
 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 جادویی لهجه عراقیخودآموز ی ی بستهدفترچه راهنما

 

 دمت شما دوست گرامی.با سالم خ

 م  به این دلی  هه ییگوتبریک می

 ی عراقی باالخره تصمیم جدی گرفتیدبرای یادگیری لهجه. 
 .تصمیم گرفتید وقت خود را در جهت اهداف خود صرف هنید 
 های آموزشی موجود در بازار را انتخاب هردید.ترین بستهیکی از بهترین و باهیفیت 

 
 شودتقسیم میبخش  پنج به به طور هلیی آموزشی این بسته  
 .باشیدآن می ی هه در حال مطالعهفایل  راهنمای بستهدفترچه  .1
فای  صوتی مربوط به توضیحات الزم و راهنمای بسته به همراه فای  مکتوب آن در قالب   شام  مقدمه .2

 پی دی اف.
باشد هه هه هر درس شام  سه بخش اصلی و هر بخش شام  چندین مورد می  هشت درس آموزشی .3

 شود.در ادامه به صورت هام ، جزییات هر درس توضیح داده می
 .دو جلسه پشیبانی آنالین رایگان  .4
 مرحله 18گام و  10در قالب برنامه ریزی پیشنهادی  .5
 

وزشی را به هیچ وجه برای دیگران ارسال نکنید. هر می آشود این بستهد به توضیحات تاهید میوپیش از ور
 باشد.میارسال یا هپی این محصول شرعا و قانونا غیر مجاز گونه 

  در یک نگاهجادویی لهجه عراقی  خودآموز 

 215   تصویری، صوتی و متنی شام  موارد زیر فای 
 در مجموع )  .عراقی و ترجمه فارسیبا زیرنویس  ی عراقیدر هشت موضوع به لهجه هلیپ هشت

 دقیقه( 50حدود 
  فارسیهام  با ترجمه  بخش 49در هشت موضوع و  مکالمه عراقی هشت. 
 فارسیهام  ها به همراه ترجمه هلیپی همهن مت فای  پی دی اف. 
   315 هاها و مکالمهضیح صوتی هلیپدقیقه تو. 
 آهسته و معمولی.ی عراقی به دو صورت های مکالمه به لهجهقرائت تمام بخش 



 

 

 40   روخوانی ومتنوع نوشتاری، خوانداری، ترجمه، و آزمون تمرین... 
 

  به تفکیک هر درسبسته جادویی 

 بخش  3هر درس شام  

دقیقه با زیرنویس عراقی و فارسی + فای  پی دی اف متن و ترجمه هلیپ + صوت راهنما به  8تا  5 هلیپ 
 دقیقه برای هر درس 25الی  15مدت 

الی  10بخش به صورت متن لهجه عراقی و ترجمه هام  فارسی + صوت راهنما به مدت  9الی  4در  مکالمه 
 رعت آهسته + قرائت هر درس با سرعت معمولیدقیقه به تفکیک هر درس + قرائت هر درس با س 30

 تمرین متنوع نوشتاری، خوانداری، ترجمه، روخوانی وخالصه هردن( 5هر درس شام   تمرین 

 

  موضوع هشت درس

 العالج / درمان .1
 الزیارة / زیارت .2
 البیع والشراء / خرید و فروش .3
 العالقات العائلیة / روابط خانوادگی .4
 الخطوبة / خواستگاری .5
 البیت / هارهای منزلشغالت  .6
 السفر / مسافرت .7
 العالقات الودیة / روابط دوستانه .8

 

 ترهر درس به تفکیک و به صورت جزییشرح اجزای 

 ای(دقیقه 8الی  5هر درس  یک هلیپ )  هلیپبخش اول  

 مرتبط با موضوع هر درس به لهجه عراقی.یک هلیپ با هیفیت ، 
 زیرنویس هلیپ به لهجه عراقی. 
 هلیپ به فارسی زیرنویس نویس. 



 

 

 در قالب پی دی اف. متن هام  هلیپ به لهجه عراقی 
 در قالب پی دی اف. متن هام  ترجمه فارسی 
 دقیقه( مربوط به هلیپ هر  25الی  15های صوتی )حدود   شام  فای فای  صوتی راهنمای هلیپ

وارد مربوط ها برخی از اصطالحات سخت موجود در هلیپ و یا مدرس به تفکیک هه در این فای 
 به فرهنگ عراق و موارد اختالفی و...هه نیاز به توضیح داشته، بیان شده است.

