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Përshendetjet dhe disa fjalë bazike
Die Grüßen und einige grundlegende Wörter
Runeberginkatu 33 B / LH2
00100 Helsinki / FINLAND
www.gjiganti.com

Përshëndetje

Hallo
Grüß dich! - në takimet e rastit
Grüß Gott! - në gjermanin jugore dhe Austri
Guten Tag – mirëdita, përshëndetje
Guten Morgen / Guten Abend – mirëmengjes / mirëmbrëma

Tung!

Auf Wiedersehen - mirupafshim
Auf Wiederhören – në telefon (mirëundëgjofshim)
Tschüss! - e rastit
Bis bald! - shihemi së shpejti
Bis später! - shihemi më vonë

Si jeni?

Wie geht es Ihnen? - zyrtare
Wie geht es dir? - e rastit

Jam mirë
Jam disi
Nuk jam mirë
Jam më mirë

Es geht mir gut.
Es geht.
Es geht mir schlecht.
Es geht mir besser.

Më falni

Entschuldigen Sie bitte! - zyrtare
Entschuldigung! - e rastit

Si ju lutëm?
Fat të mirë

Wie bitte?
Viel Glück

Ju lutëm

Bitte

Unë ju uroj

Ich gratuliere

Faleminderit
Shumë faleminderit
Ju faleminderoj juve

Danke
Vielen Dank
Ich danke Ihnen

Më vjen keq

Es tut mir leid

Vërtet

Wirklich?

Me gjithë qejf !

Gerne!

Kini kujdes

Mach's gut

Kaloni mirë, knaquni

Viel Spaß

Si quheni ju?
Si quhesh ti?

Wie heißen Sie? forma e mirësjelljes
Wie heißt du?

Prej nga vini ju?

Woher kommen Sie?

Emri im është Faton
Une quhem Fatoni
Unë jam Fatoni

Mein Name ist Faton
Ich heiße Faton
Ich bin Faton
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Unë vij nga Kosova

Ich komme aus dem Kosovo

Ku banoni ju?

Wo wohnen Sie?

Me ke banoni ju?

Mit wem wohnen Sie?

Unë jetoj me një shok dhome

Ich lebe mit einem Mitbewohner

Ku je tani?

Wo bist du jetzt?

Unë jam sot në Berlin

Ich bin heute in Berlin

Nesër shkoj unë

Morgen gehe ich

Ku e ka vendin kjo?

Wo kommt das hin?

Ku qëndron ulësja?

Wo steht der Stuhl?

A mundeni ju me përsërit edhe një herë

Können Sie das noch mal wiederholen

Çka bëni në fundjavë

Was machen Sie am Wochenende?

Një fund jave te mirë

Ein schönes Wochenende

Një ditë të mirë ende

Einen schönen Tag noch

Çka domethënë kjo?

Was heißt das?

Çka domethënë kjo fjalë?

Was bedeutet dieses Wort?

Ne takohemi ne Albertgasse

Wir treffen uns in der Albertgasse

Unë punoj në një restoran

Ich arbeite in einem Restaurant

Unë po pres kur te fillon kursi

Ich warte auf den Kursbeginn

Unë udhëtoj me tren, autobus, veture.

Ich fahre mit dem Zug, Bus, Auto

Unë shkoj në shtëpi

Ich gehe nach Hause

Unë jam në shtëpi

Ich bin zu Hause

Unë po shkoj ne qytet

Ich gehe in die Stadt

Unë jetoj ne qytet

Ich lebe in der Stadt

Unë e pres një shoke

Ich warte auf einen Freund

Çka po kërkoni ju?

Was suchen Sie?

Unë shkoj për te blerë

Ich gehe einkaufen

Unë e pastroj shpin time

Ich putze mein Haus

A po të pëlqen (shija)

Wie schmeckt das?

Unë ju dëshiroj një apetit te mirë!

Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit!

Një biletë javore ju lutëm

Eine Wochenkarte bitte

A keni mbushje të T- Mobile

Haben Sie ein T- Mobile - Guthaben?

Këtu e ndjek një kurs të gjermanishtës Hier besuche ich einen Deutschkurs
Sa është vonë?
Sa është ora tani?

Wie spät ist es?
Wie viel Uhr ist es?

Ora është 5 pasdite

Die Zeit is 5 nachmittag

Çka po bën për momentin?

Was machst du gerade?

Çka bëjmë ne tash?

Was machen wir jetzt?

A po vjen me mu?

Komst du mit mir?

Si e mendon ti tani ketë?

Wie meinst du das jetzt?

A po rrin edhe pak më shumë?

Bleibst du noch ein bisschen?
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Ky është verzioni i dytë i broshurës për fillestar ku kemi shtuar edhe një faqe shtesë me fjali të ndryshme por që
janë shumë të përdorshme për çdo ditë. Në verzionin tjetër do bëjm një ristrukturim më të mire, më të kjartë dhe do
sjellim edhe disa materiale tjera.
Në këtë verzion disa fjali janë huazuar nga portali http://k-morina.blogspot.com

Qëllimet e mësimit të gjuhës gjermane në Gjermani
Pasi që gjuha është një ndër prioritetet më kryesore për integrimin e të huajve në shoqerinë gjermane këtij seksioni
do ti kushtojm një rëndesi të veqant ku në veqanti do të kemi një përkrahje për gjininë femrore që të kenë një
integrim më të lehtë në shoqerinë gjermane duke ju ndihmuar në mësimin e gjuhës që kanë nevoje në çështjet e
punësimit, shkollimit dhe aktivitetet tjera të përditshme.
Për momentin kemi duke përgatitur disa broshura fillestare sa për stimulim të metutjeshëm por ju premtojm se këtij
seksioni do ti sjellim shumë shpejt edhe disa rifreskime tjera që janë bazë themelore për mësimin e një gjuhe të
huaj.
Deri në fund të muajit Shkurt, do sjellim edhe verzionin e parë të fjalorit Shqip – Gjermanisht dhe anasjelltas duke
përfshirë rreth 2 000 fjalët më të përdorura në jetën e përditëshme.

Sponzorët e kësaj broshure

www.fatonmedia.com

www.rinia21.com
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