آن اﺳﻢ ﺑﻌﺪ
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎی اﺳﻤ Akkusativ , Dativ ﯾﺎ  Genitivﻣﯿﺮود .وﻟ ﺧﺐ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﺘﻪ را در ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ
اوﻟﻮﯾﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺣﺮوف اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺣﺮوف اﺿﺎﻓﻪ ﺛﺎﺑﺖ  ،در واﻗﻊ  mit, zuﺣﺮوف اﺿﺎﻓﻪ ای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره
 Dativﺳﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ  inاﯾﻨﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد اﺳﻢ ﺑﻪ  Akkusativﺑﺮود ﯾﺎ
 Dativدرﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺜﺎل زﯾﺮ ﮐﻪ آﻧﺮا ﺑﻪ روی اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻧﯿﺰ ﻗﺮار داده ام
Seinen Namen in einen anderen Namen ändern
ﻧﺎم اش ) ﻧﺎم را ( ﺑﻪ ﯾ ﻧﺎم دﯾﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن
ﭘﺲ از آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺎ  inﯾ ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ ﺑﻮد ﯾﻌﻨ ﻫﻢ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ  Dativو ﻫﻢ  Akkusativﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ
ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﺟﻤﻠﻪ رﺟﻮع ﻣﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ  ändernﯾ ﻓﻌﻞ  Akkusativﺳﺎز اﺳﺖ
از ﮐﺠﺎ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﻞ  Akkusativﺳﺎز اﺳﺖ؟ ﺧﯿﻠ ﺳﺎده اﺳﺖ ﭼﻮن در ﺗﻔﺮ آﻟﻤﺎﻧ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻔﺮ ﻓﺎرﺳ ، ﻣﺎ ﻫﻤﻮاره ﭼﯿﺰی
را ) ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد را ( ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ ﯾﺎ دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯿﻨﯿﻢ.

اﻣﺎ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻻ را ﻣﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ  zuﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ
Seinen Namen zu einem anderen Namen ändern
ﻧﺎم اش ) ﻧﺎم را ( ﺑﻪ ﯾ ﻧﺎم دﯾﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن

اﯾﻦ درس را از ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻣﻦ ﻧﯿﺰ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ:
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اﻣﺎ ﺑﺮﯾﻢ ﺳﺮ وﻗﺖ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻓﻌﻞ و ﭘﯿﺸﻮﻧﺪﻫﺎﯾﺶ

ändern  ﻋﻘﯿﺪه را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺮ وﻗﺖ ﯾ،  ﻧﻈﺮ ﯾ،  ﻧﻮﺷﺘﻪ ﯾ،  ﺷﺮت ﺗ،  ﭘﺎﻟﺘﻮﻫﺮﮔﺎه ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﭼﯿﺰی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾ
.ﻣﯿﺮوﯾﻢ
: ﺑﺮای درک ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺜﺎل ﻫﺎی زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ

einen Mantel ändern
ﯾ ﭘﺎﻟﺘﻮ را ﻋﻮض ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ از ﺗﻦ ﭘﺎﻟﺘﻮ را در ﻣ آورﯾﻢ و ﯾ ﭘﺎﻟﺘﻮی دﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﻦ ﻣﯿﻨﯿﻢ  ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ
 tauschenو ﭘﯿﺸﻮﻧﺪﻫﺎی آن اﺷﺘﺒﺎه ﻧﯿﺮﯾﺪ  ،در درس ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻮﯾﺾ و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﺮدن اﺳﺖ ﯾﻌﻨ ﺑﺮوﯾﻢ ﻓﺮوﺷﺎه
آﻧﺮا ﭘﺲ ﺑﺪﻫﯿﻢ و ﯾ دﯾﻪ ﺑﯿﺮﯾﻢ اﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ  ändernاﯾﻦ ﻣﻌﻨ را ﻧﻤﯿﺪﻫﺪ و ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻦ ﺧﺎرج ﮐﺮدن و ﭼﯿﺰ دﯾﺮی ﺑﻪ ﺗﻦ
ﮐﺮدن اﺳﺖ

درس ﻗﺒﻠ را ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ) ﮐﻠﯿ ﮐﻨﯿﺪ (

einen Text ändern
ﯾ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﺘﻦ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن
ﻣﺜﻼ ﯾ ﮐﻠﻤﻪ از ﯾ ﻣﺘﻦ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﯾﺎ اﯾﻨﻪ ﯾ ﺟﻤﻠﻪ از ﯾ ﻣﺘﻦ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫﯿﻢ.

seine Meinung ändern
ﻧﻈﺮ ﯾﺎ ﻋﻘﯿﺪه را ) ﻧﻈﺮ ﯾﺎ ﻋﻘﯿﺪه اش را ( ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن

seine Ansicht ändern
ﻗﯿﺎﻓﻪ ﯾﺎ ﭼﻬﺮه اش را ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن

در اﺻﻄﻼﺣﺎت :
alte Menschen kann man nicht mehr ändern
آدم ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤ را آدم ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫﺪ
ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻋﺘﻘﺎد  ،ﺑﺎورﻫﺎ و ﻋﺎدات آﻧﻬﺎﺳﺖ

اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﻌﻞ در ﺣﺎﻟﺖ اﻧﻌﺎﺳ ﯾﺎ Reflexiv

sich ändern
ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺎل ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻧﻈﺮ ﮐﻠ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮد را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﻨﯿﻢ و اﻋﺘﻘﺎد و ﺑﺎور و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﯾﺎ اﯾﻨﻪ ﺳﺮ و وﺿﻊ
ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﻪ ﮐﻠ دﮔﺮﮔﻮن ﮐﻨﯿﻢ
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺣﺘ آب و ﻫﻮا ﻧﯿﺰ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ رﻓﺘﺎرش را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫﺪ

Das Wetter ändert sich
آب و ﻫﻮا داره ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﻨﻪ
ﻣﺜﻼ ﻫﻮا ﮔﺮﻣﻪ داره ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﻨﻪ و ﺳﺮد ﻣﯿﺸﻪ

Du hast dich sehr geändert
ﺗﻔﺮ آﻟﻤﺎﻧ : ﺗﻮ ﺧﯿﻠ ﺧﻮدت را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ای
ﺗﻔﺮ ﻓﺎرﺳ: ﺗﻮ ﺧﯿﻠ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮدی ﯾﺎ اﯾﻨﻪ ﺗﻮ ﺧﯿﻠ ﻋﻮض ﺷﺪی و دﯾﺮ آن آدم ﺳﺎﺑﻖ ﻧﯿﺴﺘ

اﻣﺎ اﺳﺎﻣ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ  die Zeit , Redaktion , Situationﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﯾﻦ ﻓﻌﻞ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻧ زﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 Zeitزﻣﺎن ﻣﺜﻼ زﻣﺎن ﺧﻮدش را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده اﺳﺖ ‐< از ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ
 Situationﺟﺎﯾﺎه ﯾﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘ ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﺷﻮد ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ
 Redaktionﯾ روﻧﻮﺷﺖ ﯾﺎ ﻣﺘﻦ از ﻗﺒﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و آﻣﺎده ﭼﺎپ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن

اﻣﺎ  ، verändernﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ  ändernاﺳﺖ و در  ۹۹درﺻﺪ ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾﺪﯾﺮ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﯿﻨﻢ ﮐﻪ  verändernﺑﺮای دﮔﺮﮔﻮﻧ ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﯿﺮد  ،ﯾﻌﻨ
ﻣﺎ ﺧﻮدﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﺨﺸ از ﯾ ﮐﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ  ،اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺧﻮدﻣﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫﯿﻢ از  ändernاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﻨﯿﻢ وﻟ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻞ را
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫﯿﻢ  verändernرا ﺑﺎر ﻣ ﺑﺮﯾﻢ ﺑﺮای درک ﺑﯿﺸﺘﺮ  ،ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺟﻬﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫﯿﻢ از  verändernاﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯿﻨﯿﻢ ﭼﻮن ﯾ ﮐﻞ اﺳﺖ  ،اﻣﺎ ﭼﺮا ﻣﯿﺸﻮد در  99درﺻﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾﺪﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد  ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﺧﯿﻠ ﮐﻠ ﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع
ﻧﺎه ﮐﻨﯿﻢ ﺧﻮد اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﺨﺸ از ﯾ ﮐﻞ اﺳﺖ .واﻗﻌﺎ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﺎت را داﻧﺴﺖ؟ ﺑﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﭼﻮن
اﯾﻦ زﺑﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدﻣﺎﻧﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﺘﻪ را ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﯾ آﻟﻤﺎﻧ ﻫﺮﮔﺰ ﭼﯿﺰی را ﺳﻄﺤ ﻧﺎه
ﻧﻤﯿﻨﺪ! ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﭘﺸﺖ ﻫﺮ ﻣﺒﺤﺚ ﮔﺮاﻣﺮی ﯾ داﺳﺘﺎن ﭘﯿﭽﯿﺪه ای ﺧﻮاﺑﯿﺪه اﺳﺖ

Sie will die Welt verändern
اون ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ دﻧﯿﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫﺪ ﯾﺎ ﺟﻬﺎن را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﻨﺪ

der Bart verändert ihn stark
رﯾﺶ ﭼﻬﺮه ی او را ﺧﯿﻠ زﯾﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺪﻫﺪ
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ رﯾﺶ را ﯾ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﯾﺎ ﯾ ﮐﻞ در ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺮﯾﻢ و ﺣﺎل ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾ ﮐﻞ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫﯿﻢ
اﻣﺎ ﺧﺐ ﻫﻤﯿﻦ رﯾﺶ ﺧﻮدش اش ﺑﺨﺸ از ﺻﻮرت ﯾﺎ ﭼﻬﺮه ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از  ändernﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ از  verändernاﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد

dieses Erlebnis hat sein Leben verändert
اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﯾﺎ ﺣﺎدﺛﻪ زﻧﺪﮔ او را ) ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ ( ﺗﻐﯿﯿﺮ داد ﯾﺎ دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎﺧﺖ
ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻻ را اﯾﻨﻮﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ
dieses Erlebnis hat ihn verändert
اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﯾﺎ ﺣﺎدﺛﻪ او را ) ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ ( ﺗﻐﯿﯿﺮ داد ﯾﺎ دﮔﺮﮔﻮﻧﺶ ﮐﺮد

