
 

 Russki.irروســکی  ::  

 آهَسش ستاى رٍسی رادیَ صذای رٍسیِ

 ششندرس 

 
 رٍسـکی

 
  

 سئَس هطالة:

 آهَصش تشخی اص حشٍف صتاى سٍسی 

 استثٌائات جٌس اساهی ٍ 

 استثٌائات جوع تستي اساهی ٍ 
 

 

 دّین. اهشٍص دسس ضطن صتاى سٍسی سا هَسد تَجِ ضوا قشاس هی

سٍسی سخت ضثیِ « ل»لفظ هی ضَد ٍ ّن ًشم. تلفظ دس فاسسی تلفظ هی ضَد. ايي حشف ّن سخت ت« ل»ضثیِ حشف  Лحشف 

 است.« اليق»ٍ « الصم»فاسسی دس كلواتی هاًٌذ « ل»تلفظ 

ضَد تَجِ فشهايیذ.  اكٌَى خَاًذُ هی كٌین كِ تِ تلفظ ايي حشف دس كلوات ٍ كلوات ديگش دس هتٌی كِ ّن حاال اص ضوا دعَت هی

 لطفاً گَش دّیذ ٍ تَجِ فشهائیذ:

Это Москва. Тут живет моя семья. Это мои родители. Они врачи. Это мой брат Володя. Он 

инженер. Вот мои друзья Таня и Юра. Они студенты. Я тоже студентка . 

 

 :تَجِ كٌیذ گفتگَ تِ ايي ٍ حاال

Таня: Доброе утро, Наташа! 

Наташа: Доброе утро, Таня! 

Таня: Как живет твой брат Володя? 

Наташа: Хорошо. 

Таня: А мама и папа? 

Наташа: Тоже хорошо. 



 

 Russki.irروســکی  ::  

Таня: Мама дома? 

Наташа: Да, мама дома. Утром она дома. 

 

 تلفظ ٍ هعاًی لغات ایي درس:

 عثارت رٍسی هعادل فارسی

 Москва هسکَ

 Семья خاًَادُ

 Живёт تزد کٌذ، تِ سز هی سًذگی هی

 Мои ل شخص هفزد(هال هي )ضویز هلکی جوع، اٍ

 Родители ٍالذیي

 Они آًْا

 Володя اسن هزد(ٍالُذیا )

 Он اٍ )ضویز هذکز(

 Инженер هٌْذس

 Студенты داًشجَیاى

 Студентка داًشجَ )هؤًث(

 

  ختن هی ضًَذ. كلوات هزكش تِ حشٍف تی صذا ٍ گاّی تِ حشٍف صذاداس (يا) яٍ گاّی  (آ) аهعوَالٌ كلوات هًَث تِ حشف 

ختن هی ضًَذ. حاال ًوًَِ « о». كلوات خٌثی ًیض تِ حشف Юра ٍ Володя ضًَذ. هاًٌذ ًث است، ختن هیؤكِ عالهت كلوات ه

 خَاًین. لطفاً تِ آخشيي حشف ايي كلوات تَجِ تفشهائیذ: سا تشايتاى هی هًَث ٍ خٌثی ،ايی اص اساهی هزكشّ

 کلوات هذکز:

 عثارت رٍسی هعادل فارسی

 Дом خاًِ

 Мальчик پسزتچِ

 Артист آرتیست )هذکز(

 Космонавт فضاًَرد

 Человек اًساى

 Студент داًشجَ )هذکز تِ هعٌی پسز یا هزد(
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 :کلوات هًَث

 عثارت رٍسی هعادل فارسی

 Книга کتاب

 Девочка دختزتچِ

 Артистка سىٌّزپیشِ 

 Балерина تالزیي )هؤًث(

 Птица پزًذُ

 

 کلوات خٌثی:

 عثارت رٍسی هعادل فارسی

 Яйцо تخن هزغ

 Колесо چزخ

 Метро هتزٍ

 Окно پٌجزُ

 Панино پیاًَ

 Кресло هثل

 Кольцо حلقِ

 Пальто پالتَ

 Письмо ًاهِ

 

 :Х ،К ،Гجوع تستي کلوات هختَم تِ 

هٌتْی « и»ختن هی ضًَذ دس حالت جوع تِ حشف  Х ،К ،Гٍ ّوچٌیي تِ حشٍف ًثی كِ تِ حشٍف تیصذاي ًشم ؤكلوات هزكش ٍ ه

 هی گشدًذ. تَجِ كٌیذ:

 حالت هفزد حالت جوع

Врачи Врач 
Уроки Урок 

Подруги Подруга 
Дороги Дорога 
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 هاًٌذ: .ٍ اها استثٌا ّن ٍجَد داسد كِ دس ايي صَست تايذ حاالت جوع ايٌگًَِ اساهی سا تِ خاطش سپشد

 حالت هفزد حالت جوع

Друзья Друг 
Братья Брат 

 . اضكال جوع ايي كلوِ دس حالت تاضذ هی Студенткаفقط دس هَسد هشداى تكاس هی سٍد ٍ ضكل هًَث آى  Студентكلوِ 

 است. Студенткиٍ دسحالت هًَث  Студентыهزكش 

ضَد:  هشداى تكاس هی سٍد ٍ ّن تشاي صًاى. جوع ايي كلوِ هیّن تشاي  Врачتِ هعٌی هٌْذس هاًٌذ كلوِ  инженерكلوِ 

инженеры 

 

 حاال تِ چٌذ جولِ تَجِ كٌیذ:

 عثارت رٍسی هعادل فارسی

 .Мой брат инженер تزادرم هٌْذس است.

 .Мои братья инженеры تزادراًن هٌْذس ّستٌذ.

 .Моя подруга тоже инженер دٍست دختزم ًیش هٌْذس است.

 .Мои подруги тоже инженеры .دٍستاًن ًیش هٌْذس ّستٌذ

 )كِ دس آخشيي جولِ هٌظَس تعذاد تیطتش اص يك دٍست دختش است(.

 دس صتاى سٍسی ضوائش هلكی تشاي اساهی دس حالت هفشد ٍ جوع ضكلْاي هختلفی داسًذ. هقايسِ كٌیذ:

 عثارت رٍسی هعادل فارسی

 .Это мой друг. Это мои друзья دٍستاى هي ّستٌذ.ایي دٍست هي است. ایٌْا 

 .Это наш друг. Это наши друзья ایي دٍست هاست. ایٌْا دٍستاى ها ّستٌذ.

 .Моя подруга тоже инженер دٍست دختزم ًیش هٌْذس است.

 .Мои подруги тоже инженеры .دٍستاًن ًیش هٌْذس ّستٌذ

 

 :شاي اساهی هزكش ٍ هًَث يكساى استضوائش هلكی دس حالت جوع ت

Это мои друзья. Это мои подруги. 

 

 حاال ًوًَِ ّاي ديگشي اص اساهی هزكش ٍ هًَث ٍ خٌثی ٍ حاالت استثٌا دس آًْا سا هَسد تَجِ ضوا قشاس هی دّین.
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 ختن هی ضًَذ هاًٌذ: (كَتاُ)اي « й»كلوات هزكشي كِ تِ حشف صذاداس 

 عثارت رٍسی هعادل فارسی

 Музей هَسُ

 Трамвай تزاهَای

 Чай چای

 

 ضًَذ. تطَس هثال: )آ( ختن هی аتِ طَس استثٌاء تِ حشف كلوات هزكشي كِ 

 عثارت رٍسی هعادل فارسی

 Дедушка پذرتشرگ

 Мужчина هزد

 Папа تاتا

 Юра یَرا )اسن هزد(

 Саша ساشا )اسن هزد(

 

 
 رٍسـکی

 
  

 تصحیح:

  ،تخص قثلی آٍسدُ ضذُ است.هثالْاي تا اضتثاّاً هثالْاي تخص تاال دس فايل صَتی 
 

 

 ختن هی ضًَذ. تشاي ًوًَِ: )يا( яكلوات هًَثی كِ تطَس استثٌا تِ حشف 

 عثارت رٍسی هعادل فارسی

 Кухня آشپشخاًِ

 Семья خاًَادُ

 Катя کاتیا )اسن سى(

 Аудитория سخٌزاًیسالي 

 История تاریخ

 Химия شیوی

 География اجغزافی
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 رٍسـکی

 
  

 تصحیح:

  ،كلوات هًَثی كِ تطَس استثٌا تِ ی آٍسدُ ضذ اص يهثالْادس قسوت قثلی، دس فايل صَتی

است ٍ عثاست  ی كلوات هؤًثّاي اصل يكی اص پاياًِ яحشف  ( ختن هی ضًَذ.اي) яحشف 

 آهذ. ًثايذ هی« تطَس استثٌا»
 

 

