طتايؼي يةصداُي ًةصْ
ػاعريي ٓةطت ُاطم و بويٌةتي كوسدً ،ةال غةفوسي دةبباغي ُاطشاو بة (حافضي ًةٓابادي) هة
طاهَي  7997ي صايين هةدايم بووة ،بة داخيَلي صؤسةوة ٓةس هة ًِذاهَيةوة بيِاي ضاوةكاُي هة دةطت
دةدات ،ئيرت بة ػيَوةيةكي كوهةًةسطي رياْ بةطةسدةبات ،تا هة طاهَي  7990صايين كؤضي دواي دةكات،
ئةَ طتايؼةي ُوطيوة ،ويظتٌاْ دوباسة بيخةيِةوة بةس ديذةي خويَِةساْ وة ٓةُذيَم هة وػةكاُيؼي
هيَلبذةيِةوة.
صسياْ طةسضِاسي
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طتايؼي يةصداُي ًةصْ
 7حةًذ بؤ خواي بةسص و بيَ ٓاوتا
خاهقي ًةخووق بيَ بان و تةُيا

حةًذ= طوثاغ.
خاهق= دسوطتلةسً،ةخووق=دسوطتلشاو.

 9سِاطشي صةوي و حةوت ئامساُة
بةسي هة وةٍٓ و ػم و طوًاُة

بةسي= بريء ،دوس.

 3بة قودسةتي خؤي هةيةن قةتشة ئاو
جواُتـشيّ بةػةس ديَِيَتة بـةس ضاو

قودسةت= تواُا .قةتشة= تِؤن.
بةػةس= ًشؤظ.

 4سؤصي ئةو دةخؤْ طةهيَ طياُوةبةس
ٓةسبةدةغ ئةوة قاصاُـج و صةسةس

سؤصي= سِصق

ٓ 5ةسضي ئةو بيذا ُابـشِيَتةوة
ٓةسضي ئةو بيبا ُاطةسِيَتةوة
 6بةيةكيَ ئةدا ًاهَي صؤس و طـةُج
بةيةكيَ ئةدا ًوػةقةت و سِةُج

طةُج= كةُض ،طاًاُي صؤس.
ًةػةقةت= ُاسِةحةتي ،سِةُج= ٓةوهَي صؤس.

 7يةن بةخيَو ئةكا بةُاصو ُيعٌةت
يةكيَ دةخاتة ريَش باسي صةمحةت
 8يةكيَ تيَش دةكا هة طؤػت و ثآلو
يةكيَ كويَشدةكا بؤ ضؤسِيَ ػؤسباو

كويَشدةكا= تاًةصسؤي دةكات.
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 9يـةكيَ طـةسِاُـي بـة كـاديالكة
يةكيَ بة ثيَياًْ ،اُذو و ٓيَالكة

كاديالن()CADILLACجؤسيَم ئؤتؤًؤبيَوة.

 70يةكـيَ سادةخـا فـةسؾ هـةبةس ث َ
ي
يةن هةطةس حةطري طياُي دةسدةضيَ
 77يةن طـوسِاُـةوةي بـة تيوتا ية
يةن ًاُذو و ًشدو ٓةتآةتاية

تويوتا()TOYOTAجؤسيَم ئؤتؤًؤبيَوة.

 79يةكيَ بـةدةُـي وةن طـشيَ داسة
يةكيَ دواصدة ًاُط هةػي بيٌاسة

بةدةْ= الػة ،طشيَ داس= ثتةو و تةُذسوطت.
بيٌاس= ُةخؤؾ.

 73يةكيَ ًـِـذاهَـي صؤس و بـيَ خـيَشة
يةكيَ تا دةًشيَ ٓةس وةجاخ كويَشة

وةجاخلويَش= بيَ ًِذايَ.

 74يةكيَ هـة باخةيَ ُاطم و ُـاصداسة
يةن ٓاوسِيَ هةطةيَ وسضي ُيَو غاسة

غاس= ئةػلةوت.

 75يةكيَ ثـةسي سِو ديَتة بـاوةػي
يةن ديَوَة ديَويَ بؤتة ٓاوبةػي
 76يةكيَ دةكاتة طةوسةي خاغ و عاَ
يةكيَ دةُويَِـيَ هـة توُي حةًاَ

خاص= تايبةتي ،عاَ= طؼيت.
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 77بة يةكيَ ئةدا عةقوَي ئةفالتووْ
يةكيَ دةكاتة واسيظـي ًـةجِوْ
 78يةكيَ دةكاتة قوتيب سةبباُي
يةكيَ دةكوريَ بـة بيَ ئيٌاُي

ئةفالتوْ= ()Platoفةيوةطوفيَلي كؤُي يؤُاُة.
واسيع= ًرياتطشً .ةجِوْ= ي هةيال كة هة عيؼقي
هةيالدا ػيَت بووة.
(قطب الرباني)ػيَخ عةبذوي قادسي طةيالُي.

 79يةكيَ صاُـايـة ريـاُـــــي تاهَة
يةن طةوج و ُةصاْ بة ًايَ و حاهَة
 90يةكيَ داُيؼتـوي كـؤػـم و تـةالسة
يةن بة ئةسًةُي و "جو"ؾ قةسصداسة
 97يةكيَ حظابـي سِةد بـو هـة ًيوياسد
يةكيَ ػم ُابات هة ًايَ ثؤتيَ ئاسد

جو( =)Jewجوهةكة ،جاساْ ئةسًةُي و جوهةكة
قةسصياْ داوة بةخةهَم.
سِةد بو= تيَجةسِي.
ثؤت= قاث ،جاَ.

