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 خانواده ی من

 
 

YENİ KELİMELER 

 

 Hastane بیمارستان Karı (Eş) زن Koca شوهر

 Kız kardeş خواهر Erkek kardeş برادر Evlat فرزند

 

 سالم من ندا هستم.

 این َعکِس خانواده ی من است.

هستم و به مدرسه می روم.من ده ساله   

 اسم برادرم مهیار و اسم خواهرم مهناز است.

 آهنا دانش آموز هستند.
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 اسم پدرم منوچهر است.

 او دکرت است و در بیمارستان کار می کند.

 اسم مادرم مینا است. او معلم است.

 مینا زِن منوچهر و منوچهر شوهِر مینا است.

 من و مهناز دخرتهای آهنا هستیم.

 مهیار پسِر آهنا است.

 ما فرزنداِن آهنا هستیم.

 

Alıştırma; Aşağıdaki soruları metne göre doğru ya da yanlış diye işaretleyiniz. 
 

 مهیار برادر مهناز است. 
 مهناز دخرت ندا است. 
 منوچهر پدر ندا است. 
 مینا مادر مهناز است. 
 مهیار پسر مینا است. 
منوچهر است.مهناز خواهر    
 منوچهر شوهر مینا است. 
 مینا زن مهیار است. 
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Alıştırma; Aşağıdaki boşlukları fotoğrafı dikkate alarak doldurunuz. 
 

 

 ...... مرمی کیه؟     نوید.
 ..... انهید کیه؟     آرمان.
 ..... نوید کیه؟     انهید.
 شوهر ..... کیه؟     نوید.

..... و ..... کیه؟مادر   
 ..... مرمی کیه؟     آرمان.
 خواهر ..... کیه؟     مرمی.

Yüzlük ve Binlik Sayılar 

 

 صد دویست سی صد چهار صد اپنصد
Pansed Çeharsed Sised Divist Sed 

(500) (400) (300) (200) (100) 

 ششصد هفتصد هشتصد نه صد هزار

Hezar Nohsed Heştsed Heftsed Şeşsed 
(1000) (900) (800) (700) (600) 

     

 هزار دوهزار سه هزار چهار هزار پنج هزار
Penchezar Çeharhezar Sehezar Dohezar Hezar 

(5000) (4000) (3000) (2000) (1000) 

 شش هزار هفت هزار هشت هزار نه هزار ده هزار
Dehhezar 

 
Nohhezar 

 
Heşthezar 

 
Hefthezar 

 
Şeşhezar 

 

(10000) (9000) (8000) (7000) (6000) 


