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 عربي و مفيد جزوه مكالمه هاي پركاربرد
 
 

اين بصورت خيلي ساده و مختصر جوابگوي نيازهاي شما در سفر 
 پياده روي اربعين خواهد بودبخصوص ات و به عتب
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  بين زائر ايراني و مسئول گذرنامه :مكالمة اول
  و مسئول الجوازات يرانيزائر ا نيب :الحوار األول

  
  ترجمه  مكالمه عراقي

 سالم عليكم زائر  السالم عليكم  الزائر

  تان را بدهيد عليك السالم و رحمة اهللا. لطفاً گذرنامه مسئول  . لطفاً جوازكو عليكم السالم و رحمة اهللا  المسئول

  ام است بفرماييد اين گذرنامه  زائر  ضل هذا جوازيتف  الزائر

  اسم شما محمدباقر باقري است؟ مسئول  اسمك محمدباقر باقري؟  المسئول

  بله اين اسم من است زائر  نعم هذا هو اسمي  الزائر

  ايد؟ چندبار به عراق سفر كرده مسئول  ت العراق؟ررَّةً زمكم   المسئول

  اين بار دومم است ئرزا  هذه هي المرة الثانية  الزائر

  بار اولت چه موقعي بود؟ مسئول  ؟وليو متي كانت المرة األ  المسئول

  سال گذشته بود زائر  ةرفي السنة األخي  الزائر

  هدفت از آمدن به اينجا چيست؟ مسئول  ما هو هدف زيارتُك؟  المسئول

  ام حسين(ع)ام براي اربعين امآمده زائر  جئت بمناسبة اربعينية الحسين(ع)  الزائر

  خداوند زيارتت را قبول كند. جلوي آن پنجره منتظر باشيد. مسئول  تقبل اهللا زيارتك. انتظر امام ذالك الشباك.  المسئول

 در خدمتم. زائر  بالخدمة  الزائر
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 بين زائر و يكي از كاركنان / كنار پنجره:مكالمة دوم

  فينبين الزائر و واحد الموظ /عند الشباك :الحوارالثاني
  خدا قوت  زائر  ساعدك اهللا.  الزائر

  ممنون برادر . اسمت چيه؟ كارمند  شكراً أخي. ما اسمك؟  الموظف

  محمد باقر باقري زائر  محمد باقر باقري  الزائر

  چند روز مي خواهي در عراق بماني؟ كارمند  كَم يوماً تَريد البقاء في العراق؟  الموظف

  دو هفته  زائر  اسبوعين  الزائر

  به چه شهرهايي مي خواهي بروي؟  كارمند  المدن تريد الذهاب؟ يالي اَي  الموظف

  به نجف بعد كربال بعد كاظمين بعد سامرا. زائر  الي النجف ثم الي كربالء ثم الكاظمية ثم سامراء.  الزائر

  چند روز در نجف مي ماني؟ كارمند  كم يوما تبقي في النجف؟  الموظف

  و روزد  زائر  يومين.  الزائر

  ي شهرها چي؟بقيه  كارمند  و بقية المدن؟  الموظف

  الزائر
في الكاظمية و سامراء قد اَبقي يومين، و بقية االيام 

  في كربالء
  زائر

  در كاظمين و سامرا دو روز مي مانم و 

  ي روزها در كربالبقيه

  خدا نگهدارتات را بگير. برادر گذرنامه كارمند  خُذ جوازك يا اخي، في امان اهللا  الموظف

  خيلي ممنون. خدانگهدار. زائر  شاكراً جزيال في أمان اهللا  الزائر
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 ي اتومبيلبين زائر و راننده:مكالمة سوم

  بين الزائر ايراني و بين سائق سيارة :الحوارالثالث
  خدا قوت برادر  زائر  ساعدك اهللا يا أخي  الزائر

  جيخسته نباشي حا راننده  حياك اهللا يا حاج  السائق

  كجا مي روي برادر؟ زائر  الي اين تذهب يا أخي؟  الزائر

 نجف راننده  الي النجف.  السائق

  ي يك نفر چقدر است؟كرايه  زائر  كم هي أجرة النفر الواحد؟  الزائر

  اينجا كرايه يك كالم (مقطوع) است شما چند نفر هستيد؟ راننده  األجرة مقطوعة هنا. كم نفراً انتم؟  السائق

