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مهارتواژهشناسی

: )کلماتی که زیرشان خط است را ترجمه کن.(
ٌ

تي َتحَتها َخّط
َّ
َکِلماِت ال

ْ
الف  َترِجِم ال

1- الّشمُس جَذَوتُها ُمستَِعَرٌة. ...........
ِضَرِة. .........../........... َجَرُة ذاُت الُْغصوِن النَّ 2- الشَّ

3- اهلُل ذو ِحکَمٍة بالَِغٍة. ...........

ٌة َشَجَرًة. ........... 4- کیَف صاَرْت حبَّ
5- ذاَك هَُو اهلُل. ...........

6- اَلُفستاُن ذاُت اْلَلواِن الُْمختَلَِفِة. ...........

َکِلماِت: )مفرد یا جمع کلمه ها را بنویس.(
ْ
ْو َجمَع ال

َ
کُتْب ُمفَرَد أ

ُ
ب  ا

10- أَنْصار: ...........9- ُغصون: ...........8- َصدیق: ...........7- بَحْث: ...........

: )در جاهای خالی کلمات مترادف و متضاد را بنویس.( = ≠
َ

ة
َ
 و الُمَتضاّد

َ
ة

َ
ماِت الُمَتراِدف

َ
َکل

ْ
راغاِت ال

َ
کُتْب في الف

ُ
ج  ا

َغیْم/ثَمر/َقبیح/مَمنوع/راِسب/َجذَوة/َرَقَد/بَیْع/َشَرَرة/ِشراء/ناَم/ناِجح/فاکِهة/مَسموح/َجمیل/َسحاب

........... =........... -11

........... ≠........... -12

........... =........... -13

........... =........... -14

........... =........... -15

........... ≠........... -16

........... ≠........... -17

........... ≠........... -18
خَری: )کلمه ای که با کلمات دیگر تناسب ندارد، مشخص کن.(

ُ
أل تي ال ُتناِسُب الَکِلماِت ا

ّ
 ال

َ
ِن الَکِلَمة د  َعّیِ

اَلُغْصن  اَلَحبَّة   َجر   اَلشَّ 19-  اَلَجْذَوة  
اَلَقَمر   اَلِجدار   مس   الشَّ ْجم   20-  اَلنَّ

ِضَرة   اَلنَّ جاجَة   اَلزُّ رّ   اَلدُّ 21-  اَلَحَجر  

مهارتترجمهبهفارسی
: )عبارت های زیر را ترجمه کن.(

َ
ِعباراِت الّتالَیة

ْ
ه  َترِجِم ال

أَنَزَل اهلُل الَمطََر ِمَن الَْغیمِ.   -22
ُة ِمَن الرِض ثُمَّ ظََهَرْت َشَجرٌة. نََمِت الحبَّ  -23

یاِء. مَس ِفي الّسماِء لِلضِّ َخلََق اهلُل الشَّ  -24
رِر ِفي الّلیِل. رأیُت النُجَم ِمثَل الدُّ  -25

اهلُل هَو الَّذي أنُعُمُه لُِکلِّ الموجودات کثیرٌة.  -26
َمَرَة؟ اِبَحث َو ُقل َمن یُخرُِج ِمن الّشَجرِة الثَّ  -27

دیَد یَُضرُّ إلَی ُعیونُِکم. ماِء ِلَنَّ نُوَرهَا الشَّ مِس في َوَسِط السَّ ال تَنظُروا إلَی الشَّ  -28

جرِة الّتي لَیَسْت لَها ثََمَرٌة. أَقطَُع غُصوَن الشَّ  -29
علینا الّشُکُر لِْلَنُعمِ الَْکثیَرِة في الطَّبیعة.  -30

یِف حرارتُها ُمنتَِشرٌة ِفي ُکلِّ مکاٍن. الّشمُس في الصَّ  -31
اُنْظُْر ِإلَی اللَّیِل فََمْن أَوجََد فیِه الَْقَمَر؟  -32
َرِر الُْمنتَِشَرِة. اهلَٰلُ زاَن اللَّیَل بَِأنُجمٍ َکالدُّ  -33

مِس. اَلَقَمُر َکوَکٌب یَدوُر حَوَل اْلَرِض؛ ِضیاُؤُه ِمَن الشَّ  -34
َو انْظُْر ِإلَی الَْغیمِ فََمْن أَنَزَل ِمنُه الَْمطََر؟  -35

