
البته چهار حروف دیگر نیز وجود دارد اما جز الفبای آلمانی محسوب نمیشوند .حرف دارد26الفبای آلمانی همانند الفبای انگلیسی 

:حرف عبارتند از 4این 

Ää
Öö
Üü
ßß

ن را مینویسد اما بهترین قسمت زبان آلمانی آنجاست که شما هر چه را میگویید ، عین همو. نحوه تلفظ حروف های آلمانی با انگلیسی متفاوت است 

م اگر مطالب نه شوخی میکنم فقط یه کوچولوسخته اما قول مید. این جمله را باید به آن دسته از افرادی که میگن زبان آلمانی سخته نشون داد )

(رو دنبال کنید حتما این زبان را یاد خواهید گرفت

یبایستی اسم هر جای جمله که بیاید م)در زبان آلمانی همه اسم ها جمع میشوند و تمامی اسم ها حرف اولشان با حرف بزرگ میبایستی نوشته شوند 

(حرف اولش را با حرف بزرگ بنویسید 

حروف و الفبای آلمانی
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حروف ها 

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj
Apfel Bus Computer    Dame Erde Farbe         Gold            Hemd          Iran     Jacke         

اتوبوس              سیب  کامپیوتر      کت     ایران         پیراهن           طال           رنگ        زمین            خانم  

Kk Ll  Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss
Kartoffel     Licht         Mann                    Nase                Opa             Papier          Orange          Rot  salz

ینیزمنمک        قرمز         پرتقال            ورقه          پدربزرگ            بینی                    مرد            نور    سیب 

Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Tabak        Ukriane         Volk             Wagen               Xenon           Yacht      Zahl 

عدد   کشتی کوچک       زنون             ماشین            مردم            اوکراین        تنباکو
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ßو س ( حروفی که باالیشان نقطه دارند)اومالوت 

Ää Öö Üü ß
Äpfel              Öl                  Übelkeit        Fuß

پا      حالت تهوع              روغن             سیب

:ßویژگی حرف •

هیچ گاه در ابتدای یک کلمه نمی آید1.

نوشته شودssکه ممکن است در بعضی متون به این شکل Sاین حرف تشکیل شد از دو 2.

سفوو: که به این شکل تلفظ میشود Fussیا Fußدر زبان فارسی تلفظ میشود مانند کلمه باال  ساین حرف مانند 3.

:Ääویژگی حرف •

پفلاِ  Äpfel =: مانند کلمه باال که خوانده میشود . این حرف معادل کسره در زبان فارسی میباشد  ِا 

:Üüویژگی حرف •

برای تلفظ این حرف میبایستی لب های خود را غنچه کنید و درحالی که لب هایتان غنچه است بگویید اِ 

:Ööویژگی حرف •

برای تلقظ این حرف میبایستی لب هایتان را کمی کمتر غنچه کنید و بگویید اِ 
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ضمایر در زبان آلمانی
قبل از اینکه بخواهیم به توضیح ضمایر در زبان آلمانی بپردازیم قصد دارم کمی با شما در رابطه با  مفهوم ضمیر صحبت کنم 

ضمیر چیست؟

.  «او گفتمکامران را دیدم و به»، می گوییم «کامران را دیدم و به کامران گفتم»ضمیر در واقع جایگزینی است برای نام در جمالت، مثالً به جای آنکه بگوییم 

ضمایر شخصی
در زبان آلمانیضمایرشخصی

حالت مفرد

فارسیدر زبان

حالت مفرد 

در زبان آلمانی

حالت جمع

در زبان فارسی

حالت جمع

ماwirمنichضمیر اول شخص

duضمیر دوم شخص
Sie

تو

(محترمانه)تو

ihr
Sie

(دوستانه)شما

(محترمانه)شما 

erضمیر سوم شخص
sie
Es

(مذکر)او 

(مونث)او

(خنثی) او 

sieآن ها
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:برای درک بهتر جدول باال به نکات زیر توجه کنید

اینکه باید از کدام یک از این . er , sie , es))در زبان آلمانی ، ضمیر سوم شخص مفرد دارای سه جنسیت می باشد 
.ضمایر استفاده کرد با توجه به اسمی که ضمیر با آن جایگزین می شود مشخص می شود

  =   Erاو مذکر

=  Esاو خنثی  

= Sieاو مونث 

esو اگر خنثی باشد از ضمیر sieاگر مونث یاشد از ضمیر،erدر صورتی که اسم مورد نظر ما مذکرباشد از ضمیر 
.برای اشاره به آن استفاده می کنیم

رمانه در زبان فارسی نیز ما برای اشاره محت. در زبان آلمانی ضمیر دوم شخص دارای دو حالت دوستانه و محترمانه است
.به عنوان دوم شخص مفرد استفاده می کنیم« تو»و برای اشاره دوستانه از ضمیر « شما»معموال از ضمیر 

زبان ، در( شما)اما تقاوت در اینجا میباشد که در حالت دوم شخص جمع بر خالف زبان فارسی که تنها یک ضمیر داریم 
آلمانی دو ضمیر وجود دارد یک ضمیر برای حالت دوستانه و دیگیری برای حالت محترمانه 

Sie =  (محترمانه)شما

Ihr = (دوستانه)شما  میگوییم تا بهتر متوجه منظورم شوید« توها»برای فهم بهتر به این ضمیر 
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کرده است ؟گیجچرا عالقه مندان به زبان آلمانی را  Sieاین ضمیر 
ما هم قصد داریم به صورت کامل به این.در جدول ضمیر هایی که توضیح دادم ، چهار بار با معانی متفاوت استفاده شده  Sieمشکل از آنجاست که این ضمیر 

