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  پست شنوندگان –درس سی و هفتم
 

د                     سور کمک بگيري ای پروف د از آق د، می تواني ون داده شده داري ه کمک مثالهای    ٠اگر سواالتی در مورد درسهای تا کن  او ب
ه خوبی                       د مطلب را ب د، می توانن دون آنکه تک تک کلمات را بدانن ا ب ه آنه د، ک شان می ده صوتی گوناگون به شنوندگان ن

   ٠بفهمند
 

وزان       ٠ و تاکيد پست شنوندگان استراتژی برای درک بهتر زبان گفتاری است          توجه ان آم ه سواالت زب اره ب سور دوب  آقای پروف
   ٠پاسخ می دهد و راهنمايی های مفيدی می کند در باره فهم شنوايی و افزودن دامنه لغات

  
اد    ٠نی و اخبار راديويی انجام می کنداو اين کار را با اطالعاتي آه از طريق بلند گو پخش مي شود يا مکالمات تلف شنوندگان ي

رد و            قیطر  می گيرند، چگونه می شود از اجرا ک ه ای، تصوری از م نا و سر و صداهای پس زمين  آهنگ صدا، کلمات آش
   ٠کلمات نا آشنا را از بافت متن متوجه شد

 
Manuskript der Folge 37 
 

 :مجری
 و هفتمين بخش از سری   شنيدن سیشما را به. شنوندگان گرامی، درود بر شما

در برنامه امروز به . کنم  دعوت میDهای آموزش زبان آلمانی راديو  برنامه
ايم  برگزيدهرا های شما سه پرسش  ما از بين پرسش. گوييم  پاسخ می شماهای نامه

 راهکارهايیاين سه پرسش پيرامون . که پروفسورمان به آنها پاسخ خواهد داد
سر و توجه به : کنند  میتر  آسانن و فهم  زبان آلمانی را برای شماکه شنيدهستند 

تواند در فهم بهتر به شما  ها، فضا و اطالعات عمومی می صداها، لحن، آوای جمله
توانيد در ارتباط با اين صحنه  صحت اين موضوع را شما می. ياری رسانند

 . بيازماييد
 
Paula 
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. 
 
Philipp 
Willkommen ... 
 
Paula  
... bei Radio D. 
 
Philipp  
Radio D ... 
 
Paula  
... Hörerpost 
 

 :مجری
 :ای نوشته است شنونده

  ."فهمم من هر وقت همراه با شنيدن، تصوير را هم ببينم، موضوع را بهتر می"
  ای برای اين شنونده داريد؟ آقای پروفسور، شما چه توصيه

 
 :پروفسور

 !شود کمک کرد ه اين شنونده میب
هايتان را ببنديد و سعی کنيد موضوع را در ذهن خود  به هنگام شنيدن چشم

  .متصور شويد



 
 
 
 
Deutsch lernen und unterrichten – Arbeitsmaterialien 
 

Radio D – Teil 2 
 
 

 
Ihr Deutsch ist unser Auftrag! 
DW-WORLD.DE/radioD 
© Deutsche Welle 

Seite 2 von 7 

Szene 1: ein gemütlicher Abend 
 
Mann 
So ein schöner Abend. 
 
Frau 
Zum Wohl – auf dich! 
 
Mann 
Auf uns! 
 

 :مجری
نوشد و مايل  نشسته است، شراب میبينم که فارغ بال کنار هم  من زوجی را می

 .است شب زيبايی داشته باشد
 

 :پروفسور
وگوی آنها تصويری از  بله، موسيقی، صدای برخورد ليوان و لحن آرام گفت

دهد که فضای حاکم بر اين صحنه را  کند و به شما امکان می موقعيت ارائه می
 .صحنه دوم را بشنويد و به صداها توجه کنيد. متوجه شويد

 
Szene 2: vergeblicher Autostart 
 
Philipp 
Mensch, so ein Mist. Was ist nur los? 
 

