ﻧﺎﻫ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی  von, ausدر زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧ
ﺳﻼم دوﺳﺘﺎن،
در اﯾﻦ درس ﮔﺮاﻣﺮی ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺎﻫ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی دو ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ  von, ausدر زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧ، 
ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺘ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ ﻫﺮ دو  Dativﺳﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﻌﻨ اﺳﻢ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ Dativ
ﻣ ﺑﺮﻧﺪ

ﻧﺘﻪ ﮔﺮاﻣﺮی  :اﮔﺮ ﻓﻌﻞ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎ ذات  Akkusativداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﺎ در ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ ﺛﺎﺑﺖ  Dativﺳﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،
آﻧﺎه ﮐﻞ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﻤ Dativ ﻣﯿﺮود! ﭼﺮا؟ ﭼﻮن اوﻟﻮﯾﺖ اول ﻣﺎ ﺣﺮوف اﺿﺎﻓﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ ﺣﺮوف اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ ﺑﻮد
آﻧﺎه ﺗﻤﺎم ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﺮای  Akkusativﯾﺎ  Dativﺷﺪن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯿﺎﻓﺘﻪ رو دوش ﻓﻌﻞ

ﺧﺐ ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ  von, ausﺣﺘ اﮔﺮ ﻓﻌﻞ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻢ  Akkusativﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﮐﻞ ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ  Dativﻣﯿﺒﺮﻧﺪ.

اﻣﺎ اﯾﻦ دو ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﺎﻧ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد؟ در ﺗﻔﺮ ﻓﺎرﺳ ﻣﺎ ﮐﻼ ﯾ ) از ( دارﯾﻢ ﻣﺜﻼ ﻣﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از اﯾﺮان آﻣﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ،
از ﺳﺮﮐﺎر آﻣﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ  ،از ﻣﺪرﺳﻪ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ  ،از ﻣﺮﺧﺼ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ  ،از ﺷﺮﮐﺖ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ و … .در ﮐﻞ ﻣﺎ ﯾ ) از ( دارﯾﻢ
اﻣﺎ در ﺗﻔﺮ آﻟﻤﺎﻧ اﯾﻨﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ
 <- vonاز ﺳﻮی ﯾﺎ از ﺳﻤﺖ
 <- ausاز درون ِ  ،از داﺧﻞ ِ
اﯾﻦ ﯾﻌﻨ در زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧ ﻣﺎ دو ﻧﻮع از دارﯾﻢ ) از ( ی ﮐﻪ از داﺧﻞ ﺟﺎ  ،ﻣﺎن ﯾﺎ ﻣﺤﻠ اﺳﺖ و ) از ( ی ﮐﻪ از داﺧﻞ آن ﺟﺎ  ،ﻣﺎن
ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ از ﺳﻮی ﯾﺎ از ﺳﻤﺖ آن اﺳﺖ  ،ﯾﻌﻨ ﭼ؟

ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ از اﯾﻦ ﺑﺸﻮد  ،اﺟﺎزه ﺑﺪﯾﺪ ﯾ ﻧﺘﻪ ﻣﻬﻢ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن ﺑﺪﻫﻢ
ﺣﺮوف اﺿﺎﻓﻪ  von, ausدر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﺎ دو ﻓﻌﻞ  kommen, gehenﻣ آﯾﻨﺪ

ﺣﺎل ﻫﺮﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻢ  inﺑﻪ دروﻧﺶ ﯾﺎ  nachﺑﻪ ﺳﻮی اش  gehenﺑﺮوم  ،ﺑﺮای آﻣﺪن ازش از  ausاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﻨﻢ.
در واﻗﻊ  ausﺟﻮاﺑ اﺳﺖ ﺑﺮای in, nach

ﺣﺎل ﻫﺮﺟﺎ ﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ  aufﺑﻪ روی آن ﯾﺎ  zuﺑﻪ آن ﺑﺮوم  ،ﺑﺮای آﻣﺪن از آن ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ از  vonاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ.
در واﻗﻊ  vonﺟﻮاﺑ اﺳﺖ ﺑﺮای auf, zu

ﻧﺘﻪ  :ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ در ﺗﻔﺮ آﻟﻤﺎﻧ ﻣﺎ  aufﺑﻪ روی ﺧﯿﻠ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮوﯾﻢ اﻣﺎ  inﺑﻪ داﺧﻞ آن رﻓﺘﻦ ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯿﺸﻮد ﺑﺮای ﻣﺜﺎل :
ﺗﻮاﻟﺖ ﻓﺮﻧ

ﻣﺎ در ﺗﻔﺮ آﻟﻤﺎﻧ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ روی آن ﻣﯿﺮوﯾﻢ auf