رَجمِة: )جاهای خالی را در ترجمه کامل کن.(
َ
راغات في الّت

َ
ِل الف َکَمّ و  

........... که نعمت هایش ........... است؟ 36- َمْن َذا الَّذي أَنُعُمُه ُمنَهِمَرٌة؟  
دانش آموزان ........... را با دّقت ........... . ٍة.    روَس بِِدقَّ 37- کاَن الطُّّلُب یَکتُبوَن الدُّ

........... از آن خدایی است که ........... و زمین را ........... و ........... و روشنایی را ........... . ماواِت َو اْلَرَض َو جََعَل الظُّـلُماِت َو النُّوَر«   38- »اَلَحمُد هلِلِ الّذي َخلََق السَّ

و در آفرینش آسمان ها و زمین ........... ]و می گویند[ پروردگار ........... ! این را بیهوده ........... . ماواِت َو اْلَرِض َربَّنا ما َخلَْقَت هٰذا باِطلً«   روَن في َخلِْق السَّ 39- »َو یَتََفکَّ
........... بخاری به هم فشرده در آسمان است که ........... باران ........... . ماِء یَنزُِل ِمنُه الَْمطَُر.   کٌِم في السَّ 40-  اَلَْغیُْم بُخاٌر ُمتَرا

: )ترجمۀ صحیح را مشخص کن.(
َ

 الّصحیحة
َ

ز  َعیِِّن الّترجمة

41- کانَِت الّتلمیَذُة تَکتُُب ُدروَسها. 
) دانش آموز درس هایش را )1. می نویسد.   2. می نوشت. 

42- َذهَبْنا َمَع ُأسَرتي إلَی الْغابَِة َو قالوا: التَقطَعوا اْلَشجاَر.
 .) ( و گفتند: درختان را )1. قطع نمی کنید  2. قطع نکنید  با خانواده ام به جنگل )1. رفتم  2. رفتیم 
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43- أَوجََد اهلُل الّنباتاِت ِمَن الرِض. 
خداوند گیاهان را از زمین )1. پدید آورد  2. پدید می آورد  (.

44- أَنظُُر اِلی ُقدرِة اهلِل و أَقوُل الَحْمُد لِـّله. 

به قدرت خداوند )1. نگاه کن   2. نگاه می کنم  ( و )1. می گویم    2. بگو  ( سپاس برای خداست.

نِة في الَخریِف.  45- اهلُل یَزیُن الشجاَر بالوراِق الُملَوَّ
خداوند درختان را با )1. برگ های  2. برگ  ( رنگارنگ در پاییز )1. زینت داد   2. زینت می دهد  (.

مِس َکثیرٌة و حَرارتُها ُمنتَِشَرٌة. 46- ضیاُء الشَّ
)1. فاصلۀ  2. روشنایی  ( خورشید زیاد و گرمایش )1. کم   2. پخش شده  ( است.

47- اِبَْحْث في الَْمکتَبَِة َعن نَصٍّ قَصیرٍ حَوَل َعظََمِة َمخلوقاِت اهلِل ثُمَّ تَْرِجْمُه ُمستَعیناً بِالُْمعَجمِ. 

در کتابخانه در مورد متنی )1. کوچک  2. کوتاه  ( دربارۀ عظمت آفریده های خداوند )1. پژوهش کن  2. پژوهش کنید  ( ســپس آن را با 
)1. اســتفاده  2. کمک  ( واژه نامه )1. ترجمه کنید  2. ترجمه کن  (.

مهارتشناختوکاربردقواعد

ِل الفراغات بالکلمِة الُمناِسبة: )جاهای خالی را با کلمۀ مناسب کامل کن.( َکَمّ ح   

) هُم       هُنَّ      ( 48- ...........یَدوُروَن حوَل الَکعبَِة.   

) تَقَرأَن  تَقَرؤوَن   ( 49- أنتم ........... کتاَب العربّي.   

کتُبا    َکتَبَا      ( ) اُ 50- یا سعیُد و حمیُد ........... دروَسُکما.  

) فعل نهی از »تَقَرباِن«( 51- ........... هِذِه الّشَجَرَة.   

)مضارع مناسب از »َصَرَخ«( 52- اَلتَّلمیذاُت ........... بَِصوٍت ُمرتََفٍع.  