 :مجری
خواهد از اتومبيل خود استفاده کند، اما  کسی می: برای من موضوع روشن است

 .شود و همين موضوع البته ناراحتی راننده را در پی دارد ماشين روشن نمی
 

 :پروفسور
 صداها توانستيد وضعيت را در ذهن خود متصور شما با شنيدن. صحيح است

 .شويد
  انديشيد؟ به چه می: شنويم حال صحنه سوم را می

 
Szene 3: Auf dem Flughafen 
 
Lautsprecherdurchsage 
Abflug Lufthansa 5730. Alle Passagiere werden gebe-
ten, sich nun zum Ausgang B 1 zu begeben. 
 

 :مجری
 .ه موضوع بر سر يک فرودگاه استمن متوجه شدم ک

 
 :پروفسور

به . شود بله، اين نمونه همان مطالبی است که از بلندگوهای يک فرودگاه پخش می
اين ترتيب شما از طريق آشنايی با اين صدا موفق شديد متوجه محل واقع شدن 

 .ماجرا شويد
ارد اين است ای که اهميت د اين البته چيز نو و جديدی برای شما نيست، اما نکته

 کار گيريد  مثابه کمکی در فهم آن چيزی به که شما اين تشخيص خود را آگاهانه به
با تصور صحنه در ذهن خود، شما . شنويد که از طريق يک زبان خارجی می

سعی . دانيد در بافت و کل موضوع حدس بزنيد توانيد معنی کلماتی را که نمی می
  . صحنه بعد استفاده کنيدکنيد از اين راهکار آگاهانه در فهم
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Szene 4: In der Kneipe 
 
Paula 
Wir sind jetzt in der Kneipe. Hinter uns, am Stammtisch, 
sitzen die Männer, und wir wollen ihnen erst mal zuhö-
ren. 
 

 :مجری
های کسی شنيده  رسد، آنگاه صدای قدم صدای موزيک و سر و صدا به گوش می

شنويم  دهد و بعد می های متعددی را روز ميزی قرار می آيد و ليوان شود که می می
از شنيدن اين چيزها . زنند هايشان را به نشانه سالمتی به هم می ای ليوان که عده

 ...ای است يا رستورانی  يا توان گفت که موضوع بر سر کافه می
 

 :پروفسور
ند را خود پاوال هم ای هست اين موضوع که پاوال و فيليپ هم اينک در کافه

توانستيد معنی  داشتيد، می  هم آشنايی نمیKNEIPEو اگر شما با کلمه . گويد می
 محلی است که افراد در KNEIPEد گفت که وش  بنابراين می: آن را حدس بزنيد

 .توانند با هم چيزی بنوشند آيند و می آن گردهم می
 

 :مجری
تک تک کلمات در بافت و کل توان گفت که اين کمکی است برای فهم  پس می
 :اما توصيه شما، آقای پروفسور به اين شنونده چيست که نوشته است. موضوع

شود که بقيه جمله و   لغتی را بفهمم و اين باعث آن میهرکنم  من هميشه سعی می"
  ؟..."مطلب را از دست بدهم

 
 :پروفسور

مشخصی عالقمند هرگاه شما به اطالعات . شوم بله، من اين را خوب متوجه می
توانيد در يک متن طوالنی به آن دسته از کلمات کليدی توجه کنيد  هستيد، آنگاه می

شما در زبان .  و اين موضوع جديدی نيست-دهند که به آن متن شکل و فرم می
 .کنيد ها از همين راهکار استفاده می تان نيز برای فهم متن مادری

  .کليدی را تشخيص دهيدهای  سعی کنيد در صحنه بعدی چنين واژه
 

هايی،  خواهد بداند که چه فيلم  يعنی سينما برود و میKINOفيليپ مايل است به 
او . ، يکی از مناطق شهر برلين، روی پرده است"برلين ميته" در FILMEيعنی 

ما بخشی از اين مکالمه تلفنی را . کند میبا يک خط تلفن کامپيوتری تماس برقرار 
  .ايم ضبط کرده

 
Szene 5: Telefonauskunft 
 
Frauencomputerstimme 
Dieser Anruf kostet nach dem Signalton 45 Cent pro 
Minute aus dem deutschen Festnetz. Diese Ansage war 
für Sie kostenlos. Bitte nennen Sie den gewünschten 
Informationsdienst. 
 
