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ﺳﻼم دوﺳﺘﺎن
در اﯾﻦ درس ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ دو ﻓﻌﻞ ﻣﻬﻢ و ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد  entscheidenو  wünschenرا ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯿﻢ

ﻗﺒﻞ از ﻫﺮﭼﯿﺰ ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺘ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﻌﻞ  entscheidenﻫﻢ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻌﻞ ﺳﺎده در ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد و ﻫﻢ اﯾﻨﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾ ﻓﻌﻞ اﻧﻌﺎﺳ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎده و اﻧﻌﺎﺳ ﺑﻮدن آن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗ در ﻣﻌﺎﻧ اش ﻣ ﺷﻮد .در اداﻣﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات و
دﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﺮاﻣﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﻞ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.

 ) entscheidenﯾ ﻓﻌﻞ ﺑ ﻗﺎﻋﺪه ﻣ ﺑﺎﺷﺪ (
ﻗﻄﻌ ﮐﺮدن ﯾﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن  ،ﺣﺮف ﺧﻮد را زدن  ،ﺣﻢ ﻧﻬﺎﯾ را ﺻﺎدر ﮐﺮدن

 ) entscheiden sichﯾ ﻓﻌﻞ اﻧﻌﺎﺳ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ (
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ  ،ﺑﺮﮔﺰﯾﺪن  ،ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب ﻗﺮار دادن  ،ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤ رﺳﯿﺪن

ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎده entschieden :
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻣﻞ haben entschieden :

اﮔﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ  ،ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ اﻧﻌﺎﺳ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗ در ﻣﻌﻨ آن اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ  ،در واﻗﻊ ﻣﺎ ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺘ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ
ﻫﺮﮔﺎه ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﯾ ﻓﻌﻞ اﻧﻌﺎﺳ اﺳﺖ  ،در ﺗﻔﺮ ﻓﺎرﺳ اﯾﻨﻮﻧﻪ ﺑﻪ آن ﻧﺎه ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﻮاره ﺧﻮدﻣﺎن را ﻣﺠﺎب ﻣﯿﻨﯿﻢ ﺑﻪ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪن ﭼﯿﺰی  ،ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻮدﻣﺎن را ﻣﺠﺎب ﮐﺮدن ﻧﻘﺶ  sich, dich , michو … را ﺑﺎزی ﻣﯿﻨﺪ و اﮔﺮ ﻓﻌﻞ اﻧﻌﺎﺳ ﻣﺎ
 Dativﺳﺎز ﺑﻮد  ،ﻧﻘﺶ  mir, dir, ihrو … را اﯾﻔﺎ ﻣﯿﻨﺪ.

ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎده در ﺟﻤﻼت ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد :

Das Gericht wird den Streit entscheiden
دادﮔﺎه ﺣﻢ ﻧﻬﺎﯾ آن دﻋﻮا را ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد

ﯾﻌﻨ اﯾﻨﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻬﺎﯾ در ﻣﻮرد آن دﻋﻮا ﯾﺎ ﻣﺸﺎﺟﺮه را دادﮔﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ

Das Gericht hat entschieden, dass die Beschuldigung grundlos ist
آن دادﮔﺎه ﺣﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ آن اﺗﻬﺎم ﺑﺪون اﺳﺎس اﺳﺖ

Dieser Zug entschied die Schachpartie
اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻬﺮه ) در ﺑﺎزی ﺷﻄﺮﻧﺞ ( آن دﺳﺖ از ﺑﺎزی ﺷﻄﺮﻧﺞ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﻨﺪ

ﯾﻌﻨ ﺣﺮﮐﺖ اﯾﻦ ﻣﻬﺮه ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﯾﻦ دﺳﺖ از ﺑﺎزی ﺷﻄﺮﻧﺞ اﺳﺖ.

ﻧﺘﻪ  Der Zug :ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﻌﻨ ﻗﻄﺎر ﯾﺎ ﺗﺮن  ،ﻣﻌﺎﻧ زﯾﺎد دﯾﺮی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ﮐﻪ در ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻻ  ،ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻬﺮه ای در
ﺑﺎزی ﺷﻄﺮﻧﺞ اﺳﺖ

ﻓﻌﻞ  entscheidenدر ﻧﻘﺶ ﯾ ﻓﻌﻞ اﻧﻌﺎﺳ: 