 

 بخش( 9الی  4)هر درس شام   بخش دوم  مکالمه

 ی عراقی بخشی به لهجه 9الی  4ی هاربردی   هر درس شام  یک مکالمهی عراقیمتن مکالمه به لهجه
های مختلف و متنوعی هاربردی، رایج و متنوعی به عبارتهای هامال باشد هه در هر مکالمه اصطالحمی

-ها هه بیش از یک معادل در عراقی داشته نیز ذهر شئه است. یکی از ویژگیبیان و برخی از اصطالح

ها این است هه بین دو نفر ایرانی و عراقی بیان شده هه در های منحصر به فرد برخی از این مکالمه
 شود.ها هم ذهر میتفاوت فرهنگ ضمن مکالمه،

 ی ها غالبا هم ترجمه. جهت تسهی  امر زبان آموز در ترجمهها به زبان فارسیی هام  مکالمهترجمه
 .تحت اللفظی آورده شده و هم مفهومی

 ای دقیقه 30الی  10های صوتی ی هر درس نیز مانند بخش هلیپ، شام  فای مکالمه ها اهنماییر
 ، به صورتمواردی هه نیاز به توضیح بیشتر و فراتر از ترجمه بوده باشد هه در این قسمت، درمی

آموز، مواردی هه به صورت صوتی توضیح داده صوتی توضیح داده شده است. جهت تسهی  امر زبان
 شود در پایان فای  پی دی اف مکالمه، ذهر شده است.می

  هر درس یک بار از ابتدا تا انتها با  یبه منظور هم به تلفظ و فهم زبان آموز، مکالمه قرائت آهسته
 سرعات آهسته و با رعایت نکات تلفظی، قرائت شده است.

 متن هر درس به تفکیک، یک بار نیز یا سرعت بیشتر )در حد سرعت  تر )معمولی( قرائت سریع
 معمولی( با رعایت استاندارد قرائت، تلفظ شده است.

 

 بخش تمرین( 5)هر درس  هابخش سوم  تمرین

  های جدید طراحی شده هه بخش تمرین غالبا با جمله 5در این بخش با توجه به موضوع هر درس
 باشد  ها شام  موارد زیر میتمرین

 (  15ترجمه از فارسی به عربی )عبارت 
 ( 15ترجمه از عربی به  فارسی )عبارت 
 شرح صوتی ویدیو به صورت صوتی 
 روخوانی متن مکالمه 



 

 

 هاده در صوتهای ذهر شی جملهترجمه 
 ای شد هر تمرین دارای چند فای  صوتی نیز تمرین صوتی برای تقویت شنیداری  همانطور هه اشاره

ها گوش داده و آموز باید به صوتباشد هه در دو سرعت آهسته و سریع خوانده شده هه زبانمی
 ها را به فارسی ترجمه هند.عبارت

 

 های متداولسوال

 مناسب است؟  سطح مبتدیآیا این بسته آموزشی برای  .1

است و همچنین  از مقدماتی فراتری عراقی سطحشحان سب افرادی است هه  در لهجهاین بسته منا
توانند از این بسته به صورت خودآموز به خوبی هستند میعربی فصیح ی سطح پیشرفتهافرادی هه در 
 استفاده هنند.

 

 است چیست؟  سطح مبتدیشما  برای هسی هه در  پیشنهاد .2

 ی عراقی در این جزوه در سطح مبتدی آموزش داده شده است.موسسه هه لهجهده از جزوه آموزشی استفا

 

 خریداری هرده و بعدا استفاده هنیم؟ توانیم بسته را آیا می .3

ید توانخود دسترسی دارید و هر زمان هه خواستید می پن  به از طرق سایت خرید  ثبت شما به محضبله 
ه را سریعتر ه  بست سایت، بهتر است مشکالت فنی وقوع احتمالی به دلی اما  ها استفاده هنید.از فای 

 تا هر وقت خواستید بتوانید از آن استفاده نمایید. دانلود نموده و در سیستم خود ذخیره نمایید

 

 هند؟ میقوی مکالمه عراقی در  را آیا این بسته هام  است و ما  .4

با توجه به اینکه بسته به صورت آفالین است حتما  هند امابسیار قوی می دانش زبانی این بسته شمارا را از لحاظ
و  ی حضوریهاهر شخصی حتی با شرهت در بهترین دوره ه دارید و به طور هلی،نیاز به تمرین بیشتر در مکالم

هردن با خود یا دیگران به صورت گفتاری و با صدای بلند دارد تا  تمرین و صحبت تالش براینیاز به نیز  آنالین
 در مهارت گفتاری نیز قوی شود.

