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 ،د گرامی زبان آلمانی، همکار عزیزاستا

آنها اطمینان  "کارگیریبه"آموزان در دانستن معنی صحیح لغات و اصطالحات به زبان

قدم گذاشته است   B2آموزی که به تازگی به سطحز زبانبخشد. واضح است که امی

توان انتظار داشت در کالس درس تمامی لغات الزم جهت درک وظایف و متون را نمی

، چرا که زبان بدون استفاده از یک ابزار مطمئن از متن کتاب یا گفتگو استخراج کند

ن و انرژی استاد نیز خارج از توا شود. میآموز با هر توضیح، با لغات جدیدتری مواجه 

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 تولید و اینتراکسیون شود؟

که زبان آموزان در کتب آموزشی ایشان به راحتی درمیابیم  با مشاهده یاداشت های

گیرد. آیا دهیم اشتباه صورت میچقدر در درک لغاتی که به زبان آلمانی توضیح می

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

برند؟ ضمن اینکه بنا به میو راحت تر جمالت و اصطالحات کاربردی کتاب را به کار 

شود کمتر فارسی صحبت ها در کالس باعث مینامهتجربه شخصی استفاده از این واژه

 شود.

دانشجو که با کمبود وقت مواجهند، این  یاآموزان شاغل نامه مخصوصا برای زباناین واژه

آیا بهتر نیست به یادگیری واژگان بپردازند.  کند که سریع و مطمئنامکان را فراهم می

غات در لغتنامه صرف حفظ و به کارگیری لغات خسته کننده لجستجوی  صدها ساعت

-آموزان منبعی مطمئن جهت دوره لغات کتاب همراه با مثالشود؟ آیا الزم نیست زبان

تواند به همان اندازه که به زبان های کاربردی در دست داشته باشند؟ این واژه نامه می

، کمک بزرگی به شما همکار عزیز در پیشبرد اهداف کالس با صرف آموز کمک می کند

  ها در کالس اجباری شود؟نامهباشد. آیا بهتر نیست که استفاده از این واژهانرژی کمتر 
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 مؤلفدرباره 

خانی پس از مجموعا ده سال تحصیالت در ایران و آلمان در رشته های محمودرضا ولی

تألیف و ترجمه اشتغال  تا کنون به تدریس،  1388از سال  مختلف مربوط به زبان آلمانی

 دارد. 

او پس از پایان دوره لیسانس در رشته مترجمی زبان آلمانی دانشگاه اصفهان به آلمان 

شناسی آلمانی های آموزش زبان آلمانی و زبانرفت و از ابتدا به مدت شش سال در  رشته

در مقطع کارشناسی ارشد پیوسته به تحصیل  های مونیخ و دانشگاه آگسبورگدر دانشگاه

 پرداخت. 

 های کتبنامهدر مقاطع مختلف، واژهنامه هایواژهعالوه بر  مدرساز این 

همچنین و    نامه های کتب آموزشی واژه، A1,A2,B1مقاطع  

مقطع  آلمانی  و دستورزبان "نامه امتحان یک  واژه

A1  وA2  .نیز به چاپ رسیده اند 

آموزان بسیار محدودی کتابی که پیش رو دارید، با صرف وقت و انرژی بسیار برای زبان

 می باشند.  B2.1نگاشته شده است که در حال گذراندن مقطع 
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 نامهاستفاده از این واژهمهم جهت نکات 

 ت هر تمرین به ترتیب حروف الفباست.لغادر هر درس تنها لغات جدید لیست شده اند. 

