درس اول
یکی از اولین قدم هایی که تو یادگیری یه زبان دوم اساسیه و باید تسلط کافی روش باشه "یادگرفتن
چگونگی معرفی کردن خود" و "انجام یه احوالپرسی" است که شما تو درس اول با این موضوعات آشنا
میشین و در انتها به راحتی خودتون رو معرفی می کنین و همچنین با فرد مقابل یک احوالپرسی ساده
هم انجام می دین.
***به این جمله دقت کنین:

I am Reza Ahmadi.
ترجمش میشه :من هستم رضا احمدی.
خوب حاال به این دو بخش مهم از این جمله دقت کنین:

Reza= first name
Ahmadi= last name/surname/family name
رضا در این جمله اسم هست و احمدی فامیل که در باال معادل های انگلیسی این کلمات آورده شدند.
*قدم بعدی پرسیدن سؤال در مورد اسم و فامیل یک نفر است که باید از سؤال زیر استفاده کنین:

?What is your name? = What’s your name
به معنای اسم تو(شما) چیه؟
نکته :1برای پرسیدن فقط اسم طرف مقابل از سؤال زیر استفاده می کنیم:

?What is your first name
نکته :2برای پرسیدن فقط فامیل طرف مقابل از سؤال زیر استفاده می کنیم:

?What is your last name
در ادامه ی درس با یک سری جمالت و عباراتی آشنا می شیم که برای احوالپرسی و یک
صحبت آغازین در هر مکالمه ی ضروری هستند که لیست این موارد رو در ادامه می تونین بینین:

Hello/Hi/Hey/Hi there
=همگی یعنی سالم
?How are you
=حال شما چطور است؟
Good morning
=صبح به خیر
Good afternoon
=عصر به خیر
Good evening
=شب به خیر(بعد از غروب آفتاب)
واسه جواب دادن به سؤال دومی که اشاره کردم می تونین از جواب های زیر استفاده کنین:
Fine, thanks / thank you. / Great, thanks.
=خوبم،ممنون  /متشکرم / .عالی ام،مرسی.
نکته :3در زبان انگلیسی همچون دیگر زبان ها و حتی زبان فارسی برای احترام گذاشتن به افراد در
وقت صدا کردن و یا اشاره کردن به آنها از لفظ آقای فالنی و یا خانم فالنی استفاده می کنیم و شما در
زبان انگلیسی می بایست چهار کلمه رو یاد بگیرین و از اونها در جای درست استفاده کنین:
-قبل از اسم آقایان از لفظ آقا استفاده می کنیم که در انگلیسی

Mr.
است .برای مثال:

آقای لطفی Mr. Lotfi /

در مورد خانم ها این موضوع کمی پیچیده تر است و جزئیات بیشتری وجود دارد که در قالب سه گروهارائه می شوند:
گروه اول :خانم هایی که ما می دانیم ازدواج کردند:

خانم لطفی (ایشان متأهل هستند) Mrs. Lotfi /
گروه دوم :خانم هایی که ازدواج نکردند:

خانم لطفی (ایشان مجرد هستند) Miss Lotfi /
گروه سوم :خانمی که از مجرد بودن یا متأهل بودنش اطالعی نداریم:

خانم لطفی (از تأهل یا تجرد ایشان اطالعی نداریم) Ms. Lotfi /
***
درس دوم
در درس دوم ما قراره یاد بگیریم که چطوری غیر از خودمان فرد سوم و دیگری را نیز معرفی می کنیم
که فقط با اضافه کردن کلماتی قبل از اسم فرد مورد نظر به راحتی این اتفاق می افتد.
دو تا کلمه اساسی و کاربردی رو باید یاد بگیرین که عبارت اند از:

This / That
کلمه سمت چپ به معنای "این" است که برای اشاره به نزدیک در انگلیسی به کار میره.
کلمه سمت راست به معنای "آن" است که برای اشاره به دور در انگلیسی به کار میره.
خوب! حاال به این مثالها دقت کنین:

This is Reza. / This is Parham. / That is my English teacher.
در این جمالت افرادی با توجه به دور بودن یا نزدیک بودن به گوینده معرفی شده اند.