ضمیر عجیب و گیج کننده بپردازیم 

مثال توضیحات :SIEضمیر 

سوم شخص مفرد مونثضمیر

حرف اول این ضمیر کوچک نوشته میشود جز 

زمانی که اینکه ابتدای جمله بیاید

او مونث: معادل فارسی 

Sie
Sie ist Studentin

او دانشجو است 

(  محترمانه)مفرد ضمیر دوم شخص

حرف اول این ضمیر همیشه بزرگ نوشته میشود

(  مفرد محترمانه)شما : معادل فارسی 

Sie
Sie sind Student

زیبا هستید شما

در اینجا مخاطب یک نفر میباشد 

(محترمانه)شخص جمع ضمیر دوم

حرف اول این ضمیر همیشه بزرگ نوشته میشود

(شما جمع محترمانه: )معادل فارسی 

Sie
Sie sind Studenten

شما دانشجو هستید 

حداقل دو نفر هستنددر اینجا مخاطبان

سوم شخص جمعضمیر

حرف اول این ضمیر به صورت کوچک نوشته 

میشود جز زمانی که ابتدای جمله بیاید

Sie sind Studenten
آن ها دانشجو هستند

حداقل دو نفر هستنددر اینجا مخاطبان
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آرتیکل ، حرف تعریف ، جنسیت اسم ها 
ر میباشد و به قبل از توضیح این مبحث گرامری عرض کنم خدمتتون که یادگیری آرتیکل ها زمان ب. یکی از گرامر هایی که کمی سخته مبحث آرتیکل ها هستش 

(پس ناامید نشید و عجله نکنید )مرور زمان و با تکرار و تمرین یادخواهید گرفت 

آرتیکل چیست ؟

ا سه نوع م. یدهدر زبان آلمانی هر اسم آرتیکل یا بهتر بگویم جنسیت مربوط به خودش رو داره که همیشه پشت اسم قرار میگیره و جنسیت اون اسم رو نشون م
جنسیت داریم 

نشان میدهیم DERاسم هایی که مذکر هستند را با آرتیکل : مذکر 

Der Mann =   مرد

نشان میدهیم DIEاسم هایی که مذکر هستند را با آرتیکل : مونث 

Die Frau =    زن

منشان میدهی DASاسم هایی که مذکر هستند را با آرتیکل : خنثی 

Das Kind =  بچه

:بیشتر موارد معنای یک اسم هیچ ربطی به آرتیکل آن اسم ندارد به عنوان مثال : نکته 

Das Mädchen دختر بچه

Der Apfel سیب

Die Orange پرتقال
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آیا میتونیم با استفاده از قانون خاصی آرتیکل ها رو حفظ کنیم ؟
درصد بله50: پاسخ 

درصد آرتیکل اسم ها رو به نوضیحی که خدمتتون میدم حدس 50در واقع حفظ کردن آرتیکل ها همانطور که خدمتتون عرض کردم قانون مشخصی نداره اما حدودا 
(پس خوب خوب توجه کنید که مطلب مهمیه و خیلی کمکتون میکنه )بزنید 

فرمول تشخیص آرتیکل اسم ها در زبان آلمانی 

(دقت کنید تمامیا اکثردر جمالت زیر به ) فرمول های زیر همیشه جواب نمیدن اما اکثر اوقات میشه درست حدس زد : نکته 

:دارند DERتشخیص اسامی که آرتیکل مذکر یا 

der Lehrer: ختم میشوند مانند en-یا el–یا er-اسم هایی که آخر آن ها به اکثر1. – der Apfel –

– der Mann: اسم هایی که ماهیت مذکر دارند مانند اکثر2. der Vater – der Großvater 

:دارند DIEیا مونث اسامی که آرتیکل تشخیص 

die Landschaft: مانند schaft / -keit /-heit /-haft/-ung/-ion–اسم های که به تمام1. -die Schwierigkeit- die Gesundheit- die Übung-die Lektion

die Studentin: ختم می شوند مانند  in–اسم هایی که به تمام2. – die Lehrerin – die Ärztin

– die Mutter –die Tochter: اسم هایی که ماهیت مونث دارند مانند اکثر 3. die Oma

– die Lehrerinen: اسم های جمع جنسیت مونث دارند مانند تمام4. die Studenten – die Häuser

ثر قوانین گرامری ، استثناهایی زیرا که زبان آلمانی را ، زبان استثناها نیز میگویند چونکه در اک) . استفاده شد نیز ممکن است استثنا هایی پیدا کنید تمام در قسمت هایی که از کلمه : نکته 
.وجود دارد 
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:دارند Dasیا خنثی تشخیص اسامی که آرتیکل 

das Mädchen: ختم میشوند مانند lein–یا  chen–اسم هایی که به تمام1. – das Fräulein

– das Kind: مانند ( یعنی یک بخشی مثل آب ) اسم های تک سیالبیاکثر2. das Glas

das Sofa: ختم میشوند مانند a-i-oاسم هایی که به اکثر3.

 das Hotel: اکثر اسامی بین المللی مانند 4.
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آواشناسی و تلفظ حروف و کلمات
در این قسمت به بررسی تلفظ حروف و کلمات در زبان آلمانی میپردازیم 

:خب سریع بریم سراغ اصل مطلب 
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