مرتب شده اند. در ستون سمت  !SICHERو زیر فصل ها به ترتیب کتاب آموزشی هافصل

 شده است.  نگاشتهچپ، شماره تمرین های کتاب آموزشی و در ستون وسط مترادف 

 است. به چند بخش تقسیم شده جهت سهولت جستجو لغات برخی متون بلند

 کند، ذکر شده است.غات، تنها آنجا که به درک لغت کتاب کمک میمترادف آلمانی ل

 Motiv, n,-e مانند جنسیت اسامی، بالفاصله پس از اسم ذکر شده است:

(، neutralبرای اسامی خنثی ) n(، maskulinبرای اسامی مذکر ) mحرف اختصاری 

 برای اسامی مؤنث به کار برده شده است.  fو 

 ز حرف اختصار جنسیت آمده است. پسوند جمع اسامی، پس ا

عالمت دو نقطه )..( پس از جنسیت اسم، بیانگر این است که آن اسم در حالت جمع 

 Hauptgrund, m,..-eمانند گیرد. اومالوت می

اسم ( پس از جنسیت اسم، بیانگر این است که حالت مفرد و جمع -عالمت خط فاصله )

 -,Nutzer, m    مانندمزبور مشابه هم هستند. 

 یا حالت جمع ندارد و مزبوربه این معناست که اسم جای خالی پس از عالمت جنسیت، 

  Dankbarkeit, f مانند استفاده می شود.در حالت مفرد اغلب در آلمانی 

 مانندقاعده ذکر شده است. شکل پرتریتوم و شکل پارتیسیپ فقط برای افعال بی

entnehmen, entnahm, hat entnommen 
اند، باقاعده هستند و  در حالت پرتریتوم بدین معناست که افعالی که به تنهایی آمدهاین 

 و پارتیسیپ به این شکل باید باشند:

 ausmachen, machte aus, ausgemacht         
 مانندبرای برخی افعال با حرف اضافه ثابت، در پرانتز حرف اضافه الزم ذکر شده است. 

verlieben (sich) (+in) 
 این عالمت، لغات قسمت پاورقی را مشخص می کند.       

ها را مشخص های کشورشناسی و راهنمایی بین تمریناین عالمت لغات باکس 

کند.می
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1 Bilderrätsel, n,-  معمای تصویری 

 mischen mixen ترکیب کردن 

 Motiv, n,-e Zeichnung طرح 

 Tätigkeit, f,-en Aktivität فعالیت 

2 vermuten annehmen حدس زدن 

 kommentieren erklären اظهار نظر کردن 

 Pizzeria, f,-s Pizza-
Verkäufer 

 پیتزا فروشی

 wahrscheinlich vielleicht  احتمالا 

 Meeresbiologe, m,-n  زیست شناس دریایی 

 Statement [steɪtmənt] Aussage بیان، گفتار 

 SPRECHEN 1   
1 bezeichnen (+als) benennen عنوان کردن 

 Blitz-Umfrage, f,-n sehr schnelle 
Umfrage 

 نظرسنجی بسیار سریع

 durch dick und dünn 
gehen  

sich 
unterstützen 

 پشت و پناه هم بودن

 eng  تنگاتنگ 
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 kommunizieren Kontakt 
haben 

تعامل/ ارتباط برقرار 

 کردن

 Missverständnis, n,-se sich falsch 
verstehen 

 سوء تفاهم

 Netzwerk, n,-e Netz شبکه 

 regelmäßig ständig  مرتباا 

 sozial gesellschaft-
lich 

 اجتماعی

 unterscheiden, 
unterschied, hat 
unterschieden 

 تفاوت قائل شدن 

 Verhältnis, n,-se Beziehung رابطه 

 verlassen (sich), verließ, 
hat verlassen 

vertrauen اعتماد کردن 

2 ab und zu  manchmal گهگاه 

 abreißen, riss ab, hat 
abgerissen 

trennen قطع کردن 

 andererseits dagegen از طرف دیگر 

 ausmachen (+es) jdm   ایجاد زحمت کردن

 )برای(

 Chor, n,..-e  اینجا:( گروه همخوانی( 

 entweder … oder …  ... یا ... یا 

 Frauenzeitschrift, f,-en Frauen-
magazin 

 مجله زنان

 Geschmack, m   سلیقه 

 Gymnasium, n,-sien  دبیرستان گیمنازیوم 

 Jugendfreund, f,-e Freund aus 
der Jugend 

 دوست دوران جوانی

 Kette, f,-n  زنجیر 