 



 

 

 ؟ یا چه هسانی تهیه شده چه هسی این بسته توسط .5

 شود صورت گرفته است  هه در زیر توضیح داده می تیم تخصصیاین بسته با همکاری 

 عراقیتوسط یکی از مدرسان   ی اصلی و تالیف این بستهایده. 
 توسط یکی از استادان و مترجمان با   و مکالمه هاهای عربی و فارسی در بخش هلیپویرایش متن

 باشند.زبان عربی نیز می ی هاری( هه دانشجوی دهتریسال تجربه 30ی عراقی )با بیش از تجربه
  توسط گرافیست و ویراستار.  هاها و متنزیرنویس و تنظیم فای 
 دانشجوی توسط   ی راهنما و برنامه ریزی پیشنهادیی دفترچهو ارائه ویرایش نهایی هار ظارت،ن

 موسسه بین المللی هاتف. هایمدرس زبان عربی و طراح دوره ،یبدهتری زبان عر

 

 ؟چیست  مزایای این بسته .6
 .تهیه توسط تیم تخصصی 
 با تجربه ویرایش توسط هارشناس عراقی. 
 .ویرایش نهایی توسط موسسه 
 ی راهنما.دارای دفترچه 
 .همراه با برنامه ریزی پیشنهادی 
 .هلیپ عراقی زیرنویس فارسی و عربی 
  های هاربردی و بسیار غنی از نظر عبارت و جمله.مکالمهها.تمام هلیپدر دسترس بودن متن 
 ها.تمام هلیپ فارسی یترجمهر دسترس بودن د 
 های هاربردی و بسیار غنی از نظر عبارت و جمله.مکالمه 
  هاتمام مکالمه فارسیی ترجمهدر دسترس بودن. 
 های راهنمایی.های مهم آموزشی و همچنین تفاوت فرهنگ دو هشور در قالب صوتاشاره به نکته 
   قرائت هر مکالمه به دو صورت آهسته و سریع.در دسترس بودن صوت 
 های متنوع.تمرین و آزمون 
  مطالب نوشتاریتمام و ظاهر زیبا و خوانا بودن  مرتب بندیفای. 
 هااری تمام فای نامگذ. 
  های صوتی.فای بیان ساده و هاربردی 

 

 



 

 

 برای هر درس برنامه ریزی پیشنهادی

  باشد. می یک یا چند مرحلهشام   شود هه هر گامپیشنهاد می گام 10 درسهر برای 
 است. مهمها گام انجام ترتیب 
  در صورتی هه وقت شما انجام دهید. )  نوبت با توجه به زمان آزاد خود در یک را به ترتیب و هر گام

را انجام  یک گامحداق   روز 4یا  3هر   اگر وقتتان آزاد نیستو  گام 3الی  یک روزهر  در آزاد است 
 (دهید.

 صورت هه ابتدا   به ایننرویدهای بعدی اید سراغ درسرا تمام نکرده های مربوط به یک درستا گام
 های بعدی بپردازید.سپس به یادگیری درس یک درس را تمام هرده

 ا هتا بتوانید برخی نکات را در هنار متن پرینت هنیدهای پی دی اف را شود حتما فای توصیه می
 هنید. گذاریاعرابو متن را  یادداشت

  های مهم و ها و هلمهی خودآموز اختصاص دهید تا عبارتبه این بسته را دفتر مخصوصیک حتما
 هنید. یادداشت های صوتی را در آنهمچنین نکات مهم راهنمایی

 را  یدیگر  شود در صورتی هه برنامه ریزیشما پیشنهاد داده می به برنامه ریزی بهترها برای این گام
عم  هنید اما سعی هنید درس به درس پیش بروید تا اصطالحات دانید طبق همان تر میمناسب

 مربوط به یک درس در ذهنتان هام  تثبیت شود.
 