تاِء   الَْخریِف   ( نَِة هُو فصُل ............ ) الشِّ 53- الَفصُل الّرابُع ِمَن السَّ

)الَعشاَء    الَغداَء     ( ُکُل ........... ِفي اللَّیِل.    54- نَأ

)هذا       هِذِه       ( 55- ...........َمَجلٌَّة.    

: )وزن کلمات و حروف اصلی آن ها را بنویس.(
َ

ألصلّیة َها ا
َ

َکِلماِت َو ُحروف
ْ
کُتب َوزَن ال

ُ
ط   ا

............................................ 56- »َغّفار، َمغفور« 

............................................ کِر«  57- »َشکور، شا

............................................ 58- »ِمصباح، َصباح« 

............................................ 59- »َعلیم، ُمَعلِّم«  

ّمَ َترِجْمها: )این ترکیب ها و دو جمله را در مکان مناسبشــان بگذار، ســپس آن ها را ترجمه کن.(
ُ
ُمناِســِب، ث

ْ
َتیِن في َمکاِنَها ال

َ
ُجمل

ْ
کیَب َو ال را

َ
ی  َضْع ٰهِذِه الّت

لیالِن/ٰذلَِكالّتلمیُذ ٰهؤالِءُمعلَّماٌت/هاتاِنالفائِزتاِن/تِلَكالَبطّاریَُّة/ٰهذاِنالدَّ

............................................ 60- مفرد مذّکر: 

............................................ 61- مفرد مؤنّث: 

............................................ 62- مثنی مذّکر: 

............................................ 63- مثنی مؤنّث: 

............................................ 64 - جمع مؤنّث: 

فعاِل و َترِجْمها: )نوع فعل ها را بنویس و آن ها را ترجمه کن.(
َ ْ
أل کُتْب َنوَع ا

ُ
ک  ا

............................................ َك:  65- اُطلُْب حَقَّ

............................................ َسَب:   66- اَلطّالِباُت ال یَطلُبَْن الرَّ

............................................ َجَرِة:  67- أَنتُم ما طَلَبْتُْم ثََمَرَة الشَّ

 ............................................ َة الُْمؤِمنیَن:  68- َسوَف نَطلُُب ِعزَّ

............................................ 69- هُم کانوا یَطلُبوَن اْلِخَرَة: 

............................................ 70- ال تَطْلُْب َدفتََر زمیلَِك:  

رُسْم َعقاِرَب الّساعاِت: )عقربه های ساعت ها را بکش.(
ُ
ل  ا

72- اَلّثاِمنُة إاّل ُربعاً   بُع    71- اَلّساِدَسُة َو الرُّ

: )ساعت را بنویس.(
َ

کُتِب الّساَعة
ُ
م  ا

............................................ -74  ............................................ -73 
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.« )برحسب معنی در جاهای خالی کلمۀ مناسب را قرار بده.( »یک کلمه اضافه است.«
ٌ

 زاِئَدة
ٌ

 واِحَدة
ٌ

ی َحَسِب الَمَعَنی: »َکِلَمة
َ
 َعل

َ
 الُمناِسَبة

َ
َکِلَمة

ْ
راغات ال

َ
ن  َضْع ِفي الف

َرَرُة/اَلْقاَعُة َرُر/اَلشَّ مُس/اَلدُّ اَلُمساَفَرُة/اَلشَّ

75-  ........... َمکانٌَة یَنتَِظُر فیَها ُمساِفُر الَْمطاِر. 

76- ........... ِمَن الَحجاِر الَجمیلَِة الغالَیِة. 

77- ...........ِقطَعٌة ِمَن الّناِر.

ّیاَرِة أَِو الْحاِفلَِة أَِو الطّائَِرِة. 78- ........... َذهاٌب إلَی َمکاٍن بِالسَّ

ِة: )متن را بخوان سپس به سؤاالت جواب بده.(
َ
سِئل

َ ْ
أل ِجْب َعِن ا

َ
ّمَ ا

ُ
ّصَ ث

َ
س  ِاقَرأ الّن

79- َذهََب عليٌّ یَوماً من قَریتِه إلَی الْغابِة َو بَعَد ُمّدٍة َرأَی الْغیوَم ِفي الّسماِء بِلَوٍن اَسَوَد ثُمَّ اَصبََح الجوُّ بارداً َو هَو َشَعَر بِالْبَرِد َو بَعَد قلیٍل نََزَل الَْمطَُر، فََجلََس عليٌّ 
تحَت الّشجرة و بَْعَد قَطِع الَْمطَرِ َرجََع إلَی الَْقریَةِ. 