نکته ی خیلی مهم :وقتی با فردی آشنا می شویم و یا به ما معرفی شده است می توانیم در قدم بعدی از
این عبارات استفاده کنیم که همگی به معنای "از دیدار یا آشنایی شما خوشبختم" هستند:

Nice to meet you. / Glad to meet you. / Pleased to meet you.

***یه کلمه مهم و پر کاربرد در زبان انگلیسی رو یاد بگیریم:
Too
این کلمه به معنای "هم" یا "همچنین" است و وقتی بخواهیم جمله ای را عینا به مخاطب
برگردانیم از این کلمه در انتهای جمله مون استفاده می کنیم.

نکته  :1یک کلمه پرسشی مهم در این درس واسه پرسیدن در مورد هویت آدما وجود داره که به معنای
"چه کسی" یا ساده ترین بگیم به معنای "کی" هست و اون کلمه چیزی نیست جز:

?Who
نکته  :2ضمیر سوم شخص مفرد یعنی او در زبان انگلیسی بر خالف زبان فارسی با توجه به اینکه مخاطب
مذکر است یا مؤنث (مرد یا زن،پسر یا دختر) متفاوت خواهد بود،به مثالها توجه کنین:

He is my teacher Mr. Kamali.
=او هست معلم من آقای کمالی(چون مرد هست از ضمیر مذکر استفاده می کنیم).

She is my teacher Mrs./Ms. Kamali.
=او هست معلم من خانم کمالی(چون زن هست از ضمیر مؤنث استفاده می کنیم).
***

تو درس سوم قراره در مورد اعداد تو انگلیسی یاد بگیریم و همچنین می خوایم خیلی ساده اگه کسی
ازمون در مورد سنمون پرسید بتونیم راحت بهش جواب بدیم،بریم سراغ درس سه!
اول به این تصویر توجه کنین:

در تصویر باال اعداد از  1تا  10وجود دارند،در سمت چپ شکل عددی و در سمت راست نوشتاری شونه.
موضوعی که یادگیری اعداد رو در زبان انگلیسی خیلی ساده می کنه وجود قانون های ثابت در روند
افزایش اعداده که اگه تسلط کافی روی اونها پیدا کنین مثل آب خوردن اعداد رو یاد می گیرین.قبل از
بررسی این قوانین دو تا عدد دیگه رو باید یاد بگیریم:

خوب! بریم سراغ بررسی یه سری قانونای ساده که تو اعداد انگلیسی اتفاق می افتن؛ابتدا اینکه اعداد
یک تا دوازده رو حسابی یاد بگیرین و تمرین و تکرار کافی داشته باشین واسه کسب تسلط کافی.
گروه اعداد  13تا  :19واسه ساختن اعداد  13تا  19فقط و فقط کافیه به انتهای اعداد این گروه

teen
اضافه کنین!
در عکس زیر به این موضوع دقت کنین:

همونطور که
کامال مشخصه اعداد  13الی  19دقیقا از یک عدد یکان 1تا 9به عالوه یک پسوند ثابت ساخته
شدند.فقط دو تا استثنا وجود داره و اعداد کمی تغییر می کنند و آن دو عدد سیزده و پانزده هستند.
گروه اعداد  20تا :90
به تصویر صفحه بعدی توجه کنین:

اگر دقت کنین دوباره شاهد یک قانون ثابت و
اضافه شدن یک پسوند ثابت برای ساخت اعداد  20الی  90هستیم که این پسوند ثابت و انتهایی

ty
هست.
و همچون گروه قبلی بعضی از این اعداد کمی تغییر در نحوه نوشتن پیدا می کنند که می بایست دقت
کافی به خرج بدین.
گروه سوم هم که می تونیم بگیم ساده ترین گروه در این بینه نوشتن و گفتن اعداد برای مثال بین 20تا30
یا بین 80تا 90هست که فقط کافیه ابتدا عدد اول آغازین برای مثال  20یا  30یا  80رو بگیم یا بنویسیم و
بعد هم عدد مورد نظرمون از  1تا  9را انتخاب کنیم .برای مثال به اعداد زیر دقت کنین:
Twenty-five / 25
Eighty-eight / 88
Fifty-nine / 59
Forty-three / 43
Sixty-seven / 67

