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 یا تصویر برداری برداریحق نشر محفوظ است و هر گونه کپی
 پیگرد قانونی دارد.
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 د گرامی زبان آلمانی، همکار عزیز،استا

کارگیری آنها آموزان در بهدانستن معنی صحیح لغات و اصطالحات به زبان

آموزی که در سطوح مقدماتی قرار بخشد. واضح است که از زبانمی "اطمینان"

 تکالیفتوان انتظار داشت در کالس درس تمامی لغات الزم جهت درک نمیدارد 

با مدرس و متون را بدون استفاده از یک ابزار مطمئن از متن کتاب یا گفتگو 

شوند. از توان و مات جدید تر ظاهر میاستخراج کند چرا که در هر توضیحی، کل

انرژی استاد نیز خارج است که تمامی لغات الزم جهت درک مطالب را در کالس 

درس به آلمانی توضیح دهد، طوری که برنامه زمانی کالس از مسیر خود خارج 

نشود. آیا بهتر نیست زمان و انرژی کالس به جای توضیحات متوالی لغات، صرف 

     اکسیون شود؟تولید و اینتر

که چقدر در  دهددر کتابشان نشان میزبان آموزان  هایمشاهده یادداشت  

گیرد. آیا تجربه دهیم اشتباه صورت میدرک لغاتی که به زبان آلمانی توضیح می

آموزان با دردست داشتن معنی صحیح و مطمئن لغات، سریعتر اید که زباننکرده

؟ ضمن اینکه "برندبه کار می"و راحت تر جمالت و اصطالحات کاربردی کتاب را 

شود کمتر ها در کالس باعث مینامهبنا به تجربه شخصی استفاده از این واژه

       فارسی صحبت شود.

شاغل و دانشجو که با کمبود وقت  آموزاننامه مخصوصا برای زباناین واژه 

به یادگیری واژگان  کند که سریع و مطمئنمواجهند، این امکان را فراهم می

جستجوی لغات در لغتنامه صرف حفظ و صدها ساعت بپردازند. آیا بهتر نیست 

آموزان منبعی مطمئن جهت دوره به کارگیری لغات شود؟ آیا الزم نیست زبان

تواند به همان اندازه که به ته باشند؟ این واژه نامه میلغات کتاب در دست داش

زبان آموز کمک می کند، کمک بزرگی به شما همکار عزیز در پیشبرد اهداف 

ها در نامهباشد. آیا بهتر نیست که استفاده از این واژهکالس با صرف انرژی کمتر 

کالس اجباری شود؟ 
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 استفاده از این واژه نامه راهنمای
 

  می باشد. تکلیفترتیب لغات بر اساس شماره درس، بخش مورد نظر و شماره 

   است.لغات جدید هر بخش بر اساس حروف الفبا مرتب شده  

  .شماره تمرین ها در سمت چپ صفحه درج شده است 

  شودنامه تکرار نمیدر این واژه نامه  ،واژه نامه های سطوح پیشینلغات . 

  تایپ شده اند برای امتحان گوته  مورببه خاطر سپردن لغاتی که به شکل

 نیست.الزامی   B1 سطح

 ( در بین لغات آلمانی : عالمت ) .به معنای )در عبارت( می باشد  

  فقط در حالت مفرد کاربرد دارد.  مزبوربه این معنی است که اسم  ( * )عالمت 

 ( عالمتPl.)   فقط در حالت جمع کاربرد دارد. مزبوربه این معنی است که اسم 

  معنی ممکن است ، 1جای دیگر کتاب منشن ب )اینجا:( یعنی کلمه مزبور در

 متفاوت داشته باشد.
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 درباره مترجم: 
 

اتمام دوره کارشناسی در رشته ( پس از در تهران 1355 متولد ) خانیمحمود رضا ولی

مترجمی زبان آلمانی در دانشگاه اصفهان، تحصیالت خود را در رشته آموزش زبان 

آلمانی و زبانشناسی آلمانی در مقطع کارشناسی ارشد پیوسته در دانشگاه مونیخ آغاز 

سال تحصیالت  10دانشگاه آگسبورگ در آلمان ادامه داد. وی پس از در و سپس نمود 

از سال  به تدریس و تألیف و ترجمه اشتغال دارد. او 1388ز سال ادر این سه رشته  

 پردازد. آلمانی میزبان به تدریس نیز تا این لحظه در کانون زبان ایران  1391

و  Studio dنامه های کتب آموزشی واژه، A1,A2,B1نامه های منشن مقاطع واژه 

SICHER! دو  و "اشتارت دویچ"نامه امتحان همچنین یک واژهلف و در مقاطع مخت

 اند. چاپ رسیدهاز این مؤلف به  نیزدستور زبان آلمانی 

 



 Lektion 1  
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LEKTION 1  
1  Bulgarien بلغارستان 
 die  Einschätzung, -en تخمین 
  unterstützen                 حمایت کردن، کمک کردن                  

2  möglichst تا حد امکان 

BILDLEXIKON 
 

  aufmerksam مهربان و با توجه 
  ernst جدی 
  fair عادل، باانصاف 
  frech پررو 
  großzügig سخاوتمند 
  intelligent باهوش 
  kritisch منتقد 
  mutig شجاع 
  nervös بی قرار 
  realistisch واقع بین 
  sparsam صرفه جو  
  streng سخت گیر 
  treu وفادار 
  vernünftig عاقالنه 

3 die Charaktereigenschaft,-en      خصوصیت شخصیتی                   
4 die Abenteuerlust * حس و حال ماجراجویی 
 der Archäologe, -n   باستان شناس 
 die Archäologin, -nen )مؤنث( 
 der (die) Arme, -n  شخص فقیر 
  beeinflussen تحت تأثیر قرار دادن 
 die Bewerbungsunterlagen    مدارک تقاضای کار                       
  diesmal این بار 
 der (die) Glückliche, -n خوشبخت شخص 
 der (die) Hübsche -n شخص خوشگل 
 der (die) Kluge, -n  عاقل شخص 
 die Lebensfreude شور و حال زندگی 
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 der Mitbewohner, -  همخانه 
 die Mitbewohnerin, -nen )مؤنث( 
 der Mut * شجاعت 
 die Nachhilfe * آموزش کمک درسی 
 die Studienwahl * انتخاب رشته تحصیلی 
 das Vorbild, -er سرمشق 

5  außer به جز  
  durch.setzen (sich)                          به دست آوردن، پیش بردن  
  einig- چند، کمی، تعداد کمی 
 der Konkurrent, -en  رقیب 
 die Konkurrentin, -nen )مؤنث( 
 der Libanon لبنان 

 der Pole, n  شخص( لهستانی( 
 die Polin, nen ()مؤنث 

6  lebendig سرزنده 
 der (die) Ordentliche, -n منظم و مرتب شخص 
 der Respekt * احترام 
 die Schwäche, -n ضعف، نقطه ضعف 
 die Stärke, -n نقطه قوت 

7  ab.schwächen تعدیل کردن 
  echt: echt gut واقعاً : واقعًا خوب 
  gar: gar nicht اصالً : اصاًل نه 
 die Mensa, Pl.: Mensen                         سالن سلف سرویس دانشگاه  
  richtig: richtig gut         حسابی : حسابی خوب                       
 die Vorlesung, -en  کالس درس دانشگاه 

8  arrogant مغرور 
  humorvoll                                         شیرین زبان، خوش مشرب 
  wirken به نظر رسیدن 

GRAMMATIK & 
KOMUNIKATION 

 

 die n-Deklination *  صرف اسم با پسوندn 


