
 درس اول

یادگرفتن "یکی از اولین قدم هایی که تو یادگیری یه زبان دوم اساسیه و باید تسلط کافی روش باشه 

آشنا است که شما تو درس اول با این موضوعات  "انجام یه احوالپرسی"و  "چگونگی معرفی کردن خود

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 

انگلیسی این کلمات آورده شدند.رضا در این جمله اسم هست و احمدی فامیل که در باال معادل های   

:ه باید از سؤال زیر استفاده کنینقدم بعدی پرسیدن سؤال در مورد اسم و فامیل یک نفر است ک*  

What is your name? = What’s your name? 

چیه؟ (شماو)ت به معنای اسم  

 نکته1: برای پرسیدن فقط اسم طرف مقابل از سؤال زیر استفاده می کنیم:

What is your first name? 

 نکته2: برای 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 

هر مکالمه ی ضروری هستند که لیست این موارد رو در ادامه می تونین بینین: در صحبت آغازین



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(

به سؤال دومی که اشاره کردم می تونین از جواب های زیر استفاده کنین: دادن واسه جواب  

Fine, thanks / thank you. / Great, thanks. 

. / عالی ام،مرسی.=خوبم،ممنون / متشکرم  

نکته3: در زبان انگلیسی همچون دیگر زبان ها و حتی زبان فارسی برای احترام گذاشتن به افراد در 

نی و یا خانم فالنی استفاده می کنیم و شما در وقت صدا کردن و یا اشاره کردن به آنها از لفظ آقای فال

 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:

Mr. Lotfi / آقای لطفی 



کمی پیچیده تر است و جزئیات بیشتری وجود دارد که در قالب سه گروه  این موضوع در مورد خانم ها-

 ارائه می شوند:

 گروه اول: خانم هایی که ما می دانیم ازدواج کردند:

Mrs. Lotfi / )خانم لطفی )ایشان متأهل هستند 

 گروه دوم: خانم هایی که ازدواج نکردند:

Miss Lotfi / )خانم لطفی )ایشان مجرد هستند 

 گروه سوم: خانمی که از مجرد بودن یا متأهل بودنش اطالعی نداریم:

Ms. Lotfi / )خانم لطفی )از تأهل یا تجرد ایشان اطالعی نداریم 

*** 

 درس دوم

و دیگری را نیز معرفی می کنیم  که چطوری غیر از خودمان فرد سوم در درس دوم ما قراره یاد بگیریم

قبل از اسم فرد مورد نظر به راحتی این اتفاق می افتد.که فقط با اضافه کردن کلماتی   

:دو تا کلمه اساسی و کاربردی رو باید یاد بگیرین که عبارت اند از  

This / That 

است که برای اشاره به نزدیک در انگلیسی به کار میره. "این"کلمه سمت چپ به معنای   

دور در انگلیسی به کار میره.است که برای اشاره به  "آن"کلمه سمت راست به معنای   

 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.