موضوع مهم دیگه ای که در درس سوم در موردش صحبت می شه یاد گرفتن چند پرسش و پاسخ ساده
است که در ادامه آورده شدند:
سؤال و جواب اول:
?When is = When’s your birthday
روز تولد تو کی هست؟(چه زمانی است؟)
It is = It’s in … .
آن (روز تولد من) است در ( . ...در جای خالی اسم ماه تولدمون میاد)

سؤال و جواب دوم:
?How old are you
تو (یا شما) چند ساله هستی؟(هستید؟)
)1(I am = I’m … .
)2(I am = I’m … years old.
برای این سؤال دو نوع پاسخ وجود داره که پاسخ دوم کمی رسمی تره و در جای خالی هم باید عدد
سنمون رو قرار بدیم و معنی جمله خواهد بود :من  ...ساله هستم ... /)2(.سالمه)1(.

موضوع اصلی درس چهارم بررسی یک سری مشاغل هست که ما قراره یاد بگیریم که در مورد شغل آدما
صحبت کنیم و همچنین موضوع سن که در درس قبلی یاد گرفتیم هم دوباره مرور می شه.

مشاغل Jobs /

در عکس زیر با بعضی مشاغل آشنا می شین:

و یک عکس دیگه شامل شغل هایی دیگه:

مثل همیشه سؤال مهمی که در این درس یاد می گیریم رو در زیر می تونین ببینین:
?What is your job
شغل تو(یا شما) چیه؟
کلمه ای که زیرش خط کشیده شده رو می تونین بسته به مخاطبی که ازش می خواین سؤال بپرسین
تغییر بدین و می تونین از اسم اون فرد یا بعضی کلمات استفاده کنین که مثالها هایی زدم:
?What is his job
شغل آن مرد چیست؟
?What is her job
شغل آن زن چیست؟
موضوع دیگه ای که در درس چهارم به اون پرداخته شده آشنایی با اعضای خانواده و روابط
خانوادگی در زبان انگلیسی است،تمام کلمات و عبارات الزم در ادامه آورده شده است:
مادربزرگ grandmother/grandma /

*****

پدربزرگ grandfather/grandpa /

مادر mother/mom /

*****

پدر father/dad /

خواهر sister /
همسر wife /

*****
*****

دختر daughter /
خاله،عمه ،زن عمو و زن دایی aunt /

شوهر husband /

*****

*****

مادر زن و مادر شوهر mother-in-law /

برادر brother /

پسر son /

عمو،دایی،شوهرعمه و شوهرخاله uncle /

*****

پدر زن و پدر شوهرfather-in-law /

زن داداش و خواهر زن sister-in-law /

*****

برادر زن و برادر شوهر brother-in-law /

برادر زاده و خواهر زاده (دختر) niece /

*****

برادر زاده و خواهر زاده (پسر) nephew /

بریم سراغ درس پنجم و در این درس قراره کلی مطالب کاربردی یاد بگیریم.
در درس پنجم قراره آدما هارو از روی ظاهرشون توصیف کنیم و بتونیم در مورد ظاهر و لباس هاشون
در انگلیسی صحبت کنیم.
بریم سراغ یادگیری چند تا صفت مهم و کاربردی:

در بخش بعدی درس به یادگیری انواع لباس و پوشیدنی ها می پردازیم:

و در ادامه نیز نباید از یادگیری رنگها فراموش کنیم:

فعل مهمی که مرتبا در این درس تکرار شده و به معنای پوشیدن است رو در زیر می بینین:

