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LE
SSON

1はるさんハウスはどこですか

タム
تم

： すみません。
Sumimase⎤n.

ببخشید.

はるさんハウスはどこですか。
Haru-san-Ha⎤usu wa do⎤ko de⎤su ka.

خانھ ھارو سان کجاست؟

海
かい

斗
と

کایتو
： はるさんハウス？

Haru-san-Ha⎤usu?
خانھ ھارو سان؟

あれ？ ぼくたちのうちだよね。
Are? Bo⎤kutachi no uchi⎤ da yo ne.

ِا؟ ما ھم ھمانجا زندگی می کنیم.

ミーヤー
می یا

： すぐ近
ちか

くです。
Su⎤gu chi⎤kaku de⎤su.

خیلی نزدیک است.

一
いっ

緒
しょ

に行
い

きましょう。
Issho ni ikimasho⎤o.

بیایید با ھم برویم.

海
かい

斗
と

کایتو
： こっちだよ。

Kocchi⎤ da yo.
از این طرف.

タム
تم

： はい。ありがとうございます。
Ha⎤i. Ari⎤gatoo gozaima⎤su.

بلھ، خیلی ممنون.

Vocabulary

すみません　ببخشید
sumimase⎤n

どこ　کجا
do⎤ko

ぼくたち　ما
bo⎤kutachi

うち　خانھ
uchi

すぐ近
ちか

く　خیلی نزدیک
su⎤gu chi⎤kaku

一
いっ

緒
しょ

に　با ھم 
issho ni

行
い

く　رفتن
iku

こっち　این طرف
kocchi⎤

はい　بلھ
ha⎤i

گفت و شنود امروز

Haru-san-Hausu wa doko desu ka
پانسیون ”خانھ ھارو سان“ کجاست؟
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Key Phrase

はるさんハウスはどこですか。
Haru-san-Ha⎤usu wa do⎤ko de⎤su ka.

خانھ ھارو سان کجاست؟
برای پرسیدن آدرس یک مکان می گوییم: ”wa doko desu ka [مکان]“

”wa“ حرف اضافھ ای است کھ بعد از اسم می آید و نشانگر فاعل یا موضوع جملھ است. در ھیراگانا 
 “doko” بھ کلمھ پرسشی “desu ka” خوانده می شود. با افزودن “wa” نوشتھ می شود اما “ (ha) は”

بھ معنی ”کجا“ و تلفظ آن با آھنگ باالرونده می توان جملھ پرسشی ساخت. 

Use It!

すみません。トイレはどこですか。
Sumimase⎤n. To⎤ire wa do⎤ko de⎤su ka.

あそこです。
Asoko de⎤su.

ببخشید. دستشویی کجاست؟
آنجاست.

Try It Out!

すみません。～はどこですか。
Sumimase⎤n. ~wa do⎤ko de⎤su ka.

ببخشید.  . . . کجاست؟

①駅
え き

e⎤ki
ایستگاه

②コンビニ
konbini

فروشگاه شبانھ روزی 

Bonus Phrase
ありがとうございます。

Ari⎤gatoo gozaima⎤su.
خیلی ممنون.

عبارت سپاسگزاری است. اگر می خواھید از کسی کھ با او صمیمی ھستید مانند دوست یا خانواده تان 
تشکر کنید، می توانید از فرم کوتاه آن یعنی ”arigatoo“ استفاده کنید. 

Can-do!پرسیدن آدرس
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آواھای زبان ژاپنی

پاسخ  ① すみません。駅
えき

はどこですか。 Sumimase⎤n. E⎤ki wa do⎤ko de⎤su ka.
② すみません。コンビニはどこですか。 Sumimase⎤n. Konbini wa do⎤ko de⎤su ka.

بیشتر ھجاھا در زبان ژاپنی از یک صامت و یک مصوت تشکیل می شوند. 

تکیھ در زبان ژاپنی بر اساس زیر و بمی است نھ قوی و ضعیف. ھر کلمھ تکیھ مشخصی دارد. در برخی 
از کلمات، صدا افت نمی کند اما در برخی از کلمات دیگر در یک ھجای مشخص صدا از باال بھ پایین 

افت می کند. محل افت صدا را با ⎤ نشان می دھیم.

ka

k a

باران بارید.

باران آب نبات

آب نبات بارید.


