
 

 درس چهارم

می خوایم تو درس چهارم در مورد بعضی خدمات و به عبارتی سرویس ها صحبت کنیم و همچنین تو این درس 

راغ بررسی ایی خاص بپرسین.اول از همه بریم سف دریافت پاسخ هیاد می گیرین که بتونین سؤاالتی دقیق و با هد

چهارم:و یادگیری عبارات درس   

 

 



 

 

 خیلی هم عالی!!

 

اگه یادتون باشه گفتم که می خوایم یاد بگیریم سؤاالتی دقیق تر بپرسیم که دنبال اطالعاتی خاص می گردن و 

 هر پاسخی اونا رو راضی نمی کنه.

 



 

Who /  چه کسی؟ در مورد آدما می پرسه و در واقع هویتشون به معنای کی؟ یا  

Where / در مورد مکان و موقعیت می پرسه و به معنای کجا؟ 

When / در مورد زمان می پرسه و به معنای کِی؟ یا چه زمانی؟ 

Why / در مورد علت و دلیل می پرسه و به معنای چرا؟ به چه علت؟ 

What / می تونه معناهای مختلفی داشته باشه و به معنای چه چیزی؟ چی؟ چه کاری؟ 

How /  طور؟چگونه بودن می پرسه و به معنای چدر مورد نحوه اتفاقات و در واقع چطوری یا  

ز واستون مبهمه،اصال نگران نباشین و با مثالها همراه بشین:اگه هنو  

 



 

 با مثالهای کاربردی تر همراه بشین:

 



 

 در بخش بعدی گرامر درس چهارم قراره با قید های تکرار آشنا بشین...یه توضیح مهم اصال قید چیه؟!

قید توصیف کننده ی فعله و همونطور که صفت در مورد یه اسم اطالعات می ده و در واقع داره اونو 
 توصیف می کنه قید هم نقشی مشابه اون رو برای افعال ایفا می کنه و به ما اطالعات می ده.

حاال در این بخش ما قید های تکرار رو داریم که اسمشون روشونه دیگه! قیود تکرار به ما در مورد میزان 

 تکرار شدن یک عمل و اکشن توضیح می دن.

 

 

فراموش نکنین که در اکثر اوقات قید های تکرار در زمان حال 

.ساده استفاده می شن  



 

 تمامی قیود تکرار به همراه مثال در یک پکیج تقدیم شما!

 
 