 ختن هی ضَد. تِ عٌَاى هثال:« е»كلوات خٌثی كِ تِ حشف 

 عثارت رٍسی هعادل فارسی

 Море دریا

 Платье پیزاّي سًاًِ

 Солнце خَرشیذ

 Здание ساختواى

 Давление فشار َّا

 

 
 رٍسـکی

 
  

 تصحیح:

  ِكلوдавление فطاس َّا»ًِ  است «فطاس»عٌاي تِ ه» 
 

 

 ختن هی ضًَذ. تشاي ًوًَِ:( ь)ٍ اها ّستٌذ كلوات هزكشي كِ تِ عالهت ًشم 

 عثارت رٍسی هعادل فارسی

 Учитель هعلن

 Гость هْواى

 Дождь تاراى

 Календарь تقَین

 Кремль کزهلیي

 Рубль رٍتل

 Словарь لغتٌاهِ
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 :ی ضًَذ ٍلی هًَث تِ حساب هی آيٌذختن ه ьٍ الثتِ كلواتی كِ آًْا ًیض تِ عالهت ًشم كٌٌذُ 

 عثارت رٍسی هعادل فارسی

 Мать هادر

 Дочь فزسًذ دختز

 Дверь در

 Кровать تخت

 Медаль هذال

 Ночь شة

 Осень پائیش

 Тетрадь دفتزچِ یادداشت

 

 ختن ضذُ تاضٌذ. ьاساهی خٌثی ٍجَد ًذاسد كِ تِ عالهت  ،الصم تِ ركش است كِ دس ايي سشي اساهی

 تواًٌذ.ضوا ٍ حاال چٌذ ًوًَِ جوع اساهی هزكش ٍ هًَث ٍ خٌثی سا هَسد تَجِ ضوا قشاس هی دّین تا تْتش تِ ياد 

« а  ٍя»ايي حشٍف تِ  ختن هی ضًَذ كِ دس جوع« о  ٍе» اساهی خٌثی )هفشد ٍ جوع(. ضاياى ركش است كِ اساهی خٌثی تِ

 هثذل هی ضًَذ. الثتِ استثٌا ّن ٍجَد داسد. چٌذ هثال هی آٍسين:

 عثارت رٍسی هعادل فارسی

 Окно یک پٌجزُ

 Окна ّا پٌجزُ

 Море دریا

 Моря دریاّا

 Дерево یک درخت

 Деревья ّا درخت

 

 :ٍ يك هَسد استثٌايی

 عثارت رٍسی هعادل فارسی

 Яблоко سیة

 Яблоки ّا سیة
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 الصم تِ ركش است كِ تعذادي اص اساهی دس صتاى سٍسی جوع تستِ ًوی ضًَذ، هاًٌذ:

 عثارت رٍسی هعادل فارسی

 Молоко شیز

 Кофе قَُْ

 Масло رٍغي، کزُ

 Мясо گَشت

 Рыба هاّی

 Рис تزًج

 Капуста کلن

 Лук پیاس

 Морковь َّیج

 Мука آرد

 Сахар شکز

 Хлеб ًاى

 Картофель سهیٌی سیة

 

 سسذ: ى سٍسی دس ايٌجا تِ پاياى هیتا تكشاس دٍتاسُ هتي دسس اهشٍص، تشًاهِ دسس ضطن صتا

 عثارت رٍسی هعادل فارسی

 .Это Москва ایي هسکَ است.

 .Тут живет моя семья کٌٌذ. خاًَادُ هي در ایٌجا سًذگی هی

 .Это мои родители ایٌْا ٍالذیي هي ّستٌذ.

 .Они врачи اًذ. آًْا پششک

 .Это мой брат Володя ایي تزادر هي ٍالُذیا است.

 .Он инженер اٍ هٌْذس است.

 .Вот мои друзья Таня и Юра ایٌْا دٍستاى هي، تاًیا ٍ یَرا ّستٌذ.

 .Они студенты آًْا داًشجَ ّستٌذ.

 .Я тоже студентка هي ّن داًشجَ ّستن.

 

 خذاًگْذاستاى.اي ديگش  تا تشًاهِپاياى هی سسذ. تِ  اص صذاي سٍسیِ صتاى سٍسی ضطندسس تِ ايٌجا ، ضًٌَذگاى عضيض

До свидания! 
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 تِ سٍسی يعٌی سٍسی رٍســکی

 ايي اٍلیي ٍاطُ تَست،

 تیا تیطتش تیاهَصين.

Russki.ir 

 


