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 Hallo! سالم

 Danke ممنونم

 Auf Wiedersehen خدانگهدار

کنممی لطفا / خواهش  Bitte 

 Ja بله

 Nein خیر

 Vielleicht شاید

 Entschuldigung !ببخشید

 Guten Tag روز بخیر

 Guten Morgen صبح بخیر

 Guten Abend عصر بخیر

 

 

 مالقات و احوالپرسی به آلمانی

 

 

است… اسم من   Ich heiße … 
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 Wie heißen Sie? اسم شما چیست؟ )رسمی(

 Wie heißt du? اسمت چیه؟ )غیر رسمی(

 Woher kommen Sie? اهل کجا هستین؟

 Woher kommst du? اهل کجایی؟

هستم… من اهل  . …Ich komme aus 

 Wie geht es Ihnen? حالتون چطوره؟

 Wie geht es dir? حالت چطوره؟

 Ich kann nicht (so gut) Deutsch sprechen بلد نیستم آلمانی خوب صحبت کنم

کنید؟ )رسمی(انگلیسی صحبت می  ?Sprechen Sie Englisch 

ی؟ )غیر رسمی(انگلیسی بلد  ?Sprichst du Englisch 

 Können Sie das bitte wiederholen? میشه لطفا تکرار کنین؟ )رسمی(

 Kannst du das bitte wiederholen? میشه تکرار کنی؟ )غیر رسمی(

 Nett Sie kennenzulernen از دیدن شما خوشحالم )رسمی(

 Nett dich kennenzulernen از دیدنت خوشحالم )غیر رسمی(

 Kommen Sie oft hierher? زود به زود میاین اینجا؟ )رسمی(

 Kommst du oft hierher? زود به زود میای اینجا؟ )غیر رسمی(

 

 عبارات آلمانی مرتبط با رفتن به بازار برای خرید

 

 

چنده؟… قیمت   Wie viel kostet 

 Haben Sie رو داری؟ .…

رو پیدا کنم؟… کجا میتونم   Wo finde ich 

 Wo sind die Toiletten, bitte اتاق تست کجاست، لطفا؟

 Kann ich mit Kreditkarte zahlen میتونم با عابر بانک پرداخت کنم؟

 Wo ist der nächste Geldautomat کجاست؟ ATM نزدیکترین
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 Kann ich bar bezahlen میتونم نقدی پرداخت کنم؟

کنید؟)ویزا/مسترکارت( قبول می  Nehmen Sie Visa/Mastercard, etc 

 

 

 در زبان آلمانی B به A رسیدن از نقطه

 

 

، لطفا؟…یک بلیت به   Eine Fahrkarte nach …, bitte 

چنده؟… قیمت بلیت به   Was kostet eine Fahrkarte nach 

کی حرکت میکنه؟…. قطار/اتوبوس بعدی به   Wann fährt der nächste Bus/Zug nach 

 Wohin fährt dieser Bus/Zug این قطار/اتوبوس کجا میره؟

 Wann kommt dieser Bus/Zug an این اتوبوس/قطار چه ساعتی میرسه؟

 

 

 هتل و مسافرخانه

 

 Sind noch Zimmer frei اتاق خالی دارین؟

 Wie viel kostet ein Einzelzimmer قیمت اتاق تک خوابه چقدره؟

 Wie viel kostet ein Doppelzimmer قیمت اتاق دو نفره چقدره؟

داره؟…. آیا اتاق   Hat das Zimmer 

 eine Klimaanlage دستگاه تهویه هوا

 einen Balkon بالکن

 einen Fernsehe تلویزیون

شب میمونم… برای   Ich bleibe für … Nacht 

 eine Nacht یک شب

 zwei Nächte دو شب

 drei Nächte سه شب
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 Wann gibt es Frühstück/Abendessen صبحانه/شام چه ساعتیه؟

 Ich möchte auschecken میخوام چک آوت کنم

 

 

 عبارات آلمانی برای رفتن به رستوران

 

 

 Die Speisekarte, bitte منو لطفا

نفر، لطفا… یک میز برای یک/دو/سه   
Einen Tisch für eine Person/zwei/drei …, bi

tte 

 Ich bin Vegetarier من گیاهخوارم

 Ich hätte gerne… .میخوام .…

دیگر لطفا… یک  . Noch ein …, bitte 

 Schweinefleisch بیکن

 Hühnchen مرغ

 Rindfleisch بیف

 Nudeln پاستا

 Suppe سوپ

 Gemüse سبزیجات

 Saft آب میوه

 Wein ش/راب

 Bier آب/جو

 Leitungswasser آب معدنی

 

 

 عبارات اورژانسی به آلمان
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 Hilfe کمک

 Feuer آتش

 Halt! Ein Dieb وایسا! یک دزد

 Rufen Sie die Polizei به پلیس زنگ بزن )رسمی(

 Ruf die Polizei به پلیس زنگ بزن )غیر رسمی(

 Ich brauche einen Arzt دکتر نیاز دارم

 Wo ist das nächste Krankenhaus نزدیکترین بیمارستان کجاست؟

 Kann ich Ihr Telefon benutzen میشه از تلفنت استفاده کنم؟ )رسمی(

 Kann ich dein Telefon benutzen میشه از تلفنت استفاده کنم؟ )غیر رسمی(

 

 تبریک گفتن

 

 

 Frohe Weihnachten کریسمس مبارک

 Frohe Ostern ایستر مبارک

 Frohes Neues سال نو مبارک

 Herzlichen Glückwunsch zum Geburtsta تولدت مبارک
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