
 

 Russki.irروســکی  ::  

 آموسش ستان روسی رادیو صذای روسیه

 اولدرس 

 
 روسـکی

 
  

 رئَس هطالة:

 تاریخچِ ستاى رٍسی 

 هؼزفی الفثای سیزیلیک 

 آهَسش تزخی اس حزٍف ستاى رٍسی 

 هکالوات رٍسهزُ همذهاتی ستاى رٍسی 
 

تاریخچِ ستاى رٍسی را هَرد تَخْتاى لزار هی دّین. ستاى رٍسی یکی اس رایح تزیي ستاًْای دًیاست. اس ًظز تؼذاد اتتذا تخص اٍل 

اس ستاى چیٌی، اًگلیسی، ٌّذی ٍ اسپاًیَلی تِ خَد اختصاظ  را افزادی كِ تِ ایي ستاى تکلن هی كٌٌذ ستاى رٍسی خای پٌدن تؼذ

 .هی دّذ

ٍسی رایح تزیي آًْاست. توام ستاًْای اسالٍی ضثاّت سیادی تا یکذیگز دارًذ. اها ستاى تالرٍسی ٍ در تیي ستاى ّای اسالٍی ستاى ر

ایي سِ ستاى تا ّن گزٍُ ستاًْای اسالٍی ضزلی را تطکیل هی تَاى گفت اٍكزایٌی تیطتز اس دیگز ستاًْای اسالٍی تِ رٍسی ًشدیکٌذ. 

 .ٍپایی استهی دٌّذ كِ خشئی اس گزٍُ اسالٍی خاًَادُ ٌّذ ٍ ار

تا ًگاُ تِ درخت ستاًْا هطاّذُ هی كٌین كِ ضاخِ ّای ستاًْای اسالٍی اس تٌِ هحکن ٍ لَی خاًَادُ ستاًْای ٌّذٍ ارٍپایی هٌطؼة 

آلثاًی ٍ دیگز ستاًْا خشئی اس  ،گزٍُ تالتیکی ستاًْا، ارهٌی ،كلت، آلواًی ،یزاًی، یًَاًی، ایتالیایی، رٍهیضذُ است. ستاًْای ٌّذی، ا

یي خاًَادُ ّستٌذ. ستاًْای اسالٍی تیطتز اس دیگز ستاًْای ٌّذ ٍ ارٍپایی، تِ ستاًْای تالتیکی ًشدیک ّستٌذ: ستاى لتًَی ٍ التًَی ٍ ا

 ٍ كاهالٌ ًاپذیذ ضذ. فزٍپاضی ٍحذت ستاًی ٌّذٍ ارٍپایی تِ دٍرُ ای اس اٍاخز ّشارُ سَم 88ستاى هزدُ رٍسی كِ تا دِّ اٍل لزى 

احتواالٌ در آى هَلغ رًٍذّایی تِ ٍلَع پیَستٌذ كِ تاػث ظاّز ضذى ستاى اٍلیِ  .م لثل اس هیالد هزتَط هی ضَداٍایل ّشارُ دٍ

 .اسالٍی ٍ خذا ضذى آى اس گزٍُ ستاًْای ٌّذٍ ارٍپایی ضذ

ذر خذ اسالٍ ّا ستاى اٍلیِ اسالٍی خذ توام ستاًْای اسالٍی است كِ فالذ كتاتت ٍ تِ ّیچ ضکلی تِ ثثت ًزسیذُ تَد. ٍطي خذ اً

كِ آًْا در آًدا تِ ػٌَاى یک لَم تا ستاى خاظ خَد ساكي ضذًذ ٍ تؼذّا تِ سزسهیي ّای خذیذی رفتٌذ اس دًٍای ٍسطی تا دًپز را 

اهَاج سکٌی گشیذى اسالٍّا تِ تخص اػظن ضثِ خشیزُ تالکاى اس خولِ یًَاى هؼاصز رسیذ. تا  7ٍ  6تطکیل هی داد. طی لزٍى 

 .اى اٍلیِ اسالٍی، اسالٍّا تخص اػظن اراضی در ارٍپای هزكشی ٍ ضزلی را اضغال كزدُ تَدًذپایاى دٍرُ ست
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ى ٍ تزٍس لزًْا تا یکذیگز خا ػَض كزدًذ ٍ در پی تزٍس تغییزات در سالیك، ػادتْا ٍ رفتار اًسا ،سالْا در پی ّن سپزی ضذًذ

ٍ ًیش دچار تغییز ضذ. ستاى اٍلیِ اسالٍی در تاریخ طَالًی خَد، ، سخي اٍ یا سادُ تز گفتِ ضَد، ستاى ادگزگًَی در دًیای هؼٌَی

تغییزات سیادی را اس سز گذراًذ. در اٍلیي دٍرُ هَخَدیت خَد، تکاهل آى خیلی كٌذ تَد ٍ تا حذ سیادی یکدَر تَد، ّز چٌذ تٌَع 

 6ٍی تغییزات ضذیذی تزٍس كزد كِ در لزى ػصز حاضز در ستاى اٍلیِ اسال 6تا  4لْدِ ای در آى ٍخَد داضت. دیزتز حذٍداٌ اس لزى 

 .ػصز حاضز تاػث فزٍپاضی آى ٍ ظاّز ضذى ستاًْای خذاگاًِ اسالٍی ضذ

یٌی هؼاصز تَد. فزٍپاضی ستاى رٍسی تاستاًی تاػث تزٍس ستاى رٍسی یا ستاًْای رٍسی ٍ تالرٍسی ٍ اٍكزا ستاى رٍسی تاستاًی خذ

