ﻣﻌﺮﻓ ﭘﯿﺞ Alemani
آﻣﻮزﺷﺎه آﻧﻼﯾﻦ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧAlemani 

ﭘﯿﺞ  Alemaniﭼﯿﺴﺖ؟
در واﻗﻊ  Alemaniﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺖ وب اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾ ﭘﯿﺞ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺗﻀ ﻏﻼم ﻧﮋاد ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺮ دﺳﺘﺎﻫ ) ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﺎﻧ ، ﻟﭗ ﺗﺎپ  ،ﺗﺒﻠﺖ  ،ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ( ﺑﻪ راﺣﺘ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾ وب ﺳﺎﯾﺖ از ﻧﺮم
اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﭘﯿﺞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻫﺎی در اﯾﻦ ﭘﯿﺞ وﺟﻮد دارد؟

دروس وﯾﺪﯾﻮﯾ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ  C1اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣ اﯾﻦ آﻣﻮزش ﻫﺎ را ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.

دﯾﺸﻨﺮی  ۷۷ﻫﺰار ﻟﻐﺖ آﻟﻤﺎﻧ ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧ ، آﻟﻤﺎﻧ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳ ، ﻓﺎرﺳ ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﮐﺎرﺑﺮدی در ﺟﻤﻠﻪ

ﺗﻤﺎﻣ ﺳﻮاﻻت آزﻣﻮن ﺗﺌﻮری ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ راﻧﻨﺪﮔ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﻠﻔﻆ

ﺗﻤﺎﻣ ﺳﻮاﻻت آزﻣﻮن زﻧﺪﮔ در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﻠﻔﻆ

ﺑﺨﺶ ﻟﻐﺎت ﺑﺮای ﻣﺒﺘﺪی ﻫﺎ  :در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار ﻟﻐﺖ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺜﺎل در ﺟﻤﻠﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﺰﯾﺰاﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎزه
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧ ﮐﺮده اﻧﺪ

ﺑﺨﺶ اﻓﻌﺎل  :اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ  ۵ﺑﺨﺶ زﯾﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣ ﺷﻮد :
اﻓﻌﺎل واﮐﻨﺸ ۲۵۰ : ﻓﻌﻞ ﻣﻬﻢ واﮐﻨﺸ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺜﺎل در ﺟﻤﻠﻪ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳ
اﻓﻌﺎل اﻧﻌﺎﺳ : ﺑﯿﺶ از  ۱۲۰ﻓﻌﻞ اﻧﻌﺎﺳ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺜﺎل در ﺟﻤﻠﻪ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳ
اﻓﻌﺎل  Akkusativﯾﺎ  Dativﺳﺎز  :ﺑﯿﺶ از  ۲۵۰ﻓﻌﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺜﺎل در ﺟﻤﻠﻪ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳ

اﻓﻌﺎل ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺣﺮوف اﺿﺎﻓﻪ  :ﺑﯿﺶ از  ۲۵۰ﻓﻌﻞ ﻣﻬﻢ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺣﺮوف اﺿﺎﻓﻪ و ﻣﺜﺎل در ﺟﻤﻠﻪ ) ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳ( 
ﻣﺠﺪداً ﺑﺨﺶ اﻓﻌﺎل ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺣﺮوف اﺿﺎﻓﻪ  :اﯾﻨﺒﺎر ﺑﺎ  ۱۲۰۰ﻓﻌﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺜﺎل در ﺟﻤﻠﻪ و ﺗﺮﺟﻤﻪ

ﺑﺨﺶ ﺻﻔﺖ ﻫﺎ  :اﯾﻦ ﺑﺨﺶ زﯾﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی زﯾﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣ ﺷﻮد
ﺑﯿﺶ از  ۲۰۰ﺻﻔﺖ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺘﻀﺎد  ،ﺻﺮف و ﻣﺜﺎل در ﺟﻤﻠﻪ ) ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳ( 
ﺑﯿﺶ از  ۲۵۰ﺻﻔﺖ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺻﺮف آﻧﻬﺎ
ﺑﯿﺶ از  ۲۵۰ﺻﻔﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺣﺮوف اﺿﺎﻓﻪ – ﻣﺜﺎل در ﺟﻤﻠﻪ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳ
و ﯾ ﺑﺨﺶ دﯾﺮ ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار ﺻﻔﺖ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺜﺎل در ﺟﻤﻠﻪ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳ

ﺑﺨﺶ ﺻﺮف اﻓﻌﺎل  :ﺑﯿﺶ از  ۹ﻫﺰار ﻓﻌﻞ آﻟﻤﺎﻧ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺻﺮف در ﺗﻤﺎﻣ زﻣﺎن ﻫﺎ

ﺑﺨﺶ ﺣﺮوف اﺿﺎﻓﻪ  :ﺑﯿﺶ از  ۱۴۰۰اﺳﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺣﺮوف اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺜﺎل در ﺟﻤﻠﻪ

و ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ  :آرﺗﯿﻞ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از دو ﻫﺰار اﺳﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آرﺗﯿﻞ و ﺗﺮﺟﻤﻪ آﻧﻬﺎ  ،ﺑﺨﺶ ﻗﯿﺪ ﻫﺎ  ،ﺑﺨﺶ ﺣﺮوف رﺑﻂ  ،ﺑﺨﺶ
واژﮔﺎن ﭘﺮﺳﺸ و ….

ﺑﺨﺶ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ :
داﻧﻠﻮد ﺳﺮی ﮐﺘﺎب ﻫﺎی Menschen, Schritte international, Passwort, Sicher, Mittelpunkt, Ziel, Themen,
 Lagune, Erfolgreichﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻤﺎﻣ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺻﻮﺗ

داﻧﻠﻮد ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی دﯾﺮی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ( Kurzgrammatik, Duden ( Wörterbuch ) Duden ( Bildwörterbuch für Kinder :

ﺑﺨﺶ ﮐﺘﺎب ﻫﺎ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت اﻣﺘﺤﺎﻧ: 
ﮐﺘﺎب ﻫﺎ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت TestDaf
ﮐﺘﺎب ﻫﺎ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت  Goetheﺳﻄﺢ ﻫﺎی B1, B2, C1

ﮐﺘﺎب ﻫﺎ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت Goethe-/ÖSD-Zertifikat
ﮐﺘﺎب ﻫﺎ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت آزﻣﻮن Telc

داﻧﻠﻮد ﺑﯿﺶ از  ۱۱۰ﻧﺴﺨﻪ از ﻣﺠﻠﻪ Deutsch perfekt
داﻧﻠﻮد ﻣﺠﻼت ﺧﺒﺮی  ،آﻣﻮزﺷ و ….

داﻧﻠﻮد ده ﻫﺎ ﮐﺘﺎب داﺳﺘﺎن ﮐﻮدک و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻣﺎن
داﻧﻠﻮد ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧ

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﭘﯿﺞ ﺑﺮای ﻋﺰﯾﺰاﻧ ﮐﻪ در داﺧﻞ اﯾﺮان زﻧﺪﮔ ﻣﯿﻨﻨﺪ ﻣﺒﻠﻎ  ۵۰۰،۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ) ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ( ﻣ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ وﺟﻪ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب  ۵۰۲۹۳۸۱۰۲۰۹۷۱۶۷۷ :ﺑﻪ ﻧﺎم آﻗﺎی ﯾﺪاﻟﻪ ﻏﻼم ﻧﮋاد وارﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﭘﯿﺞ ﺑﺮای ﻋﺰﯾﺰاﻧ ﮐﻪ در ﺧﺎرج از اﯾﺮان زﻧﺪﮔ ﻣﯿﻨﻨﺪ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۵ﯾﻮرو ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ را از
ﻃﺮﯾﻖ ﭘ ﭘﺎل ﺑﻪ آدرس اﯾﻤﯿﻞ ﻣﻦ  gh.morteza1986@gmail.com :وارﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪ.

ﭘﺲ از وارﯾﺰ از ﻃﺮﯾﻖ راه ﻫﺎی زﯾﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮ ﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ

ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس در واﺗﺲ آپ و ﺗﻠﺮام 004917635452025 :
اﯾﻤﯿﻞ gh.morteza1986@gmail.com :

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳﻮاﻟ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺞ دارﯾﺪ  ،ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻧﺮا در ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮات درج ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ – ﻣﺮﺗﻀ ﻏﻼم ﻧﮋاد

