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 د گرامی زبان آلمانی،استا

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

توان انتظار قدم گذاشته است نمی  B2به سطح آموزی کهبخشد. واضح است که از زبانمی

و متون را بدون استفاده از  تکالیف داشت در کالس درس تمامی لغات الزم جهت درک

، چرا که زبان آموز با هر توضیح، با یک ابزار مطمئن از متن کتاب یا گفتگو استخراج کند

از توان و انرژی استاد نیز خارج است که تمامی لغات  شود. میلغات جدیدتری مواجه 

برنامه زمانی  الزم جهت درک مطالب را در کالس درس به آلمانی توضیح دهد، طوری که

کالس از مسیر خود خارج نشود. آیا بهتر نیست زمان و انرژی کالس به جای توضیحات 

 متوالی لغات، صرف تولید و اینتراکسیون شود؟

بینیم که چقدر در درک لغاتی که زنیم، میوقتی سری به کتاب آموزشی زبان آموزان می 

موزان آاید که زبانرد. آیا تجربه نکردهگیدهیم اشتباه صورت میبه زبان آلمانی توضیح می

با دردست داشتن معنی صحیح و مطمئن لغات، سریعتر و راحت تر جمالت و اصطالحات 

-برند؟ ضمن اینکه بنا به تجربه شخصی استفاده از این واژهکاربردی کتاب را به کار می

 شود کمتر فارسی صحبت شود.ها در کالس باعث مینامه

آموزان شاغل و دانشجو که با کمبود وقت مواجهند، این مخصوصا برای زباننامه این واژه

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

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

های طمئن جهت دوره لغات کتاب همراه با مثالآموزان منبعی مشود؟ آیا الزم نیست زبان

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

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

  ر کالس اجباری شود؟ها دنامهباشد. آیا بهتر نیست که استفاده از این واژهکمتر 
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 درباره مؤلف

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

تألیف و ترجمه اشتغال  تا کنون به تدریس،  5555از سال مختلف مربوط به زبان آلمانی 

 دارد. 

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

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

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

 پرداخت. 

تب های کنامهدر مقاطع مختلف، واژهنامه هایواژهعالوه بر  مدرساز این 

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

و  A1مقطع  آلمانی  و دستورزبان "نامه امتحان واژه

A2  .نیز به چاپ رسیده اند 

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

 می باشند.  B2.2ته شده است که در حال گذراندن مقطع نگاش
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 نامهاستفاده از این واژهمهم جهت نکات 

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

مرتب شده اند. در ستون سمت  !SICHERفصول و زیر فصل ها به ترتیب کتاب آموزشی 

 شده است.  نگاشتههای کتاب آموزشی و در ستون وسط مترادف چپ، شماره تمرین 

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

 کند، ذکر شده است.مترادف آلمانی لغات، تنها آنجا که به درک لغت کتاب کمک می

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

(، و neutralبرای اسامی خنثی ) n(، maskulinبرای اسامی مذکر ) mف اختصاری حر

f  .برای اسامی مؤنث به کار برده شده است 

 پسوند جمع اسامی، پس از حرف اختصار جنسیت آمده است. 

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

 Hauptgrund, m,..-eد ماننگیرد. اومالوت می

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

 -,Nutzer, mمانند    مزبور مشابه هم هستند. 

 یا به این معناست که اسم مزبور حالت جمع ندارد وجای خالی پس از عالمت جنسیت، 

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

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

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

 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.         

کند.ها را مشخص میتمرین بین کشورشناسی  هایاین عالمت لغات باکس
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LEKTION 7 

 

 

1 Exgatte, m,-n früherer Mann قبلی شوهر 

 familiär  خانوادگی 

 leiblich direkt verwandt صلبی 

 Stiefsohn, m,..-e  ناپسری 

 Stieftochter, f,..- die Tochter von 
Ehefrau oder 
Ehemann 

 نادختری

2 Familienkonstellation, 
f,-en 

 ترکیب خانواده 

 Paar, n,-e  زوج 

 ungewöhnlich   ،غیر معمول

 نامأنوس

 HÖREN 1    

1 darstellen zeigen به تصویر کشیدن 

 Generation, f,-n Altersgruppe نسل 

 multikulturell  چند فرهنگی 

 Patchwork-Familie, f,-n 

['pætʃwə:k]  

 

Stieffamilie متشکل از  خانواده

و فرزندان  زوج

 یازدواج قبل

 wohl vielleicht  احتمالا 
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 zusammensetzen verbinden  ،کنار هم قرار دادن

 تلفیق کردن

2 Absicherung, f  Schutz  امنیت 

 Ehepaar, n,-e Mann und Frau زوج، زن و شوهر 

 Elternteil, n,-e Vater oder Mutter پدر یا مادر 

 Ersatz, m,..-e  جایگزین 

 finanziell geldlich, materiell مالی 

 heutzutage zur Zeit امروزه 

 plötzlich auf einmal یکباره 

 scheiden: sich scheiden 
lassen 

sich offiziell trennen طالق گرفتن 

 Stiefmutter, f,..- die Frau von Vater نامادری 

 Stiefvater, m,..- Der Mann von 
Mutter 

 ناپدری

 verstorben sein tot sein بودن فوت کرده 

 Wiederheirat, f, -e  ازدواج دوباره 

 zurzeit jetzt اکنون 

 aufmerksam mit 
Aufmerksamkeit 

 با توجه

 durchlesen, las durch, 
hat durchgelesen 

alles lesen  از ابتدا تا انتها

 خواندن

 Aschenputtel, n,-  قصه سیندرل 

 Assoziation, f,-en Vorstellung تصور، رابطه 

 Bezeichnung, f,-en  عنوان 

 böse  بد اخالق 