Philipp 
Kino. 
 
Frauencomputerstimme 
Okay. 
 
Mann 
Kinonews. 
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Frauencomputerstimme 
Willkommen beim Kinodienst. Sie können zwischen den 
folgenden Themen wählen: 
Programm 
Kinosuche  
Filmsuche. 
Bitte nennen Sie uns das gewünschte Thema. 
 
Philipp 
Programm. 
 
Frauencomputerstimme 
Okay. Bitte nennen Sie den gewünschten Ort. 
 
Philipp (nuschelt) 
Berlin. 
 
Frauencomputerstimme 
Ich habe Sie nicht verstanden. Bitte nennen Sie den 
gewünschten Ort. 
 
Philipp 
Berlin. 
 
Frauencomputerstimme 
Sie möchten das Programm für Berlin? 
Bitte sagen Sie "ja“ oder "nein“. 
 
Sie möchten das Programm für Berlin? 
Bitte sagen Sie "ja“ oder "nein“. 
 
Philipp 
Ja. 
 
Frauencomputerstimme 
Bitte nennen Sie den Stadtteil. 
 
Philipp 
Mitte. 
 
Frauencomputerstimme 
Okay. Sie hören das Programm für Berlin Mitte, von 
Donnerstag bis Mittwoch. 
 
andere Frauencomputerstimme  
Kino: International  
Sophie Scholl – die letzten Tage. 
Täglich um 16 Uhr 15, 19 Uhr und 21 Uhr 45. 
Kino Central:  
Memento. Original mit Untertiteln. Nur 22 Uhr 30. 
 
Philipp 
Okay. 
Und tschüs. 
Diese Ansage war für Sie kostenlos. 
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 :مجری

خدمات "بايست بخش  به اين خاطر او می: خواهد  میچهابتدا فيليپ بايد بگويد که 
بايست بين  آنگاه او می.  اين نخستين واژه کليدی است-را برگزيند" رسانی اطالع

بايست نام  او می. يکی را برگزيند" انتخاب فيلم"و " انتخاب سينما"، "برنامه"
منطقه جستجوی سينما است، و سپس نام آن  را ببرد که در آن او در شهری
 .شود شنود که چه فيلمی چه زمانی پخش می آنگاه او می.  راشهری

 
 :پروفسور
ها و  دهد چگونه اطالعات قبلی شما از متن ای بود که نشان می اين نمونه
های  تواند به شما کمک کند که از طريق تمرکز بر واژه های مشابه می موقعيت

های مختلفی تقسيم کرده و از اين طريق آنها  ی طوالنی را به بخشها کليدی، متن
 .را بهتر بفهميد

 
 :مجری

آيا "او مايل است بداند : آقاى پروفسور شما به اين شنونده چه توصيه اى داريد
 "های شنيداری متفاوت را از طريق لحن آنها متوجه شد؟ توان متن می

 
 :پروفسور

هر متن شنيداری ساختار خاص ! بله: ن پاسخ دادتوا اين پرسش را خيلی ساده می
ی طرح چيستان از حيث   اطالعاتی برای مثال با برنامه يک برنامه. خود را دارد

های متفاوت متن نيز هر کدام لحن و شيوه خاص  اما گونه. ساختار تفاوت دارد
 .بيان خود را دارند

 
شويد  آيا متوجه می:  کنيدبه اين نمونه گوش کنيد و به لحن و شيوه بيان آن توجه

 که اين چه نوع متنی است؟
 
Szene 6: Textsuche 
 
Erzählerin 
Es war an einem wunderschönen Morgen – es war still. 
Es war ein Sonntag. Der Igel war sehr zufrieden. 
 
Nachrichtensprecher 
Berlin. Wie der Chef der Berlin Tourismus GmbH sagte, 
haben in Berlin 13 Millionen Touristen  
übernachtet. Die Zahl soll weiter steigen. 
 
London. Mit einem Appell zur Wiederbelebung des pa-
lästinensisch-israelischen Friedensprozesses hat der 
britische Premierminister eine internationale Nah-Ost-
Konferenz eröffnet. 
 
