
 تردد و رفت و آمد
Verkehr

 گرین الیم کراتیو
 مریم قندهاری



وسایل نقیله
Verkehrsmittel

Welche Verkehrsmittel kennst du?

Welche Verkehrsmittel sind privat?

Welche Verkehrsmittel benutzt d
u?

Welche Verkehrsmittel wird es in Zukunft geben?

در آینده چه وسایل نقیله ای به وجود خواهند آمد؟

تو از کدام وسیله نقلیه استفاده می کنی

چه وسیله نقلیه خصوصی را می شناسی؟

+کدام وسایل نقلیه را می شناسی



مسیرهای رفت و 
آمد

Verkehrswege

Bildquelle: https://www.karlsruhe.de/b3/bauen/tiefbau/strassenverkehr.de

Welche Verkehrswege gibt es in Oldenburg und welche nicht? warum?

راههای ارتباطی و حمل و نقل در الدنبورگ کدامها هستند؟



قوانین راهنمایی و 
رانندگی

Verkehrsregeln
چرا به قوانین راهنمایی و رانندگی احتیاج داریم ؟

Warum brauchen wir Verkehrsregeln?



تابلوهای راهنمایی و 
رانندگی

Verkehrsschilder
کدام تابلوهای راهنمایی و رانندگی را می شناسی ؟

Welche Verkehrsschilder kennst du?



حوادث راهنمایی و 
رانندگی

Verkehrsunfälle
Was solltest du tun, damit man dich im Dunkeln auf der Straße gut sehen kann?

 .باید توی تاریکی چکار کنی که وقتی توی خیابان هستی بقیه تو را ببینند

Können LKW-Fahrer dich die ganze Zeit sehen, wenn du an ihnen vorbeifährst?

 آیا رانندگان کامیون می توانند تو را خوب ببینند وقتی که تو از کنارشان رد می شوی؟



Wie kommst du zur Schule? 

Zu Fuß
Mit dem Fahrrad
Mit dem Bus 
Mit dem Roller 
Mit dem Motorrad 
Mit dem Auto 

Du gehst allein 
Du gehst mit Nachbarkinder
Du fährst mit einer Fahrgemeinschaft
.....

Wie würdest du gerne zur 
Schule kommen?

 چطور به مدرسه میری؟
پیاده / با دوچرخه / با اتوبوس / با اسکیت / با موتور / با ماشین / ....؟

 تنها می ری؟
 با بچخه همسایه ها

 و یا اصال توبا یک گروه دوچرخه سوارهم رکابی

 دوست داشتی چطوری به مدرسه می رفتی؟



Wenn du zu den Kindern gehörst, die mit dem Fahrrad zur Schule kommen, 
weißt du bestimmt die Antworten:

 Was gehört zu einem verkehrssicheren Fahrrad? 
 Wie viele Bremsen braucht ein verkehrssicheres Fahrrad? 
 Was solltest du unbedingt tragen, wenn du mit dem Fahrrad fährst? 
 Wann darf man mit dem Fahrrad zu zweit nebeneinander fahren? 
 Welchen Abstand musst du auf dem Fahrrad zu Fußgängern und 

Hindernissen einhalten? 
 Du kommst mit dem Fahrrad aus einer Einfahrt. Was musst du tun? 
 Welche Teile des Kopfes muss dein Fahrradhelm bedecken, damit 

er dich richtig schützt?
 Du willst mit dem Fahrrad abbiegen. Was musst du vorher tun? 



اگر جزو اون دسته بچه هاییی هستی که با دویچریخه به مدرسه میریی، حتما بلدی به این 
سواالت جواب بدهی

 ییک دوچرخیه ای کیه مطمیین و ایمین اسیت برای تردد در جاده های شهری، چیه ویژگیی
هاییی دارد؟ 

 یک دوچرخیه ایمین چند تا ترمز دارد؟
 وقتیی با دوچرخه به جاییی میروی، آن چیست که حتما باید رعایتش کنیی و با خود

داشته باشیی؟
 .در چه مواقعیی اجازه هست که دئ تا دوچرخه سوار، کنار هم ، دوچرخه سواری کنند
 حداقل فاصله ای که تو باید به عنوان دوچیرخه سوار از پیاده روها و موانع اشته باشی

چقدر است؟ 
از یک خروجیی با دوچرخه بیرون میی آییی. چه کارهایی باید انجام بدهیی ؟
. کاله محافظ سر تو باید کدام بخشهای سرت را بپوشانه تا درست ازت محافظت بشه
میی خواهیی با دوچرخه جایی بپیچیی. قبل از پیچیدن باید چه کاری بکنیی؟
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