؟  2( إلَی أیَن َذهََب عليٌّ ماِء؟   1( ما َرأَی عليٌّ ِفي السَّ
4( متی َرجََع عليٌّ إلَی  الَْقریِة؟ 3( هَْل َشَعَر عليٌّ بِالَْحرِّ الّشدیِد؟ 

ع   ِانتِخِب الَجواَب الّصحیَح: )جواب صحیح را انتخاب کن.(

2( اهلُل   مُس    1( الماُء و الشَّ َمَرَة ِمَن الّشَجرة؟   80- َمْن یُْخرُِج الثَّ
2( اَلَْقَمَر    مَس   1( اَلشَّ ماِء؟   81- ماذا رأیَت ِفي اللَّیِل َوسَط السَّ

بیِع     2( فَصل الَرّ 1( فَصل الَخریفِ   جَرِة ذاَت اللَّوِن اْلخَضرِ؟   82- َمتَی صاَرْت أَوراُق الشَّ
2( اَلَْجذَوةِ  1( اَلَغیمِ              83- ِمّما یَنزُِل الَمطَُر؟   

مهارتمکالمه

الِت: )دربارۀ سؤاالت جوابی مناسب را بنویس.( ؤا ْکُتْب َجوابًا ُمناسبًا َعِن الّسُ
ُ
ف   ا

............................................ 84- ِمْن أیَن أنَت؟  

............................................ بِح؟  85- َمتَی َموِعُد أذاِن الصُّ

............................................ 86- َمْن ٰذلَِك الَولَُد؟  

............................................ 87- ماذا تَقَرُأ؟  

............................................ 88- َکمِ الّساعُة الن؟  
............................................ 89- ما هو لوُن الَموز؟  

............................................ 90- بَِم تُساِفُر ِإلَی مشهد؟ 

............................................ 91- َکْم قَلَماً ِفي حَقیبَتِك؟ 

ْکُتْب سؤاًال و َجوابًا َصحیحًا: )کلمات را مرّتب کن و سؤال و جواب صحیحی را بنویس.( َکِلماِت َو ا
ْ
ِب ال

ّ
ص  َرَت

93- َمَع اْلَسِف / هَْل / إیراَن / ال / إلَی / سافَْرَت / . / ؛ / ؟ ....................................92- َما / اِسمي / اْسُمَك / ُحَسیٌن / الَْکریُم / . / ؟ ............................................

فروزان. 	
دارای ـ تر و تازه. 	
کامل. 	
شد. 	
آن. 	
پیراهن زنانه. 	
أَبْحاث: پژوهش ها. 	
أَْصِدقاء: دوستان. 	
ُغْصن: شاخه. 	
ناِصر: یاری کننده. 		
جَذَوة =َشَرَرة )پارۀ آتش، اخگر(. 		
راِسب ≠ ناجح )مردود ≠ موّفق(. 		
َغیْم =َسحاب )ابر(. 		

کَِهة )میوه(. 		 ثََمر = فا
َرقََد = ناَم )خوابید(. 		
بَیْع ≠ ِشراء )فروش ≠ خرید(. 		
قَبیح ≠ جَمیل )زشت ≠ زیبا(. 		
َممنوع ≠ َمسموح )غیرمجاز ≠ مجاز(. 		
ـ . 		 درخت  َجر:  )اَلشَّ هستند:  روینده  موارد  سایر  آتش«  پارۀ  »اَلَجْذَوة: 

اَلَحبَّة: دانه ـ الُغْصن: شاخه(
ـ . 		 ستاره  ْجم:  )اَلنَّ هستند:  آسمانی  اجرام  موارد  سایر  دیوار«  »اَلِجدار: 

ْمس: خورشید ـ اَلَقَمر: ماه( الشَّ
ّر: . 		 ِضَرة: تر و تازه« سایر موارد اجسام هستند: )اَلَحَجر: سنگ ـ اَلدُّ »اَلنَّ

جاجَة: شیشه( مروارید ـ اَلزُّ
خداوند باران را از ابر نازل کرد )فرستاد(.. 		
دانه از زمین رویید سپس درختی ظاهر )نمایان(  شد.. 		