   گام اول

 تر شروع هنید(محبوب اتنخاب هنید. )بهتر است از موضوع ه دلخواهها را بیکی از درس .1
 میزان درک مطلبهنید و  فقط روخوانیمراجعه نموده و بخش اول را  ی این درسی مکالمهبه پوشه  .2

 درصد باشد نگران نباشید( 10تا  5خود را یادداشت هنید. )ممکن است درک مطلب شما بین 
 بخش اولتا پایان قرائت آهسته  ی این درس مراجعه نموده و به صوت  سپس به قسمت قرائت مکالمه .3

 و همزمان به متن هم نگاه هنید و اعراب گذاری نمایید. ی این درس گوش دهیدمکالمه
تکرار هنید )ابتدا روخوانی سپس  قبلیبخش  به همان صورترا دقیقا  ی درس انتخابیمکالمه دوم بخش   .4

 گوش دادن به صوت قرائت آهسته(
را با ترجمه در  های جدیدها و عبارتهلمهی هر دو بخش را هام  و مطابق با متن بررسی نموده و ترجمه .5

 نمایید.یادداشت  دفتر مخصوص
تا پایان  قرائت سریع ی این درس مراجعه نموده اما این بار به صوت  دوباره به قسمت قرائت مکالمه .6

 ی این درس گوش دهید.بخش اول و دوم مکالمه

 



 

 

 گام دوم 

با  با دقت و  مرتبه 2ی آن را بررسی هردید مراجعه هنید و هه بخشی از مکالمه یهمان درس هلیپ  به  .6
خود از هلیپ  میزان درک مطلبو  هنید مشاهده و گوشفقط  بدون نگاه هردن به زیرنویسهمان سرعت 

 را در دفتر خود یادداشت نمایید.
 ی بعد بروید.مشاهده هنید و سپس سراغ مرحلهفقط  با زیرنویسبار سوم هلیپ را  .7

 

 گام سوم 

 را مانند گام اول انجام دهید.ی این درس مکالمه سوم و چهارمبخش  .8
 

 گام چهارم  

مشاهده و  بدون نگاه هردن به زیرنویسهام  و با دقت  مرتبه یکهلیپ همان درس را مانند گام دوم،  .9
 نمایید. مقایسهو با گام دوم خود را یادداشت  فهممیزان بار این

 مشاهده هنید. با زیرنویسرا با دقت یک بار دیگر هلیپ  .10
نموده و در صورتی هه اعراب را فراموش هردید به  یگذار و اعرابمطالعه با دقت  سپس متن هلیپ را  .11

 هلیپ مراجعه هنید.
 یادداشت هنید. در دفتر خود را های جدیدها و عبارتهلمهو  دقت ،ی هلیپ با همبه متن و ترجمهبار این .12

 

 گام پنجم  

را مانند گام اول انجام دهید در صورتی هه درس انتخابی بخش  این درس یمکالمه بخش پنجم و ششم .13
های مهم این درس را با دقت گوش داده و نکته یصوتی مکالمه راهنمایی، قسمت نداردپنجم و ششم 

 .یادداشت نماییدآن را در دفتر مخصوص خود 
 

 گام ششم 

مربوط به همان  صوتی راهنماییبا دقت تا آخر مشاهده هنید و سپس  دو مرتبههلیپ این درس را باز   .14
 .یادداشت نماییدهای مهم آن را در دفتر مخصوص خود هلیپ را گوش داده و نکته

 

 گام هفتم 



 

 

را مانند گام اول انجام دهید در صورتی هه درس  این درسی ی مکالمهماندههای باقیسایر بخش .15
-این درس را با دقت گوش داده و نکته یصوتی مکالمه راهنمایی، قسمت بخش دیگری نداردانتخابی 

 .یادداشت نماییدهای مهم آن را در دفتر مخصوص خود 
 

 گام هشتم  

 این درس را به طور هام  انجام دهید. تمرین اول و دوم .16
 

 گام نهم 

 را به طور هام  و به همان صورت انجام دهید. تمرین سوم، چهارم و پنجم .17

 

 دهم  گام

 مرور نمایید. ،ایدمطالبی را هه از این درس یاد گرفته و در دفتر خود یادداشت هرده .18
 

انتخاب نموده و همان ده را باز به دلخواه  بود  اهنون درس دیگری یک درسمربوط به  هاتن این ده گام
 .را نیز دنبال هنید های دیگرهید و به همین ترتیب درسدانجام به ترتیب گام را 

 پایان                                                            

 

ال یا ارسی آموزشی را به هیچ وجه برای دیگران ارسال نکنید. هر گونه شود این بستهدر پایان باز هم تاهید می 
 باشد.میهپی این محصول شرعا و قانونا غیر مجاز 

 در تماس باشید. 09906116437 یا شمارهدر صورت بروز هرگونه مشک  ب

 موسسه بین المللی هاتف های ارتباطی با راه

 hatef_int@گرام  ا اینست

 http://hatefint.irسایت  
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 با آرزوی موفقیت روزافزون شما دوست عزیز


