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برکاتش بر تو باد. رحمت خدا و بر تو و سالم  حمید:و-بر تو        سالمسمیر: -  

صبح بخیر    - صبح بخیر                  -  

من خوبم و تو چطوری؟  - حالت چطور است ؟        - 

من از ایران وتو اهل کجایی؟ -                     من خوبم؛ تو اهل کجایی؟  -  

نه؛ من از مازندران در شمال ایران هستم.  -ومن از عراق هستم؛ آیا تو اهل مشهدی؟      - 

   اسمت چیست؟ -  جنوب عراق هستم.        ومن از بصره در-

اسمم حمید است . -          اسمم سمیر است و اسم تو چیست؟ -  

آنها آنجا نشسته اند.  -خانواده ات کجاست؟                -  

آن پدرم و آن مادرم است.                                                

ست.در بزرگم ا آن پدر بزر گم وآن ما                                               

در آخر این خیابان. -                   هتلتان کجاست؟    -  

سه روز  -     چند روز شما درکربال هستید؟   -  

او برادرم است . -                       ؟ این پسر کیست-  

اسمش جعفر است. -                     اسمش چیست ؟   -  

. به سالمت  به امید دیدار  -                            خدا حافظ .   -  

صحیح  - 3     صحیح   -2غلط        -1       39صفحه  پاسخ تمرین اول  

فی نِهایَةِ هذا الشّارِع    -4اسمی سعید    -3أ نا من ایران   - 2أنا بِخَیر      -1     40پاسخ تمرین دوم صفحه   

 

 

 الدّرسُ الرّابِع 
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    40پاسخ تمرین سوم صفحه 

در بازار       فی السّوق  

 به بازارنجف رفتم. ذَهَبْتُ إلَی سوقِ النَّجَفِ.-          حَمیدٍ؟ ای مادرحمید:کجا رفتی؟أیْنَ ذَهَبْتِ یا أُمَّ 

نَعَمْ؛ اشْتَرَیْتُ الْمَالِبسَ النِّسائیَّة.بله، لباس های زنانه را خریدم. -       هَلِ اشْتَرَیْتِ شَیئاً؟ آیاچیزی خریدی؟               

دوستانم رفتم.  صَدیقاتی.نه، با  بْتُ مَعَال؛ ذَهَ-               ؟ تنهایی رفتیآیا به  أَ ذَهَبْتِ وَحْدَکِ ؟

.چگونه بودند؟ارزان یاگران کَیفَ کانَت الْمَالِبسُ ؟ رَخیصَةً أَمْ غالیَةً؟ لباس ها

ولی خریدیم.  مانند ایران.تفاوتی نداردمِثلَ إیران. ال فَرقَ. لکِنِ اشْتَرَیْتُ. -  

 خریدم.  برای هدیهللْهَدیِّة. رَیْتُ اشْتَ-پس برای چه خریدی؟         یْتِ؟اشْتَرَ فَلماذَا

 دامن وچادری فُسْتاناً وَ عَباءَةً.-چه چیزی خریدی؟                 اشْتَرَیْتِ؟ ماذَا

خداحافظمبارک است.لباس های زیبائی است ! فی أمانِ اللِّه.!جَمیلةٌ َمالبِسُ. َمبْروکٌ 

ت بسیارمتشکرم.به سالم جَزیالً. َمعَ السَّالَمة.شُکْراً   

 الدّرسُ الخامِس 
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