 نفر3 زائر  ثالثة  الزائر

  السائق
تفضلوا. اجرة النفر خمسة و عشرون الف دينار  حسنأ،

)000/25(  
  ي هر نفر بيست و پنج هزار دينار استخوبه . بفرماييد كرايه  راننده

  دقيقه تأخير كنيم. 10ممكن است   زائر  يحتمل نتأخر عشرة دقائق.  الزائر

  براي چي؟  راننده  لماذا؟  السائق

  براي اين كه ساك هايمان سنگين و دور هستند. زائر  الحقائب ثقيلة و بعيدة. الن  الزائر

اين كسي كه جلوي شماست حمال است، همراه خود ببريدش تا ساك   راننده  هذا الذي أمامكم حمال، خذوه ليأتي بالحقائب بِعربته.  السائق
  هايتان را با كالسكه بياورد.

  خود مي برم و ان شاء اهللا زود برمي گرديم. هاحسنت. همرا  زائر  عة ان شاء اهللا.أحسنت، سĤخذه و  نأتي بسر  الزائر
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  بين زائر و مسئول هتل:مكالمه چهارم
  بين الزائر و بين مسؤول الفندق :الحوار الرابع

  
  سالم عليكم  زائر  السالم عليكم  الزائر

  وش آمدي . بفرمائيدعليكم السالم . خ مسئول  وعليكم السالم. اهأل و سهأل. تفضل.  المسئول

  تخت خواب داريد؟ 3آيا اتاق خالي با   زائر  ) اَسرّة؟3هل توجد لديكم غرفة خالية ذات ثالث (  الزائر

  فقط براي آقا؟  مسئول  فقط رجال؟  المسئول

  بله فقط براي آاقا  زائر  نعم فقط رجال.  الزائر

  ي سومهبله داريم در طبق مسئول  نعم يوجد في الطابق الثالث.  المسئول

  ي اول داريد؟در طبقه زائر  أعندك في الطابق األول؟  الزائر

  نه ندارم. ولي جلوي شما آسانسر است  مسئول  الماعندنا، و لكن أمامك وصعد كهربائي  المسئول

  خوب است ببينمش  زائر  حسناً لنراها.  الزائر

  ن كليدش است بريد باال بفرماييد اي  مسئول  »بعد الرؤية«تفضل هذا مفتاحها واصعدوا   المسئول
  (بعد از ديدن اتاق)

  كرايه اش چند است برادر؟ زائر  ما هو ايجارها يا اخي؟  الزائر

  مسئول  أمامك هذه اللوحة واقرإ اإليجارات عليها.  المسئول
روبرويت اين تابلو است قيمت اجاره ها را از 

  رويش بخوان

  اهراً اجاره ها نزد شما مشخص است.ظ زائر  يظهر ان االيجارات عندكم محددة؟  الزائر

نعم. ايجارات الفنادق الجيدة محددة من قبل   المسئول
  الدولة.

بله اجاره هاي هتل هاي  بسيار خوب از طرف   مسئول
  دولت مشخص شده است.

  خيلي خوب، مي گيرمش  زائر  حسناً لنستلمها.  الزائر

  اهيد بمائيد؟چند روز مي خو مسئول  كم ليلة تريودن البقاء؟  المسئول

  شبانه 3 زائر  ثالثة ليالٍ  الزائر

خوب است. كارت شناساييتان را          مي   مسئول  طيب . أريد هويّاتكم لطفاً.  المسئول
  خواهم لطفا

  اين كارت شناساييمان  زائر  هذه هوياتنا.  الزائر

  آماده است ممنون بفرماييد اتاق  مسئول  شكراً تفضلوا فَالغرفةُ مهيئة.  المسئول

  خواهش مي كنم خسته نباشيد زائر  عفواً . حياك اهللا.  الزائر
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  بين زائر و يكي از رهگذران :پنجممكالمة 
  بين الزائر و بين احد المارة :الحوار الخامس