و ﻫﺮﮔﺰ  inدروﻧﺶ ﻧﻤﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﯿﻠ ﺑﺪ ﻣﯿﺸﻪ

ﺧﺐ ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل و درک ﺑﯿﺸﺘﺮ
nächste Woche fliege ich nach dem Iran
ﻣﻦ ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﻪ اﯾﺮان ﺳﻔﺮ ﻣﯿﻨﻢ

ﻧﺘﻪ  :درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ  fliegenﯾ ﻓﻌﻞ ﺣﺮﮐﺘ و  Akkusativﺳﺎز اﺳﺖ اﻣﺎ اوﻟﻮﯾﺖ اول ﻣﺎ ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ
 nachﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ  nachﭼﻮن ﯾ ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ ﺛﺎﺑﺖ  Dativﺳﺎز اﺳﺖ  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻞ ﺟﻠﻤﻪ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ  Dativﺑﺮد.

ﺣﺎل ﭼﻮن ﻣﻦ ﺑﺎ  nachﮔﻔﺘﻪ ام ﻣﯿﺮوم و اﮐﻨﻮن ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﺑﺮﮔﺮدم از  ausاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﻨﻢ
Ich komme aus dem Iran
ﻣﻦ از درون ِ ﯾﺎ از داﺧﻞ ِ اﯾﺮان ﻣ آﯾﻢ

Ich gehe in die Schule
ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯿﺮوم
ﺗﻔﺮ آﻟﻤﺎﻧ :ﻣﻦ دارم ﺑﻪ درون ِ ﯾﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ِ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯿﺮوم

ﻧﺘﻪ  :ﭼﻮن ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ  inﯾ ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ ﯾﻌﻨ ﻫﻢ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ  Akkusativﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ  Dativآﻧﺎه اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﺎ
ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ  Akkusativﯾﺎ  Dativﺑﻮدن  ،ﻓﻌﻞ ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ذات  Akkusativدارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻞ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎ
ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﻤ Akkusativ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺧﺐ ﻣﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ درون ِ ﺑﻪ داﺧﻞ ِ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮوم ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻢ از درون ِ ﯾﺎ از داﺧﻞ ِ آن ﺑﯿﺎم  ،آﻧﺎه ﺑﻪ ﺳﺮوﻗﺖ  ausﻣﯿﺮوم

Ich komme aus der Schule
ﻣﻦ از ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯿﺎم
ﺗﻔﺮ آﻟﻤﺎﻧ : ﻣﻦ دارم از درون ِ ﯾﺎ از داﺧﻞ ِ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣ آﯾﻢ.

ﭘﺲ ﮐﺎرﺑﺮد  ausﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ :
ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺎ  inﺑﻪ دروﻧﺶ و ﺑﺎ  nachﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﺑﺮوم  ،آﻧﺎه از ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ  ausﺑﺮای آﻣﺪن ازش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﻨﻢ.

ﺣﺎل ﺑﺮﯾﻢ ﺳﺮ وﻗﺖ von
ﺧﺐ در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ روی  aufﭼﯿﺰی ﯾﺎ ﺟﺎﯾ ﺑﺮوم و ﯾﺎ اﯾﻨﻪ ﺑﻪ  zuآن ﺑﺮوم  ،آﻧﺎه ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ از  vonاﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻢ

ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل و درک ﺑﯿﺸﺘﺮ

Ich gehe zum Sport
ﻣﻦ ﺑﻪ ورزش ﻣﯿﺮوم

ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﻔﺮ آﻟﻤﺎﻧ ﺑﻠﻪ در ﺗﻔﺮ ﻓﺎرﺳ ﻫﻢ ﻣﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ داﺧﻞ ِﯾﺎ ﺑﻪ درون ِ ورزش ﺑﺮوﯾﻢ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ  inﺑﻪ
ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻧﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ ﭘﺲ ﺷﺎﻧﺶ ﺑﻌﺪی ﻣﺎ  nachاﺳﺖ وﻟ اﯾﻨﺮا ﻫﻢ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ  nachدر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﮐﺸﻮر  ،ﺷﻬﺮ  ،ﺟﺎ ﯾﺎ ﻣﺎن اﺳﺖ ) ورزش ﮐﻪ ﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ ( ﭘﺲ وﻗﺘ in و  nachﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از  zuاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﺣﺎل ﮐﻪ از
 zuاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﺳﺮ وﻗﺖ  vonﻣﯿﺮوﯾﻢ

