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حميد: عفواً أيَن ُغرفُة الزَّْرق؟

 أماَمَك ُغرفُة َزرِق اإلَبر.

حميد: والِدي ِبحاجٍة إيل َزرِق اإلْبرَة و املاء اُملَغّذي.

ير. ْل. ُقْل لِوالِِدَك أْن َيناَم عيل هذا الرسَّ  َتَفضَّ

َنْت أحواُل والِِد حميد و ُهام رََجعا َمرسوَريِن إيل الفندق. بعد ساعٍة َتَحسَّ

 السالم عليكم

ْل.  َمرَحباً ِبَك. َتَفضَّ

حميد: أنا ُأريُد األدويَة املَكتوبة علی هذه الورقة.

 لِكْن إعطاُء األدوية َغرَي َمسموٍح دوَن َوصفِة الطبيب.

حميد: والِدي َيسَتفيد ِمن هذه األدوية عاَدًة.

هاب عند الطبيب.  َعَليَك الذَّ

حميد: طريُق اُملسَتوَصف َبعيد و الَجّو حاّر ِجّداً، و والدي الَيسَتطيُع الحركة...

ر؟ كَّ ي أو َمرَُض السُّ  ماِبِه؟ اَِرشْح يل؛ هل لَُه أملَ يف َصدرِِه أو ُحمَّ

م... حميد: َكّال. فقط َعنَدُه ارتفاع ِضغِط الدَّ

 أكُتُب لََك هذه الُحبوب و األِرشبة و املاء اُملَغّذي و اللُه الشايف.

حميد: ُشكراً َجزيالً يا حرضَة الطبيب عيل ُحسِن ُمساَعَدِتَك. 
يف أمانِ الّله.

 وفقك الله. مع السالمة.
خدا شام را موفق بدارد. به سالمت

اِشَرتَي حميٌد األدويه و رََجَع إيل الُفُندق لِكـَي َيذَهب َمَع والِِده إيل اُملسَتوَصف.

يف اُملسَتوَصف

َيدّي يف الصَّ
در داروخانه









































Rice, 500 g
Sugar, 1 kg 
Cooking oil 
Saffron, 1/2 teaspoon 
Cinnamon, one teaspoon 
Rosewater, 1/2 cup 
Pistachio, crushed 
Almond, crushed 

Sholeh-Zard
Ingredients (serves 4) Directions

1. Wash rice a few times until the water is clear, 
then drain. Add six times water and bring to a 
boil, removing the foam.

2.When rice softens completely, add sugar and 
stir well. 

3.Dissolve saffron in half a cup of hot water and 
add to the mix. Heat up oil and also add to the 
mix.

4.Add in most of the almonds and the rosewater. 
Stir well and cover. Cook in oven at low 
temperature for half an hour. Serve with pistachio, 
almond and cinnamon sprinkled on top. 
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Coure Des Toris Sports

ITU

1. Triathlon
2. Ironman
3. Aquathlon
4. Dualthon
5. Winter Triathlon
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