  سالم عليكم زائر  السالم عليكم  الزائر

  السالم و رحمت اهللاعليكم   رهگذر  وعليكم السالم و رحمة اهللا.  احد المارة

  لطفاً آدرس بيمارستان جوادين را بدهيد؟  زائر  لطفاً اين يقع مستشفي الجوارين (ع)؟  الزائر

همچين اسمي نداريم. منظورتان درمانگاه جوادين   رهگذر  اليوجد هذا االسم. تقصد مستوصف الجوارين(ع)؟  احد المارة
  است؟

  بله بله درمانگاه جوادين زائر  نعم نعم مستوصف الجوارين.  الزائر

  تركب هذا الباص (التوبوس) رقم سبعة عشر  احد المارة
  ) يوصلُك اليه.17(

  رهگذر
مي شويد، امشب شما  17ي سوار اين اتوبوس شماره

  را مي رساند.

  خيلي ممنون برادر. آيا انجا داروخانه هم هست؟ زائر  أحسنت يا اخي. وهل يوجد هناك صيدلية؟  الزائر

  هر دارويي كه بخواهي آنها دارند.  رهگذر  ما تحتاجه من أدويةٍ يوجد عندهم.  د المارةاح

  زائر  نعم صحيح و لكن محتاج الي شراء بعض االدوية.  الزائر
بله درست است ولي من نياز به خريد بعضي از 

  داروها را دارم.

  خانه وجود دارددر اين مكان دارو  رهگذر  هنا في المركز يوجد صيدلية.  احد المارة

  لطفاً در كدام مكان قرار دارد؟ زائر  لطفاً في أي مكان؟  الزائر

  احد المارة
في وسط شارع الحسين(ع) تجد زقاقاً من الجانب 

  األيمن منه صيدليةُ أبي الفضل(ع).
  رهگذر

اي در سمت راست در وسط خيابان حسين (ع) كوچه
  ي ابي الفضل.وجود دارد داخلش داروخانه

  خيلي ممنون برادر زحمتت دادم. زائر  شكراً جزيأل يا اخي فقد زاحمتُك  الزائر

  خواهش مي كنم برادر اين وظيفه ام است.  رهگذر  عفواً يا اخي، هذا واجبي.  احد المارة
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  بين شما زائر و يكي از زائرين مسير كربال در يكي از مساجد :كالمة ششمم
  بين الزائر و بين احد المشاة الي كربالء في أحد المساجد :الحوار السادس
  سالم عليكم شما  السالم عليكم.  الزائر

  عليكم السالم و رحمت اهللا  زائر مسير  و عليكم السالم ورحمة اهللا.  احدالمشاة

  خدا نمازت را قبول كند  شما  اهللا يتقبل صالتك.  الزائر

  و شما از ما زائر مسير  منّا و منكم  احدالمشاة

  چه وقت به كربال مي رسيم؟ شما  متي نصل الي كربالء؟  الزائر

  ان شاء اهللا مغرب به كربال مي رسيم. زائر مسير  ن شاء اهللا عندالمغربإنصل الي كربالء   احدالمشاة

  كجا ناهار ميل مي كنيم؟  شما  اين نتناول طعام الغداء؟  الزائر

  ي برنج و قيمه به مشامت نمي رسد؟مگر رايحه  زائر مسير  قيمة؟أما تشم راتحتة الرُّز و ال  احدالمشاة

  ي خوش به مشامم مي رسد.منظورت اينجا. بله اين رايحه شما تقصد هنا. نعم اشم رائحة طيبة.  الزائر

  از نماز عصر بله ، اينجا ناهار را ميل مي كنيم ، بعد زائر مسير  نعم هنا سنتناول طعام الغداء بعد صالة العصر.  احدالمشاة

  آيا از برنج و قيمه خوشت مي آيد؟  شما  وهل تحب الرز و القيمة؟  الزائر

  زائر مسير  كيف ال أُحبه و هو طعام المجالس الحسينية.  احدالمشاة
چگونه خوشم نيايد اين غذاي مجالس عزاداري امام حسين 

  (ع) است.

