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آموزش زبان انگلیسی

مکالمه زبان انگلیسی صفر تا صد
وکب استارتر
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مطمئنم تائید میکنین که فرایند آموزش زبان انگلیسی میتونه
یک مسیر لذت بخش و سرگرم کننده باشه ،اگه باروشی درست
انجام بشه و به عالقه ها و روحیات زبان آموز توجه کافی بشه! در
طول  17سالی که مشغول آموزش زبان انگلیسی بودم ،به این
نتیجه رسیدم که آموزش زبان انگلیسی به روش کتابی و قدیمی
باعث میشه که بچه ها از یادگیری دلسرد بشن .پس به این فکر
افتادم که یک روش گام به گام و عملیاتی رو پیاده کنم تا بچه
هایی که نمیدونن از کجا باید آموزش زبان انگلیسی رو شروع
کنن ،بتونن بدون نگرانی و بدون نیاز به هیچ منبع دیگه ،قدم
اول رو بردارن!
مقاله آموزش زبان برای مبتدی ها رو از اینجا بخون!
مقاله ای که قراره با هم بخونیم ،راه حلی هست که من ارائه
کردم تا شما عزیزان بتونین از یه جایی آموزش زبان انگلیسی رو
شروع کنین و این غول بی شاخ و دم زبان انگلیسی رو تبدیل به
یه بچه گربه ناز کنین! این آموزش ها به شیوه ای طراحی شده تا
شما رو از سطح صفر و پایه همراهی کنه و آرام آرام و به روشی
سرگرم کننده ،سطح زبان انگلیسی شما رو تقویت کنه!
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براساس تجربه ای که در آموزش زبان انگلیسی دارم ،متوجه
شدم که برای بسیاری از زبان آموزا سخته که بخوان آموزش
زبان انگلیسی رو ،با زبان انگلیسی پیش ببرن! حاال این جمله
یعنی چی؟
تصور کنین جلسه اولتون هست که دارین میرین کالس زبان.
معلم یه هو میاد داخل و شروع میکنه به انگلیسی حرف زدن و
خودشو به زبان انگلیسی معرفی میکنه! خب ،طبیعتا ً شما چیزی
متوجه نمیشین .یه نگاه به اطرافیان و همکالسی هاتون میکنین،
همه دارن بادقت به معلم گوش میدن ،خیلی ها هم سرشونو به
نشانه تائید تکون میدن و شما حس میکنین که کالسو اشتباهی
اومدین و اینجا جای شما نیست! این همون چیزیه که من میخوام
شما دچارش نشین.
پس حاال میخوایم توی این مقاله چی کار کنیم؟
میخوایم زبان انگلیسی رو به شیوه ای پیش ببریم تا نیاز نباشه
حس کنیم که احمق هستیم! همون حس جلسه اول کالس زبان
رو میگم! گام به گام و از ابتدایی ترین و پایه ای ترین جمله های
زبان انگلیسی شروع میکنیم و آرام آرام با همدیگه میریم باال!
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تمام سعی من
دارین یه چیزی
که دارین جمله
اون لحظه است

در این مقاله اینه که حس کنین ،واقعا ً
یاد میگیرین و هرچه میریم جلوتر ،ببینین
های انگلیسی رو که بقیه میگن ،میفهمین!
که شما میگین":آها فهمیدم چی گفت".

نیازی نیست ،وقتی که با این مقاله آموزش زبان انگلیسی
همراه هستین ،به سراغ منابع دیگه آموزش زبان انگلیسی
برین ،چون برای تحقق اون چیزی که تا اینجا بهتون گفتم،
الزمه که شما هم قدم به قدم با مقاله همراه باشین!
مقاله که مثل یه دوست صمیمی که زبانش عالیه همراه
شماست! فقط یه چیز باقی میمونه که اون هم همراهی
مرحله به مرحله شماست!
به دوستتون خیانت نکنین!
اگر که میخواین حرفی برای گفتن داشته باشین ،بچسﭙین
به همین مقاله ،چونکه این مقاله رو تضمین میکنم.
تا چه مرحله ای از زبان انگلیسی میتونم با این مقاله
پیشرفت کنم؟
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اگرکه همین چند خط کتاب رو با من همراه بودین ،پس حتما ً
عالقه و انگیزه یادگیری زبان انگلیسی رو دارین ،پس حیفه
که ادامه ندین .من اینجا براتون کار رو به راحتی آب خوردن
کردم! یک نکته اساسی رو میخوام بهتون بگم .خوب گوشاتونو
تیز کنین .جمله ها و عبارت هایی رو که توی این کتاب قراره
با هم یاد بگیریم ،خیلی مهمه که بتونیم درست تلفظشون هم
بکنیم! خب کتاب که نمیتونه برامون تلفظ کنه ،چون زبون که
نداره! حاال چیکار کنیم؟ هر عبارتی که یاد میگیریم ،زیرش
یه جمله فارسی کوچیکتر هست که ،فینگیلیش نوشته شده.
فینگیلیش چیه؟ فینگیلیش درواقع همون تلفظیه که عبارت
هامون دارن ،ولی به زبان فارسی نوشته شده که عالمت گذاری
شده.