اﻣﺎ در ﺣﺎﻟﺖ اﻧﻌﺎﺳ: 
seine Miene veränderte sich schlagartig
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ ﯾﺎ ﺧﯿﻠ ﺳﺮﯾﻊ ﻗﯿﺎﻓﻪ او ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد
ﻣﺜﻼ در ﯾ ﻓﯿﻠﻢ ﯾ اﻧﺴﺎن ﻗﯿﺎﻓﻪ اش ﺳﺮﯾﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ و ﺷﺒﯿﻪ ﯾ ﻫﯿﻮﻻ ﺷﻮد

در اﺻﻄﻼح :
er will sich verändern
او ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ) ﻣﻨﻈﻮر از ﻧﻈﺮ ﺷﻐﻠ ﯾﺎ  ( beruflichﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫﺪ
او ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺷﻐﻠﺶ ﯾﺎ ﮐﺎرش رو ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪه

اﻣﺎ ﻓﻌﻞ آﺧﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ درس ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎد ﺑﯿﺮﯾﻢ ﻓﻌﻞ  abändernﻣ ﺑﺎﺷﺪ

در واﻗﻊ ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ  abﺑﻪ اون ﻓﻌﻞ ﯾﺎ ﻋﻤﻞ ﯾ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺎﺳﺘﻦ و ﮐﻢ ﮐﺮدن را ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ  zuﺑﻪ آن ﻓﻌﻞ ﯾﺎ ﻋﻤﻞ ﯾ ﻣﻔﻬﻮم
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن را ﻣ ﺑﺨﺸﺪ.
ﺑﺮای درک ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺜﺎل ﻫﺎی و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ

das Testament abändern
ﯾ وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن
اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﯾ ﺑﺨﺸ از اون وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﮐﻞ ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﻢ و در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی دﯾﺮ اون ﻧﯿﺰ ﯾ
ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورﯾﻢ.
ﻣﺜﻼ ﺷﺨﺼ وﺻﯿﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم دارای اش ﺑﯿﻦ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺴﺎوی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد  ،اﻣﺎ ﭘﺴﺮ ﻫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻣﯿﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم دﺧﺘﺮان را از آن وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎرج ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﻪ ﻃﻮر دﯾﺮی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫﻨﺪ  ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل  :ﺗﻤﺎم دارای ﻫﺎﯾﻢ
ﺑﯿﻦ ﭘﺴﺮاﻧﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺴﺎوی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد.

ﭘﺲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آن ﺟﻤﻠﻪ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده اﻧﺪ ﺑﻠﻪ ﭼﯿﺰی از آن ﻧﯿﺰ ﮐﺎﺳﺘﻪ اﻧﺪ ﯾﺎ ﮐﻢ ﮐﺮده اﻧﺪ

اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﯾ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﯿﺰ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ
den Antrag abändern
آن درﺧﻮاﺳﺖ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ ﺑﻠﻪ ﯾ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾ ﯾﺎ ﯾ ﮐﻠﻤﺎﺗ را ﻧﯿﺰ از آن ﺧﺎرج ﻣﯿﻨﯿﻢ.

اﻣﺎ در ﺣﺎﻟﺖ اﻧﻌﺎﺳ: 
die Farben der Blüten ändern stark ab
رﻧ ﺧﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﺧﯿﻠ زود ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﻨﻨﺪ

ﭼﺮا از  abändernاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﯾﻢ؟
ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﺧﻮن روان ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ از ﺣﺎﻟﺘ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ دﯾﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ دﯾﺮی
ﻣﻘﺪار آن از ﺣﺎﻟﺖ روان آن ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ

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

ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

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

اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را در اﻧﺘﻬﺎﯾ اﯾﻦ درس ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ:
Wie wir unser Leben komplett verändern, wenn wir nur eine Gewohnheit ändern
ﭼﻮﻧﻪ ﻣﺎ ) ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ( ﺑﻪ ﻃﻮر اﺳﺎﺳ و ﮐﻠ زﻧﺪﮔﯿﻤﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ ،ﻫﺮﮔﺎه ﯾﺎ ﻫﺮوﻗﺖ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﯾ ﻋﺎدت را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫﯿﻢ.

ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ در ﺣﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎب  :ﻗﺪرت ﻋﺎدت ﺑﻮدم ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﻮﻧﻪ ﻣ
ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن ﻋﺎدت ﻫﺎﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﺳﯿﻢ  ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺣﺘﻤﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻗﺪرت ﻋﺎدت
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه  :ﭼﺎرﻟﺰ دوﻫﯿ