Wear
خوب! حاال بریم چند تا مثال رو با هم یاد بگیریم که از ترکیب رنگها و لباسها استفاده شده است:
He is wearing a blue suit.
او (مرد) یک کت و شلوار آبی پوشیده است.
Mr. Mousavi is wearing brown pants.
آقای موسوی شلوار قهوه ای پوشیده است.
***
در درس ششم قراره یاد بگیریم که از دو تا کلمه ی پرسشی بسیار پر کاربرد در زبان انگلیسی
استفاده کنیم و همچنین از این بعد می تونیم بخش های مختلف خونه مون رو هم به انگلیسی بگیم.
اول بریم سراغ بخش های بیرونی مختلف یه خونه:

و حاال بفرمایین داخل یک خونه:

خیلی هم عالی!!!
حاال بریم سراغ بررسی تا دو کلمه سؤالی بسیار پرکاربرد در زبان انگلیسی:
?Where? & What
با مثالهای متعدد این دو کلمه پرسشی رو قورت خواهید داد!
بریم صفحه بعد...

به این سؤاالت دقت کنین:
من کجا هستم؟ Where am I? /
تو (شما) کجا هستی؟ (هستید؟) Where are you? /
او(مرد)(/زن)(/آن) کجاست؟ Where is he?/she?/it? /
ما کجا هستیم؟ Where are we? /
آنها کجا هستند؟ Where are they? /
و در ادامه مثالهای فراوان کلمه پرسشی بعدی ارائه شدند:
من در حال انجام دادن چه کاری هستم؟ What am I doing? /
تو (شماها) در حال انجام دادن چه کاری هستی؟ (هستید؟) What are you doing? /
او(مرد)(/زن) در حال انجام دادن چه کاری هست؟ What is he/she doing? /
ما در حال انجام دادن چه کاری هستیم؟ What are we doing? /
آنها در حال انجام دادن چه کاری هستند؟ What are they doing? /

خوب شاید بپرسین جوابای سؤاال پس چی؟!؟!
***واسه جواب دادن به سؤاالی بخش اول می تونین از بخش های مختلف خونه استفاده کنین و بگین
اون فردی که در مورد مکانش سؤال شده کجاست.
***واسه سؤاالت بخش دوم هم طبیعتا باید بگین که فردی که در موردش سؤال شده داره
چه کاری انجام می ده.
تصویر صفحه بعد رو با دقت ببینین تا کلی فعالیت یاد بگیرین که می تونن جوابای احتمالی باشن.

واسه درس هفتم آماده این؟!
در این درس با موضوعات متعددی آشنا خواهید شد که حسابی کاربردی ان و در عین حال ساده! قدم
به قدم به بررسی این موضوعات خواهیم پرداخت.

*در ابتدا الزم می دونم یه خورده در مورد بیان زمان و ساعت در زبان انگلیسی یاد بگیریم،حاضرین؟!

معنی سؤال در تصویر  :ساعت چند است؟
به تصاویر بعدی دقت کنین:

در تصویر صفحه قبل با نمایش زمانهای مختلف روی ساعت آشنا شدین و حاال واسه گفتن یا نوشتن ساعت
اگه ازمون پرسیده بشه چیکار کنیم؟!
به این عکس فوق العاده دقت کنین:

اگه دقت کرده باشین به دو روش می تونیم ساعت رو بگیم:
روش اول :می تونیم بگیم فالن دقیقه از ساعت فالن گذشته است (برای بیان نیم ساعت اول) و می تونیم
بگیم فالن دقیقه به ساعت فالن مانده است (برای بیان نیم ساعت دوم).واسه درک بهتر به مثالها توجه
کنین:

2:30 / It’s half past two.
2:15 / It’s quarter past two.
4:10 / It’s ten past four.
4:40 / It’s twenty to five.
6:50 / It’s ten to seven.
روش دوم :این نوع بیان یا نوشتن از روش اول ساده تره و فقط کافیه اعدادی که ساعت نشون می ده رو
بگیم یا بنویسیم،برای فهم بهتر مثالهای زیر به شما کمک می کنن:

2:30 / It’s two thirty.
2:15 / It’s two fifteen.
4:10 / It’s four ten.
4:40 / It’s four forty.
6:50 / It’s six fifty.

