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 درش ًھن 

 سالم علیک و تعارفات روزهرٍ
 سالم علیک -ا

 
 سالم، سالم، صثح تہ خیز

 سالم، چطوری؟

 حالت چطورٍ؟

 خوتن ،تو چطوری؟

 خیلی هوٌوى هي خوتن

 تعارفات روسهزٍ

هعووال وقتی هی خواھین اس پیص کسی تزوین ،تزای خذاحافظی یکی اس عثارت ھای سیز را تہ کار هی 
 :  تزین

 خذا حافظ، خذا ًگھذار، تہ سالهت

 خذاسفز تہ خیز،خوش تگذرد،تہ اهاى :ھٌگام سفزیک دوست یا آضٌا تہ او هی گویین 



وقتی اس کسی چیشی هی خواھیذ یا اس کسی هی خواھیذ کاری تزایتاى اًجام دھذاس 
اگز سحوتی ًیست ۔۔۔ لطفا : عثارت ھای سیز استفادٍ کٌیذ  

 
    :کسی چیشی تہ ضوا هی دھذ یا کاری تزایتاى اًجام هی دھذ ،هی گوییذ وقتی 

  

 دست شوا درد ًکٌد ، زحوت کشیدید ، هتشکرم ،سپاش گسارم ،

 خیلی هوٌوى

:اگز هوجة ًاراحتی و دل خوری کسی ضذٍ ایذ ، هی تواًیذ تگوییذ   

 تثخطیذ، هعذرت هی خواھن

عافیت تاضذ:وقتی کسی عطسہ هی کٌذ ،هی تواًیذ تگوییذ  

 



 تعارفات خاص
 

  

 :تزای تثزیک گفتي سال ًو تگوییذ

 عیدتاى هبارک،سال ًو هبارک

 :تہ هٌظور تسلیت گفتي تہ کسی کہ یکی اس ًشدیکاًص را اس دست دادٍ است،هی تواًیذ تگوییذ

 خیلی هتاسفن ،تسلیت عرض هی کٌن ،غن آخر تاى باشد

 :تہ هٌظور آرسوی هوفقیت و پیزوسی کسی در اًجام کاری ،تہ او هی گوییذ

 اهیدوارم هوفق شوید ، اًشاء ہللا هوفق هی شوید

 :وقتی کسی اسدواج هی کٌذ تزای تثزیک گفتي تہ او هی گوییذ 

 هبارک باشد،اًشاء ا۔۔۔  بہ پای  ھن پیر شوید

  

 :تزای تثزیک سال ًوروس تولذ کسی هی تواًیذ تہ او تگوییذ

 تولدت هبارک 

 :وقتی کسی صاحة ًوسادی هی ضود هی تواًیذ تزای تثزیک تہ او تگوییذ

 قدم ًورسیدٍ هبارک،چشن شواروشي،اًشاءا۔۔۔ عروسی اش را ببیٌید



 گفتگو
   سھزا سالم : ضیزیي( الف) 

 ؟ چطوری سالم:سھزا

   خثز؟ چہ خواھزت اس خوتن،راستی: ضیزیي

 آهذ۔ دًیا تہ اش ًیست،دیزوستچہ تذ :سھزا

 تگو۔ تثزیک خواھزت تہ هي قول ۔اس سالهتی تہ ، خوب چہ : ضیزیي

 تثیٌیذ اضزا عزوسی ۔۔۔ ءا اًطا

   علی سالم : حسیي (ب)

 ؟ ،چطوری سالم: علی

 تود۔ تزادرم عزوسی گذضتہ ی ھفتہ ،راستی خوتن: حسیي

 ًکزدی؟ دعوت را ها تاضذ۔چزا ،هثارک گویین هی تثزیک: علی

 کزدم۔ تود،فزاهوش ضلوغ سزهاى ۔خیلی خواھن هی هعذرت ، تثخطیذ :حسیي

 ضوًذ۔ پیز ھن  پای تہ ۔۔۔  اًطاءا ًذارد اضکالی: علی

   ؟ ًاراحتی قذر ایي چزا : سعیذ (ج)

 کزد۔ فوت عووین گذضتہ ھفتہ: فزھاد

 ۔کٌن هی عزض تسلیت ، ًذاضتن خثز ۔ هتاسفن خیلی :سعیذ

 



 توریي
 

 یک گفتگوی  احوال پرسی بنویسید  و درآن از تعارفات خاص را بہ کار ببرید -1

 دانشجویان باھم در کالس از تعارفات کاربردہ صحبت کنند  -2

 