اّول
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خداوند خورشید را در آسمان، برای روشنایی آفرید.. 		
ستارگان را در شب همانند مروارید ها دیدم.. 		
خداوند همان کسی است که نعمت هایش برای همۀ موجودات فراوان است.. 		
جست وجو کن و بگو چه کسی از درخت، میوه را درمی آوَرد؟. 		
به خورشید در وسط آسمان نگاه نکنید زیرا نور شدید آن به چشم های . 		

شما ضرر می رساند. 
شاخه های درختی را که میوه ای ندارد، قطع می کنم.. 		
ما باید به خاطر نعمت های زیاد در طبیعت شکرگزار باشیم.. 		
کنده( است.. 		 خورشید در تابستان حرارتش در هر جایی پخش )پرا
به شب نگاه کن پس چه کسی ماه را در آن پدید آورد؟. 		
کنده( زینت داد. . 		 خداوند شب را با ستارگانی مانند مرواریدهای پخش شده )پرا
از . 		 روشنایی اش  می چرخد؛  زمین  )اطراف(  دور  که  است  سّیاره ای  ماه 

خورشید است. 
و به ابر نگاه کن پس چه کسی از آن باران را فرو فرستاد؟. 		
این کیست )َمْن ذا( ـ ریزان )ُمنَهِمَرة(. 		
روَس؛ جمع مکّسر(ـ   می نوشتند )کاَن ... یَکتبوَن؛ ماضی استمراری(. 		 درس ها )اَلدُّ
ماواِت( ـ آفرید )َخلََق؛ فعل ماضی( ـ. 		  ستایش )اَلَحمُد( ـ آسمان ها )السَّ

تاریکی ها )الظُّلماِت( ـ قرار داد، بنهاد )جََعَل؛ فعل ماضی(
ـروَن؛ فعـل مضـارع( ـ مـا  )ضمیـر مّتصـل »نا«( ـ . 		 می اندیشـند )یَتََفکَّ

نیافریـدی )مـا َخلَْقَت؛ ماضـی منفی(
اَبر )اَلَغیُْم( ـ از آن )ِمنُه( ـ نازل می شود، می بارد )یَنزُِل؛ فعل مضارع(. 		
2( دانش آموز درس هایش را می نوشت. . 		

)کانَْت ... تَکتُُب: ماضی استمراری ترجمه می شود.(   
2( با خانواده ام به جنگل رفتیم و گفتند: درختان را قطع نکنید. . 		

)َذهَبنا: رفتیم ـ ال تَقطَعوا: فعل مضارع نهی است.(  
1( پدید آورد )أَوجََد؛ فعل ماضی(. 		
2( نگاه می کنم )أَنظُُر؛ مضارع اول شخص مفرد( ـ 1( می گویم )أَقوُل؛ . 		

مضارع اول شخص مفرد(
1( برگ های )أَوراق؛ جمع مکّسر( ـ 2( زینت می دهد )یَزیُن؛ مضارع( . 		
2( روشنایی )ِضیاُء( ـ 2( پخش شده )ُمنتَِشَرٌة(. 		
 2( کوتـاه )قصیـرٍ( ـ 1( پژوهـش کـن )اِبَحـْث؛ فعـل امـر مفـرد( ـ . 		

2( کمک )ُمستَعیناً( ـ 2( ترجمه کن )تَرِجْم؛ فعل امر مفرد(
»هُم« مناسب فعِل »یَدوروَن« است. . 		
فعِل »تَقَرؤوَن« با ضمیرِ »أنتم« تناسب دارد. . 		
کتُبا«؛ با توّجه به دو اسم که مورد خطاب قرار گرفته اند و هم چنین . 		 »اُ

ضمیرِ مّتصِل »کما« آمده است. 
»ال«ی نهی نوِن اعراب را از آخر فعل مضارع حذف می کند: »ال تَقَربا« . 		
فعل در جمله بعد از اسم آمده است، بنابراین از »اَلتَّلمیذات« پیروی . 		