و به این عکس پایانی هم دقت کنین و اینطور ساعت ها رو اینطور بگید:

خوب! حاال مثل قبل بریم سراغ چند تا سؤال و جواب و بررسی چند عبارت مهم دیگه:
او در چه ساعتی می رود؟ What time is he going? /
چه ساعتی آنها خواهند رفت؟(جایی را ترک خواهند کرد؟) What time are they leaving? /
واسه جواب دادن می تونیم از ساعت موردنظر استفاده
کنیم به عالوه این سه عبارت که در صفحه بعد توضیح داده شده اند:

در صبح In the morning /
در بعدازظهر In the afternoon /
در غروب In the evening /
نکته خیلی خیلی مهم!  :حرف اضافه صحیح که باید قبل از بیان ساعتها استفاده بشه رو فراموش نکنین!

at
در بخش بعدی این درس در مورد شماره تلفن های مختلف در زبان انگلیسی می آموزیم:
شماره همراه (موبایل) mobile phone number /
شماره تلفن (منزل یا موبایل) telephone number /
شماره تلفن منزل home number /
شماره تلفن دفتر کاری (اداری) office phone number /
این نکته رو به خاطر بسپارین! وقتی بخوایم در زبان انگلیسی شماره تلفن های مختلف رو بخونیم باید
اعداد رو پشت سر هم و یک به یک تلفظ کنیم.
به این مثال دقت کنین (نحوه خوندن صحیح این شماره تلفن در کنارش نوشته شده است) :

433-7851 / four-three-three-seven-eight-five-one

اگه تو شماره عدد صفر بود نیازی نیست کلمه صفر رو بگین و می تونین به جای کلمه صفر بگین :اُ
به مثال زیر دقت کنین:

6503-86074 / six-five-O-three-eight-six-O-seven-four

و در بخش پایانی درس هفتم یاد می گیریم که در زبان انگلیسی آدرس بدهیم و
تنها می بایست یک نکته اساسی و بسیار ساده را یاد بگیرید و آن اینکه آدرس دادن در زبان انگلیسی
کامال برعکس زبان فارسی است! به عبارت دیگه یعنی ما تو فارسی از کل شروع می کنیم و سپس
جزئیات رو می گیم و در نهایت به انتهای آدرس یعنی شماره پالک می رسیم ولی در زبان انگلیسی این
موضوع برعکس است؛یعنی از شماره پالک و کوچکترین واحد آدرس یه محل شروع می کنیم و بعد
واحد های بزرگ تر رو به ترتیب بیان می کنیم.
***
تا اینجا که خسته نشدین؟!
درس آخر خوشمزه ترین و شیرین ترین درس کتاب هفتمه چون قراره در مورد کلی خوردنی با هم
صحبت کنیم.
اول بریم سراغ دو تا تصویر در مورد لغات مربوط به انواع غذا و میوه ها در زبان انگلیسی:

و حاال سراغ انواع نوشیدنی ها بریم:

البته الزم به ذکر است که بعضی از این نوشیدنی ها حرام هستند و لطفا دقت کافی به خرج دهید!

حاال هم بریم سراغ بررسی چند سؤال و جمله مهم و اساسی در مورد خوردن و نوشیدن:
غذای مورد عالقه ی تو(شما) چیه؟ What’s your favorite food? /
نوشیدنی مورد عالقه ی تو(شما) چیه؟ What’s your favorite drink? /
چی دوست دارید که بخورید؟ (غذا یا میوه) What do you like to eat? /
چی دوست دارید که بنوشید؟ (نوشیدنی) What do you like to drink? /
چی دوست دارید که میل کنید؟ (میتونه غذا یا میوه یا نوشیدنی باشه) What do you like to HAVE? /

قبل از اینکه با این سؤاال روبرو بشیم بد نیست از جمالت زیر استفاده کنیم:

من گرسنه امI’m hungry. / .
من تشنه امI’m thirsty. / .
من احساس گرسنگی دارم(می کنم)I feel hungry. / .
من احساس تشنگی دارم(می کنم)I feel thirsty. / .
***
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