Ich komme gerade vom Sport
ﻣﻦ اﻻن از ورزش ﻣﯿﺎم

ﮔﻔﺘﯿﻢ اﮔﺮ ﺑﻪ روی  aufﭼﯿﺰی ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮوﯾﻢ ﭘﺲ از  vonﭼﯿﺰی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ

Ich gehe auf den Bus

ﺗﻔﺮ آﻟﻤﺎﻧ : ﻣﻦ ﺑﻪ روی اﺗﻮﺑﻮس ) ﻣﻨﻈﻮر روی ﺳﻘﻒ اﺗﻮﺑﻮس ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ از ﭼﻨﺪ ﭘﻠﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺮوم و ﺣﺎل روی آن ﻫﺴﺘﻢ ) ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻢ
( ﻣﯿﺮوم
ﺗﻔﺮ ﻓﺎرﺳ : ﻣﻦ ﺑﻪ داﺧﻞ اﺗﻮﺑﻮس ﻣﯿﺮوم

ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﭘﯿﺎده ﺑﺸﻮﯾﻢ ) در ﺗﻔﺮ آﻟﻤﺎﻧ ﭼﻨﺪ ﭘﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ ( آﻧﺎه از  vonاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﻨﯿﻢ

Ich komme von dem Bus
ﻣﻦ از اﺗﻮﺑﻮس ﻣﯿﺎم ) ﺗﻔﺮ آﻟﻤﺎﻧ : از اﺗﻮﺑﻮس ﭘﯿﺎده ﺷﺪم و دارم ﻣﯿﺎم (

ﭘﺲ ﮐﺎرﺑﺮد : von
ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ  aufﺑﻪ روی ﭼﯿﺰی ﺑﺮوﯾﻢ و ﯾﺎ  zuﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﯿﺰی  ،ﮐﺴ ﯾﺎ ﺟﺎﯾ ﺑﺮوﯾﻢ  ،آﻧﺎه ﺑﺮای آﻣﺪن از آﻧﺠﺎ ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺘ از
ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ  vonاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.

ﻧﺘﻪ ﻣﻬﻢ  :ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت و ﻧﺎت ﮔﺮاﻣﺮی اﯾﻦ درس در واﻗﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯿﺸﻮد ﺑﻪ دﺳﺘﻮر زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧ واﻗﻌ ﯾﻌﻨ hochdeutsch اﻣﺎ
ﮔﺎﻫ ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ ﺧﺎرج از ﻧﺎت اﯾﻦ درس ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺘﺎن ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ آن ﻧﺎت از ﻧﻈﺮ دﺳﺘﻮر
زﺑﺎن واﻗﻌ آﻟﻤﺎﻧ ﮐﺎﻣﻼ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ اﻣﺎ ﭼﻮن ﻣﺮدم ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه را اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﺣﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ ،
ﺑﻪ ﻗﻮل ﯾ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار :

In der Politik ist es manchmal wie in der Grammatik. Ein Fehler, den alle begehen, wird schließlich
als Regel anerkannt
ﺗﻮی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﻢ ﺑﻌﻀ وﻗﺖ ﻫﺎ ﻣﺜﻞ دﺳﺘﻮر زﺑﺎن اﺳﺖ  ،ﯾ اﺷﺘﺒﺎه ﯾﺎ ﺧﻄﺎﯾ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ازش ﻣﯿﺬرﻧﺪ  ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ
ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد.

ﭼﺮا اﯾﻦ ﻧﺎت را ﮔﻔﺘﻪ ام؟ ﭼﻮن در ﺟﻨﻮب آﻟﻤﺎﻧ ﮔﺎﻫ دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﻣﺘﻔﺎوﺗ وﺟﻮد دارد  ،ﻣﺜﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد :

Ich gehe in der Arbeit
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﺎر ﻣﯿﺮوم

اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟ ﯾ اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮاﻣﺮی دارد و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻗﺎ ﺟﺎن ﻣﺎ ﮐﻪ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ درون ِ ﯾﺎ
ﺑﻪ داﺧﻞ ِ ﺷﻐﻞ ﺑﺮوﯾﻢ  ،ﭼﺮا ﻣﯿﯿﺪ in

ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﺻﺤﯿﺢ آﻟﻤﺎﻧ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن  hochdeutschﻣﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ  zuﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﺎر

ﺑﺮوﯾﻢ

Ich gehe zur Arbeit
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﺎر ﻣﯿﺮوم

ﯾﺎ اﯾﻨﻪ ﻣﻦ ﺑﺎرﻫﺎ از آﻟﻤﺎﻧ زﺑﺎن ﻫﺎ ﺷﻨﯿﺪه ام
Ich komme von der Schule
ﻣﻦ از ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯿﺎم

اﮔﺮ ﭼﻪ در اﯾﻨﺠﺎ  vonﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﺳﻤﺖ ِ ﯾﺎ از ﺳﻮی ﻣﺪرﺳﻪ دارم ﻣﯿﺎم و ﻧﻪ از داﺧﻞ ِ آن  ،ﯾﻌﻨ از
ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪم رﻓﺘﻢ ﯾ ﮐﺎری اﻃﺮاف ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﺮدم و ﺣﺎل از ﺳﻤﺖ ِ ﯾﺎ از آن ﺳﻮ دارم ﻣﯿﺎم

وﻟ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ درون ِ ﯾﺎ داﺧﻞ ِ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎﺷ و ازش ﺧﺎرج ﺑﺸ ﻧﺒﺎﯾﺪ از  vonاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨ ﺑﺎﯾﺪ از  ausاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨ ﭼﻮن ﺗﻮ in
درون ِ ﯾﺎ داﺧﻞ ِ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻮدی

و اﮔﺮ ﺑﻮﯾﯿﺪ  Ich gehe zur Schuleﻧﯿﺰ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻼ داری درس ﻣﯿﺨﻮﻧ و ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯿﺮوی در واﻗﻊ در اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ درون ﯾﺎ داﺧﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻤﯿﺮوی ﮐﻪ  ،ﯾﺎ اﯾﻨﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻨﻮﻧﻪ ﻣﻌﻨ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ درون ِﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻤﯿﺮوم وﻟ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﻣﺪرﺳﻪ دارم ﻣﯿﺮم.

ﺑﺮای دﯾﺮ ﺟﺎﻫﺎ  ،ﻣﺎن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ

Ich gehe zum Bäcker
ﺗﻔﺮ ﻓﺎرﺳ : ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﺎﻧﻮاﯾ ﻣﯿﺮوم
ﺗﻔﺮ آﻟﻤﺎﻧ : ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﺎﻧﻮا ﻣﯿﺮوم

ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﺎ  zuﺑﻬﺶ رﻓﺘﻢ اﮐﻨﻮن ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺘ ﺑﺎ  vonازش ﺑﯿﺎﯾﻢ

Ich komme vom Bäcker
ﻣﻦ از ﻧﺎﻧﻮاﯾ ﻣﯿﺎم

ﭼﺮا  zuو  vonﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﻣﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ درون ِ ﯾﺎ داﺧﻞ ﯾ ﺷﺨﺺ ﺑﺮوﯾﻢ

ﭘﺲ ﭼﻮن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ از  inاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﭘﺲ از

 zuاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ و در ﺟﻮاﺑﺶ ﻫﻢ از von

اﻣﺎ ﻧﺘﻪ ﻣﻬﻢ  :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ﻧﺒﻮد ﺟﺎ ﯾﺎ ﻣﺎن ﺑﻮد ﭼﻪ ﻣﯿﺮدﯾﻢ؟

Ich gehe in die Bäckerei
ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﺎﻧﻮاﯾ ﻣﯿﺮوم ) ﺑﻪ درون ِ ﯾﺎ داﺧﻞ ِ ﻧﺎﻧﻮاﯾ ( اﯾﻦ اﻣﺎن داره دﯾﻪ

ﺣﺎل ﺑﺨﻮاﻫﻢ ازش ﺑﯿﺎم ﻣ ﺷﻮد :

Ich komme aus der Bäckerei
ﻣﻦ از ﻧﺎﻧﻮاﯾ ﻣ آﯾﻢ

ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل و ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ درس :

Ich komme von einem fernen Planeten
ﻣﻦ از ﯾ ﺳﯿﺎره ﺑﯿﺎﻧﻪ ﻣ آﯾﻢ

ﭼﺮا von؟ ﺑﺮای اﯾﻨﻪ در ﺗﻔﺮ آﻟﻤﺎﻧ ﻣﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ روی ﯾ ﺳﯿﺎره ﺑﺎﺷﯿﻢ ﯾﺎ ﺑﺮوﯾﻢ

Ich gehe auf einen fernen Planeten

ﻣﻦ ﺑﻪ روی ﯾ ﺳﯿﺎره ﺑﯿﺎﻧﻪ ﻣﯿﺮوم

Ich komme von der Insel
ﻣﻦ از آن ﺟﺰﯾﺮه ﻣ آﯾﻢ

ﭼﺮا von؟ ﺑﺮای اﯾﻨﻪ در ﺗﻔﺮ آﻟﻤﺎﻧ ﻣﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ روی ﯾ ﺟﺰﯾﺮه ﺑﺎﺷﯿﻢ ﯾﺎ ﺑﺮوﯾﻢ

Ich gehe in die Insel
ﻣﻦ ﺑﻪ روی آن ﺟﺰﯾﺮه ﻣﯿﺮوم

Ich gehe nie zum Strand
ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻧﻤﯿﺮوم

Ich komme vom Strand
ﻣﻦ از ﺳﺎﺣﻞ ﻣ آﯾﻢ

ﻧﺘﻪ  :ﮔﺎﻫ von ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﺳﻤﺖ ِ ﯾﺎ از ﻃﺮف ﺷﺨﺺ ﯾﺎ اﺷﺨﺎﺻ ﻣ آﯾﯿﻢ.

