
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.



نکته ی خیلی مهم: وقتی با فردی آشنا می شویم و یا به ما معرفی شده است می توانیم در قدم بعدی از 

هستند: "از دیدار یا آشنایی شما خوشبختم"این عبارات استفاده کنیم که همگی به معنای   

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

:م***یه کلمه مهم و پر کاربرد در زبان انگلیسی رو یاد بگیری  

Too 

است و وقتی بخواهیم جمله ای را عینا به مخاطب  "همچنین"یا  "هم"این کلمه به معنای 

انتهای جمله مون استفاده می کنیم.برگردانیم از این کلمه در   

نکته 1: یک کلمه پرسشی مهم در این درس واسه پرسیدن در مورد هویت آدما وجود داره که به معنای 

هست و اون کلمه چیزی نیست جز:  "کی"یا ساده ترین بگیم به معنای  "چه کسی"  

Who?

نکته 2: ضمیر سوم شخص مفرد یعنی او در زبان انگلیسی بر خالف زبان فارسی با توجه به اینکه مخاطب 

است یا مؤنث )مرد یا زن،پسر یا دختر( متفاوت خواهد بود،به مثالها توجه کنین:مذکر   

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. 

مؤنث استفاده می کنیم.(=او هست معلم من خانم کمالی)چون زن هست از ضمیر 

*** 




