


کَيَف حالُِك؟ أنا ِبَخريٍ َو کَيَف أنِت؟
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خوبم و تو چطوری؟من حالت چطور است؟ 
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با سالم و درود بر شام و آرزوی توفیق روز افزون ، امید است که ایِ هدیه 

.ناقابل بتواند در راستای یادگیری و یاد دهی کمکی برای شام باشد

لطفا قبل از استفاده حتام فونتها را  از  وبالگ دریافت و نصب منایید در 

به باال استفاده منایید تا ازبهم ریختگی فونت 2013یا 2010ضمِ از آفیس 

.در پاورپوینت جلوگیری شود و هم افکتها و صوتهاخوب به منایش در آید 

.با تشکر 

دبیر دینی و عربی داور گیتی نورد 

خروج
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ادامه





أمَلُعَجم

ادامه ُهام  َوجِهِهام-



صورتشان:َوجِهِهامآن دوِ-آنها ، ِ-شان ، ِ-: ُهام-



 ِِ َ َولََدْن ِحواٌر بَْين

الُم : َسمیر مَ َعلَیَک َو : حميد . َعلَيَک السَّ الُم َو َرحن .بََرکاتُهُ اللِه َو ُة السَّ

.َصباَح الّنورِ -. َصباَح الَخريِ -

أنا ِبَخريٍ َو کَيَف أنَت؟-کَيَف حالَُك؟ -

ادامه منت

من خوبم ؛ أنا ِبَخريٍ 

صوت را بشنوید  وبرای مشاهده ی ترجمه ،روی عبارات کلیک کنید راهنما



َِ أنَت؟ - ِن أین َِ أنَت؟-ِم ِن أین ِن إیران و ِم أنا ِم

ِن مشهد؟ - .انال؛ أنا ِمِ مازندران يف َشامِل إیر -أنا ِمِ النِعراق؛ َهلن أنَت ِم

َِ النَبرصة يف َجنوِب النِعراق - ُمَك؟-. و أنا ِم َما اسن

ُمَك؟ - مي سمريٌ و َما اسن .اِسمي حميدٌ -اِسن

 ِِ َ َولََدْن ِحواٌر بَْين

ادامه منت

من اهل ایران هستم و تو اهل کجایی؟؟ کجاییمن خوبم ؛ اهل 

نه ؛ من اهل مازندران از شمال ایران هستم؟ من از عراق هستم ؛ آیا تو اهل مشهد هستی

اسمت چیست؟.  بصره  هستم از جنوب عراقاهل من 

اسمم حمید است؟  اسمم سَمیر است  و اسم تو چیست

صوت را بشنوید  وبرای مشاهده ی ترجمه ،روی عبارات کلیک کنید راهنما



 َِ َتُكَ أُ أین .ُهمن جالِسوَن ُهناكَ -؟ ْسن

.ٰذلَِك أيب َو تِلنَك أُّمي

يت .ٰذلَِك َجّدي و تِلنَك َجدَّ

 ِِ َ َولََدْن ِحواٌر بَْين

ادامه منت

خانواده ات کجاست؟ آنها آنجا نشسته اند

.آن پدرم و آن مادرم است

.آن پدربزرگم و آن مادربزرگم است 

صوت را بشنوید  وبرای مشاهده ی ترجمه ،روی عبارات کلیک کنید راهنما



 َِ .يف نِهایِة ٰهَذا الّشاِرعِ -ُفنُدُقکُم؟ أی

.أیّامٍ ثاَلثُة -یَوماً أنتم يف کربالء؟ کَم 

ِن  .هَو أخي-ٰهَذا النَولَُد؟ َم

ُمُه؟ َما  ُمُه جعفرٌ -اسن .اِسن

المَ . إلَی اللِّقاءِ -. أماِن اللِّه يف  .ةِ َمَع السَّ

 ِِ َ َولََدْن ِحواٌر بَْين

.این خیابان کجاست؟در آخر هتلتان 

سه روز؟ چند روز است که شما در کربال هستید 

.او برادرم است؟  این پسر کیست

.اسمش جعفر استاسمش چیست؟ 

به سالمت. به امید دیدار .   خدا حافظ

صوت را بشنوید  وبرای مشاهده ی ترجمه ،روی عبارات کلیک کنید راهنما



التَّامرِْ

ُل  ُِ األَوَّ رْ التَّمن

 ُِ رْ الثّاينالتَّمن

 ُِ رْ الّثالُِث التَّمن



ُل  ُِ األَوَّ رْ .با توّجه به منت درس، پاسخ صحیح و غلط را معلوم کنید: التَّمن

غلطصحیح                                    

. سمیٌر ِمِ مرص. ١

. حمیٌد ِمِ مازندران. ٢

. جعفٌر أخو حمیدٍ . ٣

راهنما

دبرای مشاهده ی پاسخ صحیح روی مربع ها کلیک کنی



ُِ الّثاين رْ .به پرسش های زیر پاسخ دهید: التَّمن
حالَُک؟ کیَف . ١

.....................................................................................................................................................
َِ أنَت؟ . ٢ ِن أی ِم

.....................................................................................................................................................
ُمَک؟ َما . ٣ اسن

.....................................................................................................................................................
٤ . َِ بَیُتَک؟ أی

.....................................................................................................................................................

أَنا ِبَخیرٍ 

....أَنا ِمِ 

...اسمي 

...يف َمدیَنِة 

راهنما
برای دریافت نمونه پاسخ، روی ماوس روی کتاب ، کلیک کنید. پاسخ ها اختیاری  می باشد و این پاسخها برای نمونه می باشد 



ُِ الّثالُِث  رْ را به هم وصل کنيد« ب »و « الف »کلامت مرتبط در ستون : التَّمن

بالف

ِ کَالٌم  َصْين َ َشخن بَْين

ُمّ َو أبو األَب أبو  األن

:قيَمُتُه غالَيةٌ 

ِهِهام عِ  باَدةٌ النَّظَُر يف َوجن

النَجدّ 

الِحوار

َهب الذَّ

النوالِدانِ 

برای مشاهده ی پاسخ صحیح روی قلم هاکلیک کنیدراهنما