می کند: یَصُرْخَن 
فصل چهارم در سال همان فصل »الّشتاء: زمستان« است. . 		
»اَلَعشاَء: شام« را در شب می خوریم.. 		
»هِٰذِه« مناسب اسم مؤنّث »َمَجلٌَّة« است.. 		
فَّعال ـ َمفعول ـ غ ف ر. 		
فَعول ـ فاِعل ـ ش ک ر. 		
ِمفعال ـ فَعال ـ ص ب ح. 		
ل ـ ع ل م. 		 فَعیل ـ ُمَفعِّ

ٰذلَِك التِّلمیُذ: آن دانش آموز. 		
تِلَك البَطّاریَُّة: آن باطری. 		
لیلِن: این دو راهنما. 		 هٰذاِن الدَّ
هاتاِن الفائِزتاِن: این برندگان، این دو برنده. 		
هٰؤالِء ُمعلَّماٌت: این ها معّلم هستند.. 		
امر ـ بخواه. 		
مضارع منفی )نفی( ـ نمی خواهند. 		
ماضی منفی )نفی( ـ نخواستید. 		
مستقبل ـ خواهیم خواست. 		
معادل ماضی استمراری ـ می خواستند. 		
نهی ـ نخواه. 		
		 .  

		 .

اَلّرابَِعُة َو النِّصُف.. 		
اَلحاِدیََة َعشَرَة تَماماً.. 		
اَلقاَعُة )سالن، مکانی است که مسافر فرودگاه در آن منتظر می ماند.(. 		
َرُر )مرواریدها، از سنگ های زیبای گران هستند.(. 		 اَلدُّ
َرَرُة )اخگر، تّکه ای از آتش است.(. 		 اَلشَّ
اَلُمسافََرُة )مسافرت، رفتن به جایی با خودرو یا اتوبوس یا هواپیما است.(. 		
روزی علی از روستایش به جنگل رفت و بعد از مّدتی ابرها را در آسمان به رنگ . 		

سیاه دید، سپس هوا سرد شد و او احساس سرما کرد و بعد از اندکی، باران بارید 
پس علی زیر درخت نشست و بعد از قطع شدِن باران به روستا برگشت. 

ماِء بِلَوٍن أسَوَد. 1( علی در آسمان چه چیزی دید؟ َرأَی الْغیوَم ِفي السَّ
2( علی به کجا رفت؟ َذهََب ِإلَی الغابَِة.

3( آیا علی گرمای شدید احساس کرد؟ ال، َشَعَر بِالْبَرِد.
4( چه وقت علی به روستا برگشت؟ َرجََع عليٌّ بَعَد قَطِْع الَْمطَرِ.

چه کسی میوه را از درخت بیرون می آورد؟ )2: اهلُل(. 		
در شب وسط آسمان چه دیدی؟ )2: اَلَْقَمَر(. 		
چه وقت برگ های درخت دارای رنگ سبز شد؟ )2: فَصُل الّربیِع( . 		
از چه چیزی باران می بارد؟ )1: اَلَْغیْمِ(. 		
		 .). تو اهل کجا هستی؟ أنا ِمن طهراَن. )أنا طهرانيٌّ
اذان صبح چه وقت است؟ الّرابعُة و النِّصف )چهار و نیم(. 		
آن پسر کیست؟ َصدیقي. )دوستم است.( / حاِمٌد. )حامد است.(. 		
چه چیزی می خوانی؟ أَقَْرأُ الْکِتاَب. )کتاب می خوانم.( / اَلَْمَجلَّةَ. )َمجّله( / . 		

َة. )روزنامۀ ورزشی( یاضّیَّ حیفَة الرِّ اَلصَّ
بُع )ده و ربع( . 		 الن ساعت چند است؟ اَلْعاِشَرُة َو الرُّ

»دانش آموز عزیز، شما می توانید هر ساعت دیگری را بنویسید.«  
رنگ موز چیست؟ لَونُُه اَصَفُر )اَلَصَفُر )زرد((.. 		
ّیاَرةِ . 		 با چه چیزی به مشهد مسافرت می کنی؟ بِالحاِفلَِة )با اتوبوس(ـ  بِالسَّ

)با خودرو(.
چند قلم در کیفت است؟ ثَلثَة. 		
َما اْسُمَك الْکریُم؟ اِسمي ُحَسیٌن. )اسم شریفت چیست؟ اسمم حسین است.(. 		
هَْل سافَْرَت إلَی إیراَن؟ ال؛ َمَع اْلََسِف. )آیا به ایران سفر کردی؟ نه، متأسفانه.(. 		
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