  همچنين در ايران هم متعارف استبله شما  نعم و هذا هو المتعارف في ايران ايضاً.  الزائر

  ظاهراً تو از برادران ايراني ما هستي؟ زائر مسير  الظاهر انت من اخواننا االيرانيين؟  احدالمشاة

  الزائر
نعم و هذه المرة الثالثة ازور فيها اربعينة الحسين 

  (ع)
  شما

بله واين بار دوم است كه براي زيارت اربعين امام حسين 
  (ع) مي آيم.

  خوش آمدي برادر محب اهل بيت زائر مسير  اهأل و سهالً و مرحباً بأخينا الموالي.  لمشاةاحدا

  در هر بار، از نجف تا كربال را پياده مي روم.  شما  و في كل مرّة أمشي من النجف الي كربالء.  الزائر

نحن نتشرف بتراب زوار الحسين (ع) وانت في   احدالمشاة
  الي ان تعود.ضيافتنا في موكب النجف االشرف 

  زائر مسير
ما خاك زير پاي زائرين امام حسين (ع) هستيم و شما 

مهمان مادر هيئت نجف اشرف هستيد تا روزي كه 
  برگرديم.

شكراً جزيال يا اخي وهنيئا الهل العراق علي هذه   الزائر
  الضيافة التي اليوجد مثيل لها في العالم.

  شما
عراق كه چنين خيلي ممنون برادر خوشا به حال مردمان 
  مهماني دارد كه نظير آن در دنيا نيست.

  احدالمشاة
وهنيئا لهؤالء المشاة القادمين من اماكن بعيدة و 

غايتهم االولي و الخيرة زيارة إمامهم الحسين (ع) 
  مشياً مواساةً له.

  زائر مسير
وخوشا به حال اين زائران پياده كه از مكان هاي دور آمده 

شان زيارت امامشان حسين (ع) با اند و هدف اول و آخر
  پاي پياده براي تسالي قب ايشان است.
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  بين زائرمصطفي و صاحب يكي از مغازه ها :مكالمه هفتم
  : بين الزائر مصطفي و صاحب الحد الحوانيتالحوارالسابع 

  
  

  

  

  

  سالم عليكم  زائر  السالم عليكم  الزائر

  عليكم السالم . بفرماييد برادر  صاحب يكي از مغازه ها  وعليكم السالم. تفضّل يا أخي  صاحب الحد الحوانيت

  قيمت اين پيراهن چند است خواهشاً؟  زائر  كم سعرُ هذا القيص رجاء؟  الزائر

  قيمتش بيست هزار دينار است  صاحب يكي از مغازه ها  سعره عشرون الف دينارٍ.  صاحب الحد الحوانيت

  گران است برادراين خيلي   زائر  هذا غالٍ جداً يا أخي  الزائر

  بله ولي جنس پارچه اش خيلي خوب است  صاحب يكي از مغازه ها  نعم ولكنه من الصوف الجيد.  صاحب الحد الحوانيت

  آيا ممكن است قيمتش را ارزان كنيد؟  زائر  فهل يمكن ان تقلّل ثمنه؟  الزائر

  قيمت آخرش هجده هزار دنيار است  مغازه ها صاحب يكي از  سعره األخير ثمانيةَ عشَر الف دينارٍ.  صاحب الحد الحوانيت

  ي متوسط را مي خواهمخوب است اندازه  زائر  حسناً أُريده من الحجم المتوسط.  الزائر

  باشد. هر چه سليقه ات مي خواهد بفرما هر آنچه كه مي خواهي  صاحب يكي از مغازه ها  طيب، حسب رغبتك، تفضل كما تُحب  صاحب الحد الحوانيت

  قيمت اوني كه داخل ويترين مغازه است چنده؟  زائر  و بكم تبيع ذلك المعروض في واجهة المحل؟  الزائر

  صاحب يكي از مغازه ها  ذلك، بخمسة و عشرين الف دينار.  صاحب الحد الحوانيت
  آن، بيست و پنج هزار دينار است

  

  من دو تا مي خواهماگر ممكن است ارزانتر بديد   زائر  اذا يمكن التقلل فأديد اثنين.  الزائر

  بيست و دو هزار دينار  صاحب يكي از مغازه ها  ثنين و عشرينأب  صاحب الحد الحوانيت

  اگر ممكن است بيست هزار دهيد تا دو تا گيرم  الزائر  اذا يمكن بعشرين فأعطني اثنين  الزائر

