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 سرم درد می کند

  
 
YENİ KELİMELER 

 

 Ağrımak درد کردن Baş سر Muayene etmek معاینه کردن

 Şey چیز Önemli مهم Soğuk algınlığı سرماخوردگی

 Hap قرص Dinlenmek اسرتاحت کردن de, da هم

 den biri- یکی از Çürümek, bozulmak خراب شدن Yurt خوابگاه

 İş yeri حمل کار
 

 Fazla   زاید Emekli ابزنشسته

 Cadde خیاابن Karşısında روبه روی Terzi خیاط

 İş yeri کارگاه Yakın نزدیک Sokak کوچه

 

 مرمی: سالم آقای دکرت.

 پزشک: سالم عزیرم چه شد؟

 مرمی: آقای دکرت سرم درد می کند. 
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پزشک: بگذار معاینه ات کنم... خوب. چیِز مهمی نیست. سرماخوردگی است.  
 این قرص را خبر و دو روز هم اسرتاحت کن. 

 مرمی: متشکرم آقای دکرت. خدا حافظ.

 پزشک: خدانگهدار.

 

 بیمار: سالم آقای دکرت.

 دندان پزشک: سالم بفرمایید. 

کرت دندامن درد می کند. بیمار: آقای د   

دندان پزشک: بگذار دندان هایت را ببینم... بله یکی از آهنا خراب شده است. 
 ابید آن را بکشم. 
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Görsel; Vücudumuzdaki organları gösteren görseli inceleyin. 
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Alıştırma; Her organın altına doğru kelimeyi yerleştirin. 

 

    
………………………. ………………………. ………………………. ………………………. 

    
………………………. ………………………. ………………………. ………………………. 

    
………………………. ………………………. ………………………. ………………………. 

 

 

 

Okuma 

سالم! اسم من مهرداد است. من دانشجوی دانشگاِه شریاز هستم. من در خوابگاِه دانشجواین 
کنم. خانواده ی من در هتران زندگی می کنند. فاصله ی شریاز ات هتران خیلی زاید زندگی می  

است. مادر و پدِر من ابزنشسته هستند و کار منی کنند. برادِر من در ابنک کار می کند. اسم او 
مهران است. حملِ  کار او در خیاابِن فردوسی روبه روی هتل است. خواهِر من َخیَّاط است. اسِم 

رتا است. کارگاِه َخیَّاطی او نزدیِک حملِ  کاِر مهران است. خواهر و برادرم اب پدر و مادرم او می
.است 27زندگی می کنند. خانه ی ما در خیاابِن حافظ، کوچه ی شقایق، پالک   
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Alıştırma; Aşağıdaki cümleleri Farsça’ya çeviriniz. 
 

Kulağım ağrıyor.  
Annemin gözü ağrıyor.  
Buyrunuz!  
Bu üç tane hapı iç.   
Babamın iş yeri evimize yakındır.  
Babam terzidir.   
Ben İstanbul Üniversitesi öğrencisiyim.  

 

 