Er konnte sich nur schwer entscheiden
او ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﺳﺨﺘ ﻣﺠﺎب ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ
ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗ دﯾﺮ :

zu einem Entschluss kommen
ﺑﻪ ﯾ ﺗﺼﻤﯿﻢ رﺳﺪﯾﺪن

Es ist mein Prinzip, mich nie sofort zu entscheiden
اﯾﻦ ﻣﺮام ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻓﻮرا ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﯿﺮم
.
Interessanterweise entschied er sich in Thailand zu bleiben
ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﻪ ﮐﻪ او ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ در ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
.
در ﺗﻔﺮ آﻟﻤﺎﻧ : ﻣﺎ ﺧﻮدﻣﺎن را ﻣﺠﺎب ﻣﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤ ﺑﺮﯾﻢ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺠﺎب ﮐﺮدن ﺧﻮدﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﻞ  ،ﯾ
ﻓﻌﻞ اﻧﻌﺎﺳ ﻧﯿﺰ ﻣ ﺷﻮد.

اﻣﺎ ﻓﻌﻞ  entscheidenدر ﻧﻘﺶ ﯾ ﻓﻌﻞ اﻧﻌﺎﺳ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺣﺮوف اﺿﺎﻓﻪ  fürﻫﻢ در ﺟﻤﻼت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﯿﺮد.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻓﺎرﺳ ﺑﺮای ﭼﯿﺰی ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب ﻗﺮار ﻣﯿﯿﺮﯾﻢ در ﺗﻔﺮ آﻟﻤﺎﻧ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ.

?Wofür hat sich unsere Kollegin entschieden
ﺑﺮای ﭼ ﻫﻤﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺎ ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﯾﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ؟
واﺳﻪ ﭼ آن ﻫﻤﺎر ) ﺧﺎﻧﻢ ( ﻣﺎ ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ؟

Sich für einen Bewerber entscheiden
ﺧﻮد را ﻣﺠﺎب ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﯾ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﯿﻢ

ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ﺗﺮ اﯾﻨﻪ  :ﺧﻮدﻣﺎن را ﻣﺠﺎب ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺮای ﯾ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﯿﺮﯾﻢ
ﮐﻪ در ﺗﻔﺮ ﻓﺎرﺳ ﻣ ﮔﻮﯾﯿﻢ  :ﺧﻮدﻣﺎن را آﻣﺎده ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﯾ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﯿﻢ

Sich für ein Verfahren entscheiden
ﺧﻮد را ﻣﺠﺎب ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﯾ اﻗﺪام ﯾﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ

ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ﺗﺮ اﯾﻨﻪ  :ﺧﻮدﻣﺎن را ﻣﺠﺎب ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺮای ﯾ اﻗﺪام ﯾﺎ ﻋﻤﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﯿﺮﯾﻢ
ﮐﻪ در ﺗﻔﺮ ﻓﺎرﺳ ﻣ ﮔﻮﯾﯿﻢ  :ﺧﻮدﻣﺎن را آﻣﺎده ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﯾ ﻋﻤﻞ ﯾﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﻢ

wünschen
آرزو داﺷﺘﻦ  ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﻮدن  ،ﺧﻮاﺳﺘﻦ  ،ﺗﻤﺎﯾﻞ داﺷﺘﻦ  ،ﺑﺮای ﮐﺴ آرزوﯾ ﮐﺮدن

ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎده wünschten :
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻣﻞ haben gewünscht :

ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ در ﺟﻤﻼت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﯿﺮد :

Eine Änderung wünschen
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﯾ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎ دﮔﺮﮔﻮﻧ ﺑﻮدن

Wir wünschen und hoffen, dass der Vertrag unterzeichnet wird
ﻣﻦ آرزو و اﻣﯿﺪ دارﯾﻢ ﮐﻪ آن ﻗﺮار داد اﻣﻀﺎء ﺑﺸﻮد

Er wünscht eine baldige Antwort
او ﺧﻮاﻫﺎن ﯾﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﯾ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺮﯾﻊ اﺳﺖ

ﯾﻌﻨ او در ﺳﺮﯾﻌﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﻦ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾ ﭘﺎﺳﺦ ﯾﺎ ﺟﻮاﺑ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.

اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻓﻌﻞ  wünschenﻣ ﺑﺎﯾﺴﺘ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﻞ ﻫﺮﮔﺰ ﯾ ﻓﻌﻞ اﻧﻌﺎﺳ ﻧﻤ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻪ از آن دﺳﺘﻪ
از اﻓﻌﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻧﯿﺎز دارد در اﺑﺘﺪا ﺿﻤﯿﺮ اﺳﻤ Dativ در آن ﺑﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد و ﭘﺲ از آن اﺳﻢ ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ
 Akkusativﺑﺒﺮد.

ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ﺗﺮ  ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻓﺎرﺳ ﭼﯿﺰی را ﺑﺮای ﮐﺴ آرزو ﻣﯿﻨﯿﻢ  ،در ﺗﻔﺮ آﻟﻤﺎﻧ ) ﭼﯿﺰی را ( ﯾﻌﻨ اﺳﻢ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ
ﺣﺎﻟﺖ اﺳﻤ Akkusativ ﻣﯿﺮود و اﯾﻨﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﺴ آرزو ﻣﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎ از ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ  fürاﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯿﻨﯿﻢ ﺑﻠﻪ در
ﺗﻔﺮ آﻟﻤﺎﻧ از  dir, ihr, euchو … اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﻨﯿﻢ.

Ich wünsche dir einen schönen Tag
ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﻮ ﯾ روز ﺧﻮب را آرزو ﻣﯿﻨﻢ

Ich wünsche dir eine schöne Reise
ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺧﻮﺑ را ﺑﺮای ﺗﻮ آرزو ﻣﮐﻨﻢ

در ﻣﺜﺎل ﻫﺎی ﺑﺎﻻ  :رﻧ ﻗﺮﻣﺰ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﻤ Akkusativ و رﻧ ﻧﺎرﻧﺠ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﻤ Dativ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.

Ich wünsche dir Gesundheit
آرزوی ﺳﻼﻣﺘ ﺑﺮاﯾﺖ دارم

Hier kann man den Hinterbliebenen kondolieren, ihnen in dieser schweren Zeit beistehen und Kraft
wünschen
در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺗﺴﻠﯿﺖ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن در اﯾﻦ دوران ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ و آرزوی ﺗﻮان ﮐﺮد ) ﺑﺮای ﺗﺤﻤﻞ
اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ (
.
.
etwas von Herzen wünschen
از ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ ﭼﯿﺰی را آرزو ﮐﺮدن
.
.
Ich wünsche dir von Herzen alles gute
ﻣﻦ از ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ ﺑﺮات آرزوی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﮐﺎﻣﯿﺎﺑ ﻣﯿﻨﻢ
.
.
ﻧﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ  :ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ﻣﺜﺎل ﻫﺎی ﺑﺎﻻ  dirﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﻞ  wünschenﯾ ﻓﻌﻞ اﻧﻌﺎﺳ اﺳﺖ
 ،ﺑﻠﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎرﺳ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﯿﺰی را ﺑﺮای ﮐﺴ از ﺗﻪ ﻗﻠﺒﻤﺎن آرزو ﻣﯿﻨﯿﻢ.
.
.
Ich wünsche dir von Herzen gute Besserung

ﻣﻦ از ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ ﺑﺮات آرزوی ﺳﻼﻣﺘ و ﺗﻦ درﺳﺘ ﻣﯿﻨﻢ
.
.
ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﯾ ﺑﯿﻤﺎر رﻓﺘﻪ اﯾﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻻ  ،ﺳﻼﻣﺘ و ﺗﻦ درﺳﺘ را آرزو ﻣﯿﻨﯿﺪ.
.
و در آﺧﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ :
.
Sie wünschten sich ein Kind
آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن ﯾ ﺑﭽﻪ آرزو ﻣﯿﻨﻨﺪ
.
ﯾﻌﻨ آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﯾ ﺑﭽﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
.
ﭘﺲ در اﯾﻨﺠﺎ  sichارﺗﺒﺎﻃ ﺑﻪ اﻧﻌﺎﺳ ﺑﻮدن ﻓﻌﻞ ﻧﺪارد! زﯾﺮا ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ  ،ﻓﻌﻞ  wünschenاﺻﻼ ﯾ ﻓﻌﻞ اﻧﻌﺎﺳ
ﻧﯿﺴﺖ!
.
.
?Was wünschst du dir zum Geburtstag
ﭼﻪ آرزوی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺗﻮﻟﺪت ﺑﺮای ﺧﻮدت ﻣﯿﻨ ؟
.
.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دو ﻓﻌﻞ  wünschenو  entscheidenﻣﺜﺎل ﯾﺎ ﻧﻈﺮی دارﯾﺪ  ،ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده دﯾﺮان  ،آﻧﺮا
در ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮات ﻫﻤﯿﻦ درس درج ﮐﻨﯿﺪ.
.
.
آﻣﻮزش راﯾﺎن زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧ – ﻣﺮﺗﻀ ﻏﻼم ﻧﮋاد
ﻣﻨﺒﻊ :