  هايي؟ چه اندازهچه رنگهايي و   صاحب يكي از مغازه ها  مالونهما و ما حجمها؟  صاحب الحد الحوانيت

  الزائر  واحد بالحجم الكبير واريده رصاصي.  الزائر
  ي بزرگ و نوك مدادي باشديكي اندازه

  

  و دومي؟  صاحب يكي از مغازه ها  والثاني؟  صاحب الحد الحوانيت

  متوسط و رنگ نخودي باشد  الزائر  متوسط و بلون حمصي  الزائر

  در خدمتم. بفرما بگيرشان  صاحب يكي از مغازه ها  مابالخدمه . تفضل خذه  صاحب الحد الحوانيت

  مبلغ (قيمت) همش چقدر شد؟  الزائر  كم صار المبلغ الكلي؟  الزائر

  شد پنجاه و هشت هزار دينار  صاحب يكي از مغازه ها  صار ثمانيةً و خمسين الف دينار  صاحب الحد الحوانيت

  لغشبفرما اين هم مب  الزائر  تفضل هذا هو المبلغ  الزائر

  خيلي ممنون . مبارك باشد  صاحب يكي از مغازه ها  شكراً جزيال مبارك  صاحب الحد الحوانيت
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  بين زائر و صرافي :مكالمه هشتم
  بين الزائر مصطفي و بين الصراف :الحوارالثامن
  خدا قوت برادر  زائر  اهللا يا عد يا أخي  الزائر

  خسته نباشي حاجي صراف  حياك اهللا يا حاج.  الصراف

  قيمت دوالر امروز چند است؟  زائر  ما سعر الدوالر اليوم؟  الزائر

  شما تومان داريد؟ صراف  عندك تومان؟  الصراف

  نه ، دوالر دارم  زائر  ال، عندي دوالر  الزائر

  پس تومان مي خواهي؟ صراف  و تريد تومان  الصراف

  بله تومان مي خواهم زائر  نعم اريد توماناً  الزائر

  قيمت امروز دو هزار و نهصد و بيست تومان است  صراف  وم الفان و تسح مئة و عشرون تومانسعره الي  الصراف

  قيمت دينار عراقي به تومان  چقدر است؟ زائر و كم هو سعرالدينار العراقي بالتومان  الزائر

  هزار تومانيك هزار دينار برابر با دو هزار پانصد   صراف  الف دينار يساوي الفين و خمس مئة تومان  الصراف

  باشه خيلي ممنون زائر  طيب شاكراً جزيال  الزائر

  اآلن چه چيزي را مي خواهي چنچ كني؟  صراف  ماذا تريد ان تَصرف اآلن؟  الصراف

  الزائر
عندي تومانٌ و اريد شراء دينارٍ به ولكن أريد ان أمسأل بقية 

  الصرافين ألري االسعار
  زائر

خرم ولي مي خواهم از بقيه ي من تومان دارم و مي خواهم دينار ب
  صرافي ها قيمت را مطلع شوم.

  الصراف
اذهب وفتّش و نحن ال نتعامل اال بسعر السوق و ال نفرّق بين 

  المراجعين
  صراف

برو و جستجو كن، ما براساس قميت بازار معامله مي كنيم و بين 
  مراجعه كنندگان فرقي قائل نيستيم.

  بين صرافي ها دوري مي زنم وباز ميگردم زائر  و اعود. جولة صغيره عند الصراريف  الزائر

  بله اختيار با شماست صراف  نعم لك كامل الحرية.  الصراف

  آيا همه ي ارزها را داريد؟  زائر  و هل عندكم جميع العمالت؟  الزائر

  ما رايجترين ارزها را داريم صراف  عندنا أشهر العمالت الصعبة.  الصراف

  الزائر
  اهللا شكراً في امان

  
  ممنون خدا نگهدار  زائر

  صراف  في امان اهللا و حفظه، و لكنك ستعود حسب قناعتي  الصراف
خدانگهدار و حافظت باشد ولي به حسب ظنم دوباره بر مي 

  گردي

  ان شاء اهللا اخالقتان خيلي خوب است. زائر  ان شاء اهللا فأخال قكم طيبة جداً  الزائر

    


