tauschen, umtauschen, austauschen, eintauschen

ﺳﻼم دوﺳﺘﺎن
در اﯾﻦ درس ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﻌﻞ  tauschenو ﭘﯿﺸﻮﻧﺪﻫﺎی آن ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ در ﺗﻔﺮ و زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧ ﻫﺮ ﻓﻌﻞ ﮐﺎر و ﻋﻤﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮدش را دارد و ﻣﺎ ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺘ در ﻫﻨﺎم ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﻪ
آﻟﻤﺎﻧ ﺣﺘﻤﺎ از ﻫﻤﺎن ﻓﻌﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮدش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ درک ﺷﻮﯾﻢ.

اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺧﻮد ﻓﻌﻞ  tauschenرا ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯿﻢ
اﯾﻦ ﻓﻌﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻧ : ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﮐﺮدن  ،ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﺮدن  ،داد و ﺳﺘﺪ ﮐﺎﻻ  ،ﺟﺎی ﮐﺴ ﺑﻮدن
ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﯾﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﯿﺎد؟ ﺑﻠﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎد  ،ﻣﺜﻼ gegen
ﭼﺮا  gegenﻣﯿﺎد؟ ﭼﻮن در ﺗﻔﺮ آﻟﻤﺎﻧ ﻣﺎ ﻫﻤﻮاره ﭼﯿﺰی را در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ )  ( gegenﭼﯿﺰ دﯾﺮ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ  tauschenﮐﻨﯿﻢ

ﺑﺎزﻫﻢ ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ ای ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﯾﻦ ﻓﻌﻞ ﺑﯿﺎد؟ ﺑﻠﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ  ،ﻣﺜﻼ mit
ﭼﺮا  mitﻣﯿﺎد؟ ﭼﻮن در ﺗﻔﺮ آﻟﻤﺎﻧ ﻣﺎ ﻫﻤﻮاره ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭼﯿﺰی را ﺑﺎ ﮐﺴ ( mit ) ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﮐﻨﯿﻢ

آﻗﺎ اﺻﻼ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻓﻌﻞ  wechselnﭘﺲ دﯾﻪ ﭼ ﻣﯿﻪ؟
 wechselnﺑﻪ ﻣﻌﺎﻧ : ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن  ،دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮدن  ،ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﺮدن  ،ﻋﻮض ﺷﺪن و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮدن اﺳﺖ اﻣﺎ  tauschenﯾﻌﻨ ﻣﺒﺎدﻟﻪ
ﮐﺮدن  ،اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎً ﻫﻤﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ ﺗﻔﺎوت ﺗﻔﺮﻫﺎی ﻓﺎرﺳ و آﻟﻤﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای درس و روی اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺳﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدم.

ﭘﺲ ﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ دارﯾﻢ در ﻣﻮرد ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﺮدن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﻨﯿﻢ.

ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎده اﯾﻦ ﻓﻌﻞ tauschten :
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻓﻌﻞ haben getauscht :

ﺧﺐ اﺟﺎزه ﺑﺪﯾﺪ ﺑﺮای درک ﻓﻌﻞ  tauschenﭼﻨﺪﺗﺎ ﻣﺜﺎل ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﻢ :

etwas gegen etwas tauschen
ﭼﯿﺰی را در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﯾﺎ درﺑﺮاﺑﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﺮ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﺮدن
ﻣﻌﺎدل ﻓﺎرﺳ :ﺗﺎﺧﺖ زدن
ﯾﻌﻨ ﻣﺎ ﺟﻨﺴ را ﺑﺎ ﺟﻨﺲ دﯾﺮ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ اﯾﻨﻪ آﻧﺮا ﺗﻌﻮﯾﺾ ﯾﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﻨﯿﻢ  ،ﻣﺜﻼ ﻣﻦ ﮔﻮﺷ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﻢ را ﺑﺎ ﯾ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺗﺎﺧﺖ
ﻣﯿﺰﻧﻢ

