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هار چندمنی فصل سال است؟ـب  

 
 
YENİ KELİMELER 

 

 Mevsim فصل Ay ماه Bayram عید

 Başlangıç شروع Ulusal ملی Yeşillenmek سبز شدن

 Tomurcuk vermek شکوفه دادن Orta, dengeli معتدل Yürüyüş پیاده رو

 Ardından سپس Oyun oynamak ابزی کردن Havuz استخر

 Serin خنک Hava هوا Sararmak زرد شدن

 Dökmek, dökülmek رخینت Yağmur ابران Yağmak ابریدن

 Gece شب Kutlamak جشن گرفنت Kartopu oynamak برف ابزی کردن

 

 ا

اولنی فصِل سال هبار است. فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه های فصِل هبار 
هستند. روِز اوِل فروردین عیِد نوروز است. این عید شروِع ساِل ایرانی و عیِد ملی 

ایرانیان است. در فصل هبار درخت ها سبز می شوند و شکوفه می دهند. گل ها 
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شیوا برای پیاده رو به اپرک می  ابز می شوند و هوا معتدل است. من و خواهرم
 رومی و سپس ابزی می کنیم. 

 ب

دومنی فصِل سال اتبستان است. تری، مرداد و شهریور ماه های فصِل اتبستان 
ه می هستند. اتبستان گرمرتین فصِل سال است. در این فصل درخت ها میو 

ها در  دهند. من و برادرم رامنی برای شنا به استخر ای درای می رومی. مدرسه
 اتبستان تعطیل هستند.

 پ

سومنی فصِل سال اپییز است. مهر، آابن و آذر ماه های فصِل اپییز هستند. 
از ماِه مهر ابز می شوند. هوای اپییز خنک است و ابران می ابرد.  ها مدرسه
درختان در اپییز زرد می شوند و می ریزند. من و خانواده ام به  هاى برِگ 

 کوهنوردی می رومی.

 ت

فصِل سال زمستان است. دی، هبمن و اسفند ماه های فصِل زمستان  چهارمنی
هستند. در فصِل زمستان برف و ابران می ابرد. زمستان سردترین فصِل سال 
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است. اولنی شِب زمستان بلندترین شِب سال است. این شب را مردِم ایران جشن 
به اسکی می گریند و به آن شب شِب چله ای شِب یلدا می گویند. من و پدرم 

 می رومی و اب برادر و خواهرم برف ابزی می کنیم. 

 

Alıştırma; Aşağıdaki boşlukları yukardaki metinlere göre doldurunuz. 
 

 هبار ..... سال است. 
 فروردین ..... ماه هبار است. 
 اتبستان ..... فصل سال است. 
 ..... ماه اتبستان مرداد است. 
اپییز است...... فصل سال    
 ..... ماه اپییز آذر است. 
 ..... فصل سال زمستان است. 
 اسفند ..... ماه سال است. 

 

Sıra Sayıları 

Varlıkların sıralarını ve derecelerini bildirmek için kullanılan sıfatlara denir. Bunu elde etmek için 

sayıların sonuna  م  ve    می  ekleri eklenerek oluşturulur. 

  .ise isimlerden sonra gelir  م ,ekli sıra sayı sıfatları isimlerden önce  می   

 درس دو م اولنی درس
 قلم پنجم پنجمنی  کیف
 ماشنی هفتم ششمنی عینک
 دانشجوی دهم هشتمنی در
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خنستنی –ست خن –ولنی ا –یکم   یک 
دومنی –دوم   دو 
سومنی –سوم   سه 
چهارمنی –چهارم   چهار 
پنجمنی –پنجم   پنج 
ششمنی –ششم   شش 
هفتمنی –هفتم   هفت 
هشتمنی –هشتم   هشت 
هنمنی –هنم   نه 
دمهنی –دهم   ده 

 