 99يةكيَ ػيم تشيـّ جى هـة بةسياية
يةن هة تةُذوسخةي بؤطؤي هيَِاية

ػيم= كةػخة.

 93يةن طـشاُتـشيّ ثـاسضـةي دادسِي
يةن توسةكةي طواس ئةطتؤي دابشِي

ثاسضة= كوتايَ ،قوًاؾ.
توسةكةي طوايَ= ئةو توسةكةيةية كة طواهَلةس
دةيلاتة ًوي ،بؤ ئةوي ضي كؤكشدةوة تيَي كات.

 94يةن كؤػم و طةساي هيَ بةجيَ ًاوة
يةن ػـاسةداسي هـة قـةبـشي ُاوة
95

كؤػم= باهَةخاُة ،قةؿش.
هـة قـةبـشي ُاوة= واتا بة بيَ كةطي ًشدوة،
ػاسةواُي ُاػتويةتي.
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 95يةن بةدةطت و ديَ يةكيَ ضشوكة
يةن ئيَظلطشاْ يةن سِةصا طوكة
 96يةكيَ دةطت هةًى يـاسي ضاو باصة
يةن ضاوي خيَى بو هة بةس دةسواصة
 97يةن ًاهَـي ثـشِة هـة ُةفت و طاصؤي
يةن ٓةهَذةهةسصيَ هةبةس طةسًاوطؤيَ

بة دةطتوديَ= بةخؼِذة ،ضشون= سِةصيى.

دةسواصة= دةسطا.
ُةفت= ُةوت ،طاصؤي= طاصوايى ،طاص.

 98يةكيَ خاوةُي طةسوةت و ًاهَة
يةكيَ تـا دةري سوت و سةجاهَة

سِوت و سِةجايَ= فةقريو ٓةراس.

 99يةكيَ خاوةُي بيَزو و ثةيلاُة
يةكيَ السةًى هة قووْ دةسكاُة

بيَزو ( )Peugeotو
ثةيلاْ(ُ )Paykanاوي ئؤتؤًؤبيَوّ.

 30يةن بةدةطيت ثشِ بؤ ًايَ ديَتةوة
يةكيَ بة بيَ ػيَو طـةس دةُيَتةوة

ػيو= ضيَؼت.

 37يةكيَ بيَ حـةد و حيظابـة ًاهَي
يةن بةخيَو دةبيَ بة ُاُي طواهَي

بيَ حةد= بيَ طِوس.

 39يةكيَ دةباتة ُيَـو ئاثاستوًاْ
يةن دةخضيَِيَتة بةُذخياُةكاْ

ئاثاستوًاْ( )APARTMENTكؤػم،
خاُوي طةوسة ،ػوقة.
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 33يةكيَ ئاسةقةي ُايةتة ُيَو ضاو
يةكيَ دةبشريَ هـةبةس طوسةتاو

يةكيَ خاوةُي طةسوةت و ًاهَة98
يةكيَ تا دةري سوت و سةجاهَة
 34بة يةكيَ ئةدا ديِاس بة خةهَواس
يةكيَ طةط و ُاْ دةكا قةسصداس
 35يةكيَ ُاْ هةدةَ طةط دةسِفيَ َ
ين
يةن ٓةصاس ٓةصاس ثويَ دةدؤسِيَينَ

طوسةتاو= ٓةتاوي صؤس طةسَ.

دوباسةية.

خةهَواس= بةباس ،بةػيَوةيةكي صؤس.

ثويَ= ثاسة.

 36يةكيَ طوحباُةي ٓةُطويّ و سِؤُة
يةكيَ طـيَ رةًـة طيـشيَـزة كـؤُة

طوحباُة= رةًي بةياُياْ.

 37يةن ثاسضةي ُاياب دةكاتة بةسطي
يةن هةبةس سوتـي دةخواصيَ ًةسطي

ثاسضة= قوًاؾ ،كوتايَ.

 38يةن ثويَ و ثاسةي بةطود دةطةسِيَ
يةن طةسي ًاُطيَ سِةُطي دةثةسِيَ

سِةُطي دةثةسِيَ= دةتشطيَ ضوُلة دةبيَ قةسصةكاُي
بذاتةوة.

 39يةكيَ سؤر و ػـةو ًـةطـت و طـةسخؤػة
يةن هة طويَي طؤػت و جةوسيُ ،ةخؤػة
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 40يةكيَ ُةٓـاسي قـةي و ًشيؼلة
يةكيَ دؤي تشػة يا ُاُي ويؼلة

ُةٓاس= رةًي ُيوةسِؤ.

 47يةكيَ ًـةكيِةي بةسطـي دةػؤس َي
يةن هة دةطت تةُطي رُي دةتؤسيَ

ًةكيِةي بةسطي دةػؤسيَ=
ئاًيَشي جى ػؤس،غةطاهة.
دةطت تةُطي= ٓةراسي.

 49يةن ٓةًو طـاهَيَ دةضيَ بؤ حةج َ
ي
يةكيَ بةسبيِطي دةطشيَ ثوس خةجيَ
 43يةن ثـوهَـي صؤسة رُــي دةدةُ َ
ي
يةن ًاوةي ريين دةُويَ بة تةُيَ

ثوهَي صؤسة= دةوهَةًةُذة.
تةُيَ= تةُيا.

 44بةيةكيَ ئةدا ضةُذ دةطتة خاُو
يةن دادةًيَِـيَ بـؤ كـشيَ خاُو
 45خؤي هة ٓةًو كةغ باػرت دةصاُيَ
ًةسد دةباتة الي ُاًةسد بؤ ُاُيَ
 46كةطيؽ بـؤي ُيـة بوَـيَ خـوايـة
بؤ؟ وات كشدوة؟ هةبةس ضي؟ واية؟
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