Lektion 2
درس دوم از ﮐﺘﺎب Wir lernen Deutsch
?Wo möchten Sie lieber wohnen
?Auf dem Lande oder in der Stadt
ﮐﺠﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﯿﺪ ؟
در ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ ﯾﺎ در ﯾ ﺷﻬﺮ

از ﻋﻨﻮان درس ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳﻌ ﺑﺮ آن دارد ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺣﺮوف اﺿﺎﻓﻪ آﺷﻨﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ دروس و ﺟﺰوات
ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ دﯾﺮ ﻣﺸﻠ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ و اﯾﻦ درس ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺧﻮﺑ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ از اﯾﻦ درس ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ :

ﯾ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ روی ﺧﯿﺎﺑﺎن
 Reporterﮔﺰارﺷﺮ

 H -> Herr Ahmadiآﻗﺎی اﺣﻤﺪی
ﺧﻮاﻫﺸﺎ  ،اﺟﺎزه دارم ازﺗﻮن ﭼﯿﺰی رو ﺑﭙﺮﺳﻢ ؟
ﺑﻠﻪ  ،ﭼ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﭼ ﻣ ﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﻪ ؟
از ﮐﺠﺎ ﻣ آﯾﯿﺪ ؟
از اﯾﺮان
ﻧﺘﻪ  :ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ  Ich komme aus dem Iranو آن  demﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﺣﺮف ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ  derﻣ
ﺑﺎﺷﺪ و از آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ  ausﯾ ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ  Dativﺳﺎز ﺑﻮد  der ،اﯾﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﻪ  demو ﮔﻔﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد Ich komme
aus dem Iran
ﺷﻐﻠﺘﺎن ﭼﯿﺴﺖ ؟
ﻣﻦ راﻧﻨﺪه ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﻫﺴﺘﻢ
ﮐﺠﺎ زﻧﺪﮔ ﻣﯿﻨﯿﺪ ؟ در ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ ﯾﺎ در ﺷﻬﺮ ؟
در ﺷﻬﺮ  ،ﺗﻬﺮان
آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﺘﺎن ﭼﻨﺪ ﺗﺎ اﺗﺎق دارد ؟
ﺳﻪ ﺗﺎ و اﯾﻦ ﺧﯿﻠ ﮐﻢ اﺳﺖ
دو ﺗﺎ آدم ﺑﺰرﮔﺴﺎل و دو ﺗﺎ ﮐﻮدک در ﺳﻪ ﺗﺎ اﺗﺎق  ،ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ  ،اﯾﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم و ﻫﻤﯿﺸ اﻣﺎن ﻧﺪارد
از زﻧﺪﮔ در ﺷﻬﺮ راﺿ ﻫﺴﺘﯿﺪ ؟
ﻧﻪ

ﺑﺮای اداﻣﻪ ﮔﻔﺘﻮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻌﺪی ﻟﻄﻔﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ :

اوﻧﻮﻗﺖ ﭼﺮا ﻧﻪ ؟

ﭼﻮﻧﻪ ﺧﯿﻠ ﭘﺮ ﺳﺮ و ﺻﺪاﺳﺖ … ﭼﻮﻧﻪ ﺧﯿﻠ ﻣﺎﺷﯿﻦ وﺟﻮد داره  ،در واﻗﻊ زﻧﺪﮔ در آﻧﺠﺎ ﻧﺎﺟﻮر ) ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ( اﺳﺖ.
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ در ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ در ﯾ روﺳﺘﺎ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﯿﺪ ؟
ﺑﻠﻪ  ،اﯾﻦ روﯾﺎﯾ ﻣﻦ اﺳﺖ  ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻢ و ﺑﺮوم ﺑﻪ ﯾ دﻫﺪه

اﮔﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻮ ﺑﻪ ﯾ ﻧﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﮔﺮاﻣﺮی ﻫﻨﺎم ﺳﻮال و ﭘﺎﺳﺦ دادن اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺎ ﺑﺎ  warumﺳﻮال ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺘ ﺑﺎ  weilﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﺎرﺑﺮد  warumو  ) weilﮐﻠﯿ ﮐﻦ (

ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪی درس دوم ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ

ﯾ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ در روﺳﺘﺎ
 R -> Reporterinﺧﺎﻧﻢ ﮔﺰارﺷﺮ
 F.B –> Frau Bauerﺧﺎﻧﻢ ﮐﺸﺎورز
ﻟﻄﻔﺎ  ،ﮐﺠﺎ زﻧﺪﮔ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ؟
ﻣﻦ ؟ ﻣﺎ ﯾ ﺧﺎﻧﻪ دارﯾﻢ  ،ﯾ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔ ، در ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ  ۱۵ ،ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ دورﺗﺮ از اﯾﻨﺠﺎ
اوﻧﻮﻗﺖ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ ؟
دو ﻧﻔﺮ  ،ﻓﻘﻂ ﻣﻦ و ﺷﻮﻫﺮم

از زﻧﺪﮔ در آﻧﺠﺎ ﺧﺮﺳﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ؟
ﻧﻪ  ،اﻻن دﯾﻪ ﻧﻪ  ،آن ﺧﺎﻧﻪ ﺧﯿﻠ ﺑﺰرگ اﺳﺖ و ﺧﯿﻠ ﮔﺮان  ،ﭘﺴﺮم و دﺧﺘﺮم در ﺷﻬﺮ اﺷﺘﻮﺗﺎرت زﻧﺪﮔ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ  ،ﺷﻮﻫﺮم دﯾﺮ
ﺷﺎﻏﻞ ﻧﯿﺴﺖ  ،و ﻣﺎ دﯾﺮ ﻫﯿﭻ ﻣﺎﺷﯿﻨ ﻧﯿﺰ ﻧﺪارﯾﻢ  ،ﻣﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ اﺛﺎث ﮐﺸ ﮐﻨﯿﻢ .در ﯾ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﮐﻮﭼ.

در اداﻣﻪ درس در ﺑﺨﺶ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت و ﮔﺮاﻣﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ درس ﻗﺒﻠ ﺗﺎﺛﯿﺮ  woو  wohinدر  Akkusativﯾﺎ  Dativﮐﺮدن ﺟﻤﻼت اﺳﺖ
ﮐﻪ در درس ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ.
اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ :

ﺑﺮای درک ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻻ ﻟﻄﻔﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ) ﮐﻠﯿ ﮐﻦ (

و آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﯾﻦ درس

ﭼﻪ ﺟﻮر ﭼﺘﺮی ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ؟
ﯾ ﭼﺘﺮ ﺑﺰرگ
اﯾﻦ را ﺑﺮ ﻣﯿﺪارﯾﺪ ؟
اون ﺧﯿﻠ ﺑﺰرگ اﺳﺖ
اﯾﻨ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ؟
اون ﺧﯿﻠ ﮐﻮﭼ اﺳﺖ
و اﯾﻦ ؟
ﭼﻘﺪر اون ﻣ ارزد ؟
 ۲۰ﯾﻮرو

اون ﺧﯿﻠ ﮔﺮان اﺳﺖ  ،ﻣﻤﻨﻮن .اﻻن دﯾﻪ ﻫﯿﭽ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارم

ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