ﭘﺲ ﯾ ﭼﯿﺰی ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ ﯾ ﭼﯿﺰ دﯾﺮ ﻣﯿﯿﺮﯾﻢ  ،ﻣﺒﺎدﻟﻪ ی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﮐﺎﻻ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ راﯾﺞ ﺑﻮد

Sie hat das Zimmer mit ihm getauscht
او ) ﻣﻮﻧﺚ ( آن اﺗﺎق را ﺑﺎ او ) ﻣﺬﮐﺮ ( ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﺮد

ﯾﻌﻨ اﺗﺎق ﻫﺎﺷﻮن رو ﺑﺎﻫﻢ ﺗﺎﺧﺖ زدن  ،ﯾ ﭼﯿﺰی داد ﯾ ﭼﯿﺰ دﯾﺮ ﮔﺮﻓﺖ  ،در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از  wechselnﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدم

اﻣﺎ ﮐﺎرﺑﺮد اﺻﻄﻼﺣ: 
Ich möchte mit ihm nicht tauschen
در ﺗﻔﺮ آﻟﻤﺎﻧ : ﻣﻦ دﻟﻢ ﻧﻤﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ اون ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﻮم
ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﮐﺎری و ﻣﻮﻗﻌﯿﺘ ﺑﻪ ﺟﺎی اون ﺑﺎﺷﻢ.
Ich möchte nicht an seiner Stelle sein
دﻟﻢ ﻧﻤﯿﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ در ﺟﺎﯾ اون ﯾﺎ ﺳﻤﺖ اون ﺑﺎﺷﻢ

ﭘﺲ ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎﯾ درس ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﺑﺎ  tauschenآﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﻢ.

اوﻟﯿﻦ ﭘﯿﺸﻮﻧﺪی ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارم ﺑﻪ اون اﺷﺎره ﮐﻨﻢ  ausاﺳﺖ
 austauschenاز ﻧﻈﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﺎﻧ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﺮدن و رد و ﺑﺪل ﮐﺮدن را ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﯿﺰی را از درون ﭼﯿﺰ
دﯾﺮی ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﺸﯿﻢ و آﻧﺮا ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﯾﺎ ) ﺗﻌﻮﯾﺾ ( ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ  :ﯾ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ را از درون ﮐﯿﺲ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺎز ﮐﻨﯿﻢ ) در ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﯾﺎ ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﻢ ( ﺳﭙﺲ ﭼﯿﺰ دﯾﺮی را ﺑﻪ ﺟﺎی آن
ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯿﻢ  ،ﯾﺎ اﯾﻨﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺴﺘﻪ ﮔﻮﺷﯿﻤﺎن را ) ﺗﻌﻮﯾﺾ ( ﮐﻨﯿﻢ
ﻧﺘﻪ  :اﯾﻦ ﻓﻌﻞ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ  Reflexivﯾﺎ اﻧﻌﺎﺳ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺰ ﻣ ﭘﺮدازم.

ﻟﻄﻔﺎً ﺑﻪ ﻣﺜﺎل ﻫﺎی زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ :
den Motor austauschen
آن ﻣﻮﺗﻮر را ) ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺜﻼ ( ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﺮدن
وﻟ ﺧﺐ ﯾ ﻣﻔﻬﻮم دﯾﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد  ،ﻣﺎ ﺑﺮوﯾﻢ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺎﺷﯿﻦ را از داﺧﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺸﯿﻢ ﺑﯿﺮون و ﺑﻪ ﺟﺎش ﯾ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺪﯾﺪ
ﺟﺎﯾﺰﯾﻦ ﮐﻨﯿﻢ  ،ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ﺗﺮ ﻣﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺎ آن ﻣﻮﺗﻮر ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﺮده اﯾﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ از درون ﺟﺎﯾ ﭼﯿﺰی ﺧﺎرج
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﭼﯿﺰ دﯾﺮی ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ

ﯾ ﻣﺜﺎل ﺧﯿﻠ ﺳﺎده ﺗﺮ و ﻗﺎﺑﻞ درک ﺗﺮ
einen verletzten Spieler gegen einen anderen austauschen
ﺗﻔﺮ آﻟﻤﺎﻧ : ﯾ ﺑﺎزﯾﻦ ﻣﺼﺪوم را درﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾ ﺑﺎزﯾﻦ دﯾﺮ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﺮدن
ﺗﻔﺮ ﻓﺎرﺳ :ﯾ ﺑﺎزﯾﻦ ﻣﺼﺪوم را از زﻣﯿﻦ ﺧﺎرج ﮐﺮدن و ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﯾ ﺑﺎزﯾﻦ دﯾﺮ را ﺟﺎﯾﺰﯾﻦ ﮐﺮدن
ﭘﺲ در ﺗﻔﺮ آﻟﻤﺎﻧ ﻣﺎ آن ﺑﺎزﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪ رو ﺑﺎ ﯾ ﺑﺎزﯾﻦ ﻣﺼﺪوم ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ ﻗﺒﻠ را از زﻣﯿﻦ ) ﺟﺎ ﯾﺎ ﻣﺎﻧ (ﺑﻪ
ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎزﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪ را در ﺟﺎ ) ﻣﺤﻞ و ﺟﺎﯾ ﻗﺒﻠ ( ﻧﺸﺎﻧﺪﯾﻢ ﯾﺎ ﻗﺮار دادﯾﻢ.

ﻧﺘﻪ  :ﺣﺮوف اﺿﺎﻓﻪ  gegenو  mitﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﻌﻞ  austauschenﻧﯿﺰ در ﺟﻤﻼت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﯿﺮﻧﺪ.

اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﻌﻞ در ﺣﺎﻟﺖ اﻧﻌﺎﺳ: 
sich mit jemandem austauschen
ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﺎ ﮐﺴ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﺮدن

ﻫﻢ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﻣﺎن را ﺟﺎی ﮐﺴ ﻗﺮار دادن ‐< از ﻧﻈﺮ اﺣﺴﺎﺳ و درک ﮐﺮدن ‐< در ﻓﺎرﺳ ﻣﯿﯿﻢ  :ﺧﻮدت
رو ﺟﺎﯾ ﻣﻦ ﺑﺬار اوﻧﻮﻗﺖ ﻗﻀﺎوت ﮐﻦ
اﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮم دﯾﺮ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻨﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﮐﺎری و داﻧﺶ آدم ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﺮی ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﻮدن ﻣﺎ ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﻣﺎ
ﻧﯿﺰ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد  ،ﯾﻌﻨ ﻣﺎ ﻣﺠﺎب ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﻣﺎن ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎﯾ ﺷﺨﺺ دﯾﺮی ﻗﺮار ﺑﺪﻫﺪ  ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﺮ  :ﺷﺨﺺ ﻗﺒﻠ را از آن
ﭘﺴﺖ ﺧﺎرج ﮐﺮدن و ﻣﺎ ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﻪ ﺟﺎﯾ آن ﺑﻨﺸﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ در ﺗﻔﺮ آﻟﻤﺎﻧ : ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﺎ ﮐﺴ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﻨﯿﻢ

ﯾ ﻣﺜﺎل دﯾﺮ :
Sie tauschten die Telefonnummer aus
آﻧﻬﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎﯾﺸﺎن را ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﺮدﻧﺪ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ ﮔﻮﺷ ﻫﺎﯾﺸﺎن را در آوردﻧﺪ و ﺷﻤﺎره ﻫﺎ را دروﻧﺶ وارد ﮐﺮدن ﯾﺎ اﯾﻨﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﺷﺎن را در آوردن و ﺷﻤﺎره
ﻫﺎﯾﺸﺎن را درون آن ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﺮدﻧﺪ

ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ ﺑﻌﺪی ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ آن ﺑﭙﺮدازﯾﻢ  umاﺳﺖ
در دروس ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ  umرا ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻗﺮار داده ﺑﻮدﯾﻢ و ﺧﻼﺻﻪ آن درس اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﺷﻞ و روش دﯾﺮی اﻧﺠﺎم
ﺑﺪﻫﯿﻢ ﯾﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای دﯾﺮی آن ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دادن

ﮐﺎﻣﻞ درس ﻧﺎﻫ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ  umدر زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧ را از اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ

درس ﻧﻮد و ﯾﻢ – ﻧﺎﻫ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ  umدر اﻓﻌﺎل

اﻣﺎ  umtauschenﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ ﭼﯿﺰی را ﺑﺪﻫﯿﻢ و ﺑﻪ ﺷﻞ دﯾﺮ ﯾﺎ ﻧﻮع دﯾﺮش را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ  ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ درس اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام :
/https://www.instagram.com/p/BudrnGBHYRU

Wenn man in diesem Geschäft etwas umtauschen will, bekommt man nur einen Gutschein, aber nicht
sein Geld zurück
اﮔﺮ آدم در اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﺎه ﭼﯿﺰی را ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﺪ  ،آدم ﻓﻘﻂ ﯾ ﺑﺮگ اﻋﺘﺒﺎری ) ﮐﻮﭘﻦ ( درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﻨﺪ وﻟ ﭘﻮﻟﺶ را ﻧﻪ

ﯾﻌﻨ اﯾﻨﻪ ﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﭼﯿﺰی را ) ﻣﺜﻼ ﺟﻨﺴ را ( ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ) ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﯿﻢ ( و ﯾ ﺷﻞ و ﻣﺪل دﯾﺮ اش را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ ) ﻣﺜﻼ
ﺗ ﺷﺮت ﺳﺎﯾﺰ  Sرا ﺧﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻨ اﺳﺖ و ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ  Mآﻧﺮا  umtauschenﮐﻨﯿﻢ ( ﯾﻌﻨ ﯾ ﺟﻨﺴ را ﺑﺪﻫﯿﻢ و ﺑﻪ ﺷﻞ ﯾﺎ ﯾ
روش دﯾﺮ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﭼﯿﺰی را ﺑﺪﻫﯿﻢ و ﯾ ﭼﯿﺰ دﯾﺮی را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ آن ﻧﺒﺎﺷﺪ ) ﺣﺎل اﻧﺪازه  ،رﻧ ، ﻣﺪل و … ( .آﻧﺎه از
ﻓﻌﻞ  umtauschenاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﻨﯿﻢ.

ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل ﺑﺮای درک ﺑﯿﺸﺘﺮ :
Seine Weihnachtsgeschenke umtauschen
ﮐﺎدو ﻫﺎی ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ را ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﺮدن
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﭘﺪرﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻋﯿﺪ ﯾ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ و ﯾ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺑﻪ ﺑﺮادرم ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯿﺪﻫﺪ و ﻣﻦ ﺑﺮوم ﺑﺎ ﺑﺮادرم ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ
ﺗﺎ ﮐﺎدوﻫﺎﯾﻤﺎن را ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﻨﯿﻢ  ،ﯾﻌﻨ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻦ ﯾ ﭼﯿﺰی را ﻣﯿﺪﻫﻢ و ﯾ ﭼﯿﺰ دﯾﺮ ) ﻣﺪل  ،ﺳﺎﯾﺰ  ،رﻧ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﻞ ﯾ ﮐﺎﻻی
دﯾﺮی را ( درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﻨﻢ.

etwas gegen etwas umtauschen
ﯾ ﭼﯿﺰی ﺑﺪﻫﻢ و ﯾ ﭼﯿﺰ دﯾﺮ ) ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺪل  ،ﺳﺎز  ،رﻧ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺷﻞ ﻇﺎﻫﺮی ( را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ

Vor der Reise Geld umtauschen
ﻗﺒﻞ از ﯾﺎ ﭘﯿﺶ از ﺳﻔﺮ ﭘﻮل ﺧﻮد را ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﺮدن
ﯾﻌﻨ ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ و ﯾ ﺷﻞ دﯾﺮ از آن ﯾﻌﻨ ﯾﻮرو را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﻨﯿﻢ  ،در ﻓﺎرﺳ ﺧﯿﻠ ﻫﺎ اﺻﻄﻼح  changeﮐﺮدن را ﺑﺎر ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ
اﻣﺎ ﻣﻦ دوﺳﺖ دارم ﻫﻤﺎن ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﺮدن را ﺑﺎر ﺑﺒﺮم

ﻧﺘﻪ  umtauschen :ﺑﺮای ﻋﻮض ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﺮدن ﻟﺒﺎس و ﭘﻮﺷﺎک ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﯿﺮد

ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ آﺧﺮی ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ آن ﺑﭙﺮدازم  einﻫﺴﺖ
 eintauschenﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﺮدن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﯿﺰ دﯾﺮی ﮐﻪ ﯾ ﻗﺮارداد ﯾﺎ ﯾ ﻋﻤﻞ ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ  ،ﻣﺜﻼ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ و دﻧﯿﺎﯾ
اﻣﺮوزی ﻣﺎ ﯾ ﻣﺮغ را ﺑﺎ ﯾ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻧﻤﯿﻨﯿﻢ وﻟ ﯾ ﭼ را ﻣﯿﺮوﯾﻢ ﻧﻘﺪ ﻣﯿﻨﯿﻢ ﯾﻌﻨ ﯾ ﺑﺮﮔﻪ اﻋﺘﺒﺎری را ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ
آن ﭘﻮﻟ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻫﻤﺎن اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯿﯿﺮﯾﻢ.

ﭘﺲ ﻫﺮ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺑﯿﻦ دو ﭼﯿﺰی ﮐﻪ راﯾﺞ اﺳﺖ  ،ﻣﺜﻼ ﮐﻮﭘﻦ ) ﺑﺮﮔﻪ اﻋﺘﺒﺎری ( ﺑﺪﻫﯿﻢ و ﺑﻪ ﺟﺎﯾ آن ﭘﻮل ﯾﺎ ﺟﻨﺴ ﺑﻪ اﻧﺪازه ارزش و اﻋﺘﺒﺎر آن
ﮐﻮﭘﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
etwas gegen etwas eintauschen
ﭼﯿﺰی را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﯿﺰ دﯾﺮ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﺮدن

ﻣﺜﻼ در زﻣﺎن ﺟﻨ ﺟﻬﺎﻧ دوم ﻣﺮدم ﺳﯿﺎر را ﺑﺎ ﻧﺎن ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯿﺮدﻧﺪ اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﯾ ﮐﺎر ﺧﻨﺪه دار و ﻣﺴﺨﺮه اﺳﺖ

Zigaretten gegen Brot eintauschen
ﺳﯿﺎر را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺎن ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﺮدن
ﺳﯿﺎر ﺑﺪﻫﯿﻢ و ﻧﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ ‐< دو ﺟﻨﺲ ﯾﺎ ﮐﺎﻻی ﮐﻪ زﻣﺎﻧ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ اﻣﺮوزه ﺧﯿﺮ

ﻣﻌﻤﻮﻻ  eintauschenاﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  Gutscheinﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﯿﺮد  ،ﯾﻌﻨ ﻣﺎ ﮐﺎرت ﻫﺪﯾﻪ ) ﮐﻮﭘﻦ ﯾﺎ ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری ( دارﯾﻢ
و ﻣﯿﺮوﯾﻢ ﻓﺮوﺷﺎه ﺟﻨﺲ ﻣﯿﯿﺮﯾﻢ و آﻧﺮا ﺑﻪ ﺟﺎﯾ ﭘﻮل ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ.

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

ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

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