 .اتفاق افتاد 86یٌی فزق داضت. ایي اتفاق در لزى ٍكزاستاى تالرٍسی ٍ ا ستاى رٍسی كثیز ضذ كِ تا

خَب ػشیشاى، تخص اٍل تاریخچِ هختصز ضکلگیزی ستاى رٍسی را هَرد تَخِ ضوا لزار دادین ٍ حاال هی پزداسین تِ درس اٍل 

 .اهزٍس

، اٍل ٍ دٍرُ اتتذایی ستاى رٍسی اس سزی خذیذ درٍس ستاى رٍسی را آغاس هی كٌین، ایي تخص ضاهل دُ درس درس اٍلاهزٍس 

 .اصَات ٍ تلفظ كلوات است كِ در فزا گزفتي ایي ستاى اس طزیك آهَسش رادیَیی تِ ضوا كوک خَاّذ كزد

 اتتذا اس ضوا دػَت هی كٌین الفثای رٍسی را تطٌَیذ ٍ آًْا را تکزار كٌیذ:
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وا تَاًستِ تاضیذ آًْا را تکزار كٌیذ. ٍ حاال چٌذ ٍاصُ پزكارتزد را دٍستاى ػشیش، الفثای ستاى رٍسی تزای ضوا خَاًذُ ضذ. اهیذٍارین ض

 تِ ضوا یاد هی دّین كِ در درس ّای آیٌذُ ًیش تارّا تکزار خَاٌّذ ضذ:

 

 عثارت روسی معادل فارسی

 !Здравствуйте سالم مؤدتانه

 !Привет سالم دوستانه

 !Доброе утро !صثح تخیز

 !Добрый день !تعذ اسظهز تخیز

 !Добрый вечер !عصز تخیز

 !Спокойной ночи !شة تخیز

 ?Как дела حالتون چطوره؟

 .Спасибо .متشکزم

 .Спасибо, хорошо, отлично .متشکزم، خوب، عالیه

 

 

 .حاال تزایتاى تَضیح هختصزی در تارُ لَاػذ خَاًذى ٍ ًَضتي تِ ستاى رٍسی هی دّین

خطی ٍخَد دارد ٍ ایي حزٍف تِ اضکال تشرگ ٍ كَچک ًَضتِ هی ضًَذ درست هاًٌذ ستاى  در ستاى رٍسی حزٍف چاپی ٍ حزٍف

 .اًگلیسی. حزف اٍل ّز كلوِ ای كِ در اٍل خولِ لزار تگیزد تشرگ ًَضتِ هی ضَد. حزف اٍل اساهی ًیش تشرگ ًَضتِ هی ضَد

 

 .ٍ حاال اس تلفظ حزٍف ضزٍع هی كٌین

 (آ)  «А  -  а »حزف 

 حزف لثْا تخَتی اس ّن تاس هی ضًَذ. هثالٌ در كلوِ ٌّگام تلفظ ایي

Там  /تام/ 

Мама  /هاها/ 

Ната  /ًاتا/ 

 

 )اُ(  «О  -  о»ی حزف روس

 :( تلفظ هی ضَد2« )دٍ»كلوِ هاًٌذ ٍاٍ در 

Дом  /دُم/ 

Слова  /سالٍا/ 
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 )او(«У  -  у»   حزف روسی

 :هی ضَدتلفظ « رٍ»ٍ « كَ»در كلواتی هاًٌذ « ٍاٍ»هاًٌذ صذای  

Тут  /تَت/ 

Бумага  /تَهاگا/ 

 

 :تِ تلفظ ٍ هؼاًی ایي كلوات ٍ خوالت تَخِ فزهائیذ ٍ سؼی كٌیذ آًْا را تکزار كٌیذ اس ضوا دػَت هی كٌین حاالٍ 

 عثارت روسی معادل فارسی

 Тут اینجا

 Там آنجا

 Дом خانه

 Мать, Мама مادر، مامان

 Дома در خانه

 Он (او )مذكز

 Она )مؤنث(او 

 .Спасибо او )خنثی(

 .Спасибо, хорошо, отлично تزادر

 Отец, папа پذر، تاتا

 .Тут дом خانه اینجاست.

 .Там дом خانه آنجاست

 .Брат дома. Он дома تزادر در خانه است. او در خانه است.

 .Мама дома. Она дома مادر در خانه است. او در خانه است.

 .Папа дома. Он дома خانه است. او در خانه است.تاتا در 

 

 درس اٍل را در ایٌدا تِ پایاى هی رساًین، اها لثل اس خذاحافظی یک تار دیگز، ٍاصُ ّای پزكارتزد را تکزار هی كٌین.

 عثارت روسی معادل فارسی

 !Здравствуйте سالم مؤدتانه

 !Привет سالم دوستانه

 !Доброе утро !صثح تخیز

 !Добрый день !تعذ اسظهز تخیز

 !Добрый вечер !عصز تخیز

 !Спокойной ночи !شة تخیز
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 دیگز خذاًگْذارتاى. اٍل ستاى رٍسی اس صذای رٍسیِ تِ پایاى هی رسذ. تا تزًاهِضًٌَذگاى ػشیش، تِ ایٌدا درس 

До свидания! 

 

 تِ رٍسی یؼٌی رٍسی روســکی

 ایي اٍلیي ٍاصُ تَست،

 تیا تیطتز تیاهَسین.

Russki.ir 

 

 ?Как дела حالتون چطوره؟

 .Спасибо .متشکزم

 .Спасибо, хорошо, отлично .متشکزم، خوب، عالیه