ولی یه نکته مهم وجود داره!

از نظر منابع معتبر یادگیری زبان انگلیسی ،این روش ،روش
درست و اصولی نیست .همینطور من هم توصیه میکنم که
تکیه نکنین به این روش مگر اینکه مجبور باشین ،چون عادت
میشه براتون و جلوی پیشرفتتون رو میگیره .ولی از اونجایی
که مخاطبین من توی این کتاب افرادی هستند که در اول مسیر
هستند و همینطور پیشنهادی که خودتون به من دادین ،این
بود که تلفظ اصطالحا ً فینگیلیش رو هم بذارم! الزم دونستم
که این نکته رو به شما عزیزانم گوشزد کنم!
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اصوال ً این مقاله تهیه شده تا مکالمه زبان انگلیسی شما رو
تقویت کنه .بااین وجود یادگیری برخی از موارد گرامری اجتناب
ناپذیره .یعنی الزمه که شما این مطالب گرامری رو بلد باشین.
ولی همونطور که چند خط قبل هم گفتم ،اگر قدم به قدم همراه
این مقاله باشین ،نمیخواد نگران هیچ موضوع دیگه ای باشین!
خب این از مقدمه ای که الزم دونستم خدمت شما عزیزانم بگم.
اگه آماده هستی بریم غول بی شاخ و دم آموزش زبان انگلیسی
رو تبدیل به یه گربه خونگی کنیم!
سعی کنین به ترتیب ویدیو ها رو نگاه کنین ،بعدش متن مربوط
به هر ویدیو رو مطالعه کنین .در آموزش زبان انگلیسی هم ،مثل
بقیه زبان های دنیا ،هرکلمه ای توی جمله یه نقشی داره .مثال ً یکی
اسمه ،یکی صفته ،یکی فعله و  . ...حاال میخوایم که هر کدوم از
این نقش ها رو یاد بگیریم ،ولی در قالب جمله های کاربردی که
اسیر آقا غوله نشین! اوب ویدیو زیر رو ببین بعد ادامه مقاله رو
بخون!
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نقش ضمیر فاعلی در آموزش زبان انگلیسی
اولین نقشی که باید برای آموزش زبان انگلیسی یاد بگیریم،
ضمیرفاعلیه .حاال اصال ً ضمیر فاعلی یعنی چی؟ یعنی اینا:
)من) I
)تو) You
)او برای آقا) He
)او برای خانم) She
)این برای اشیا) It
)ما) We
)شما) You
)آنها) They
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خب حاال هرکدوم از این ضمیرها رو توی جمله میگم
براتون که کاربردشونو یاد بگیرین:
من یک معلم هستمI am a teacher .
آی ا َم ِا تیچر
تو یک دانش آموز هستیYou are a student .
ِ
ستیودنت
یو آر ِا ِا
او یک دکتر استHe is a Doctor.
ِ
داکتر
هی ایز ِا
او یک پرستار استShe is a nurse .
شی ایز ِا ِنرس
این یک میز استIt is a desk .
ِات ایز ِا ِدسک
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ما بازیکن فوتبال هستیمWe are football players .
وی آر فوتبال ِپ ِل ِیرز
شما بازیکن تنیس هستیدYou are tennis players .
یو آر ِتنیس ِپ ِل ِیرز
آنها آتش نشان هستندThey are firefighters .
ِ
فایترز
فایر
ِذی آر ِ
خب! حاال که با هم یاد گرفتیم ضیمرفاعلی چیه ،الزمه
تاکید کنم،در آموزش زبان انگلیسی ضیمر فاعلی همون
انجام دهنده کاره و معموال ً در ابتدای جمله میاد .مثاالی
زیر رو ببین:
)من اینجا زندگی میکنم)I live here .
هیر
آی لیو ِ
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). We go to schoolما به مدرسه میرویم)
وی ُگو تو ِاسکول
). She eats dinnerاو شام میخورد)
شی ایتس ِ
دینر