Ich komme von der Polizei
ﻣﻦ از ﻃﺮف ِ ﯾﺎ از ﺳﻤﺖ ِ ﭘﻠﯿﺲ ﻣ آﯾﻢ

اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ اﯾﻨﻮﻧﻪ ﻣﻌﻨ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ اﺻﻼ ً ﺧﻮدم ﭘﻠﯿﺲ ﻫﺴﺘﻢ و ﻫﻢ اﯾﻨﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ﭘﯿﺶ ﭘﻠﯿﺲ ﺣﺎﻻ دارم از
ﮐﻼﻧﺘﺮی ﻣﯿﺎم

Ich komme von der Unfallstation
ﻣﻦ از ﻃﺮف ِ ﯾﺎ از ﺳﻤﺖ ِ ﺑﺨﺶ ِ ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺧﺪﻣﺘﺘﺎن ﻣﯿﺮﺳﻢ ) ﻣ آﯾﻢ (

ﻣﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از  vonﺑﺮای ﺟﻬﺖ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ  ،ﯾﻌﻨ ﻓﺮﻗ ﻧﻤﯿﻨﺪ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺮوﯾﻢ ﯾﺎ ﭼﻪ از ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ در
ﻫﺮ ﺻﻮرت از  vonاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﻨﯿﻢ

 von links, rechts, hintenو ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭼﻪ ﺑﺮوﯾﻢ ﭼﻪ ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ در ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ  vonﺑﺎﺷﺪ

و اﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل ﺑﺮای  ausو ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ درس

Ich komme aus dem Kino
ﻣﻦ از ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻣ آﯾﻢ

ﭼﺮا aus؟ ﭼﻮن در ﺗﻔﺮ آﻟﻤﺎﻧ ﻣﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ درون ِ ﯾﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ِ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﺮوﯾﻢ  ،از ﮐﺠﺎ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ؟ ﭼﻮن ﯾ ﺟﺎ  ،ﻣﺎن ﯾﺎ ﺑﻨﺎی
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ اﺳﺖ ﭘﺲ ﻣﺎ ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ داﺧﻠﺶ ﺑﺮوﯾﻢ ﺣﺎل ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺮوﯾﻢ ﭘﺲ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از داﺧﻠﺶ  ausﻧﯿﺰ ﺑﯿﺮون
ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ

Ich gehe ins Kino
ﻣﻦ ﺑﻪ داﺧﻞ ِ ﯾﺎ ﺑﻪ درون ِ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻣﯿﺮوم

Ich gehe in die Disko
ﻣﻦ ﺑﻪ داﺧﻞ ِ ﯾﺎ ﺑﻪ درون ِ دﯾﺴﻮ ﻣﯿﺮوم

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻫﺮﺟﺎ  ،ﻣﺎن  ،ﻣﺤﻞ ﯾﺎ ﺑﻨﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺸﻮد ﺑﻪ دروﻧﺶ رﻓﺖ از  inﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﻌﻞ  gehenاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﻨﯿﻢ و
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮﯾﯿﻢ ازش ﺧﺎرج ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ از  ausﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﻌﻞ  kommenاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﻨﯿﻢ

Ich komme aus der Disko
ﻣﻦ از آن دﯾﺴﻮ ﻣ آﯾﻢ
ﯾﻌﻨ از آن ﺧﺎرج ﺷﺪم و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﯿﺮون دارم ﻣﯿﺎم

Ich gehe in die Kirche
ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﯿﺮوم

Ich komme aus der Kirche
ﻣﻦ از آن ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣ آﯾﻢ
ﯾﻌﻨ از آن ﺧﺎرج ﺷﺪم و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﯿﺮون دارم ﻣﯿﺎم

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻮال ﯾﺎ ﻣﺜﺎﻟ دارﯾﺪ  ،ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻧﺮا ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده دﯾﺮان در ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮات ﻫﻤﯿﻦ درس درج ﮐﻨﯿﺪ.

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