Philipp 
Hallo, ich bin Philipp – von Radio D. Sag doch bitte 
unseren Hörern, wer du bist. 
 
Studentin  
Also ich bin Anna, ich studiere Musik. 
 
Philipp 
Und um Musik geht es heute, genauer gesagt um einen 
bestimmten Musikstudenten. 
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Studentin 
Du meinst Beethoven – oh, der hat wunderbar Klavier 
gespielt. 
 
Philipp 
Alle haben ihn nur Beethoven genannt. Warum? 
 
Studentin 
Ja also, weil er schon immer so wie Beethoven rumlief, 
also wie der alte Beethoven, – mit langen, wirren Haa-
ren. Der war einfach verrückt! 
 
Philipp 
Und was ist dann passiert? 
 

 :مجری
آوای زبان و لحن : ای رسا و حالت شرح و توضيح خوانده شد متن نخست به گونه

کرد و همين موضوع حکايت از فضای خاص حاکم بر آن  بيان در آن تفاوت می
 .داشت

 
 :پروفسور

ود کرده و به بايست شنونده را مجذوب خ موضوع اين متن يک افسانه بود، که می
 .دنيای فانتری ببرد

 
Philipp 
Radio D ... 
 
Eulalia 
... Märchen, Teil 2 
 

 :مجری
اين متن بدون احساس و خيلی . کند اما چنين چيزی در مورد متن دوم صدق نمی

خشک خوانده شده است؛ از آن گذشته آوای زبانی و همچنين سرعت گويندگی در 
 .سراسر متن يکسان باقی مانده است

 
 :پروفسور

بايست  بله، موضوع اين متن شنيداری يک برنامه خبری بود و اخبار می
المللی  ها و همچنين مفاهيم بين ها، موسسه نام افراد، مکان. رسانی کند اطالع
 .توانند به شما در فهم مطلب کمک کنند می

 
Nachrichtensprecher 
Berlin. Wie der Chef der Berlin Tourismus GmbH sagte, 
haben in Berlin 13 Millionen Touristen übernachtet. Die 
Zahl soll weiter steigen. 
 

 :مجری
هايی که با لحنی يکنواخت و  پرسش: در متن سوم، اما ما شاهد هر دو نمونه بوديم

هايی که هم لحن آرام داشتند و هم لحنی  به دور از احساس طرح شدند، و پاسخ
 .استوام با شور و احس

 
 :پروفسور

 معموال  ها در يک مصاحبه پرسش. اين نمونه از متن شنيداری، يک مصاحبه است
ها  شوند، حال آن که لحن پاسخ با لحنی خنثی و بری  از احساس طرح می

توانند بسته به رابطه موضوع با شخص مصاحبه شونده، از نظر احساسی با  می
 . هم بسيار تفاوت داشته باشند
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Philipp 
Und um Musik geht es heute, genauer gesagt um einen 
bestimmten Musikstudenten. 
 
Studentin 
Du meinst Beethoven – oh, der hat wunderbar Klavier 
gespielt. 
 

 :مجری
شنوندگان گرامی، متاسفانه وقت برنامه . با سپاس فراوان از شما آقای پروفسور

های شما شنودگان   رو ما نتوانستيم همه پرسشامروز به پايان رسيد و از اين
های اين  اما من اميدوارم که شما توانسته باشيد از راهنمايی. گرامى را پاسخ دهيم
 .برنامه استفاده کنيد

در برنامه بعد ماشين فيليپ، پيش از آن که او بتواند همراه پاوال به يک ماموريت 
  .کند ضوع فيليپ را عصبانی میشود و همين مو پر راز و رمز برود، خراب می

 
Paula 
Bis zum nächsten Mal, liebe Hörerinnen und Hörer. 
 
Philipp 
Und tschüs.  
 
 

  بود، تهيه شده توسط  انستيتو Dآنچه شنيديد سرى دوم آموزش زبان آلمانی  راديو 
 گوته و راديو دويچه وله

 
Herrad Meese  

 