در زبان انگلیسی ضمیر فاعلی داره یه کاری رو انجام
!میده
نقش ضمیر مفعولی در آموزش زبان انگلیسی
ضمیر فاعلی که آسون بود ،حاال یه چیز آسون تر یاد
بگیریم .بهش میگیم ،ضمیر مفعولی .این دقیقا ً برعکس
قبلیه .یعنی کسی یا چیزی که کار روش انجام میشه! وارد
:جاهای باریک نمیشم .شامل موارد زیره
) Meمن)
) Youتو)
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) herاو برای زن)
) Himاو برای مرد)
) Itاین برای اشیا)
) Usما)
) Youشما)
) Themآنها)
خب حاال هرکدوم از این ضمیرها رو توی جمله میگم
:براتون که کاربردشونو یاد بگیرین
) . I killed herمن او را ُکشتم)
آی کیلد ِهر
) . You hate himتو از من متنفری)
یو ِهیت می
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)او من را تنها گذاشت) She left me alone .
شی ِلفت می ِال ُون
)من از تو متنفرم) I hate you .
آی ِهیت یو
)آنها شما را اخراج کردند) They fired you .
فایرد یو
ِذی ِ
)او ما را بوسید) She kissed us .
شی کیسد آس
)او این را دوست دارد) He likes it .
هی الیکس ِات
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)او این را دوست دارد) He likes it .
هی الیکس ِات
)ما عاشق آنها هستیم) We love them .
وی الو ِذم

دیدیم که در آموزش زبان انگلیسی ضمیرهای مفعولی
یه کاری روشون انجام میشه .بهتر بگم ،در آموزش زبان
انگلیسی ضیمر فاعلی یه کاری رو روی ضمیر مفعولی انجام
میده! برای اینکه بتونیم یه شروع طوفانی در آموزش زبان
انگلیسی داشته باشیم ،الزمه که بتونیم ،صفت ِملکی رو
هم بلد باشیم .اصال ً از اسمش نترسین ،مثل یه بچه پیشی
بی آزاره .شامل اینا میشه:
نقش صفت ملکی در آموزش زبان انگلیسی:
)مال من) My

وکب استارتر

13

www.vocabstarter.ir
)مال تو) Your
)مال او برای زن) Her
)مال او برای مرد) His
)مال این) Its
)مال ما) Our
)مال شما) Your
)مال آنها) Their
براتون مثال میزنم:
)کتاب من) My book .
مای ِبک
)کتاب تو) your book .
یُر ِبک
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)زن او)His wife .
هیز وایف
)شوهر او)Her husband .
هازبند
ِهر
ِ
) پای این)Its leg .
ایتس ِلگ
)پدر ما) Our father
ا َِور ِ
فاذر
)مادر شما)Your mother .
یُر ِ
ماذر
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)آنها شما را اخراج کردند) They fired you.
فایرد یو
ِذی ِ

)او ما را بوسید)She kissed us.
شی کیسد آس

)او این را دوست دارد) He likes it.
هی الیکس ِات

)ما عاشق آنها هستیم) We love them.
وی الو ِذم

دیدیم که ضمیرهای مفعولی یه کاری روشون انجام میشه.
بهتر بگم ،ضیمر فاعلی یه کاری رو روی ضمیر مفعولی انجام
میده .حاال بگین کدوم یکی از بوکسرها ضمیر مفعولیه!؟
He hits him
او او را میزند
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)خواهر آنها)Their sister .
ِ
سیستر
ِذیر
پس به طور کلی این صفت ملکی که بهتون گفتم ،مالکیت
ِ
دوست من".
رو نشون میده .حاال به انگلیسی بگو"
نقش فعل کمکی در آموزش زبان انگلیسی
برای آموزش زبان انگلیسی ،هر جمله باید حداقل یک فعل
رو داشته باشه .فعل هادر آموزش زبان انگلیسی شکل
و زمان مختلفی دارن .مثال ً فعل یا مفرده یا جمعه ،یا توی
زمان حاله یا زمان گذشته یا آینده .حاال نمیخوام با این
موضوعات گیجتون کنم ،فقط در حدی که بتونیم مکالمه رو
درست و اصولی شروع کنیم میگم که یاد بگیریم .بعد از
اتمام این کتاب ،برای اینکه بیشتر یاد بگیرین کتاب گرامر
برای تنبل ها رو میتونین از سایت تهیه کنین .بر میگردیم
به همون اول کتاب .جمله زیر رو ببینین:
)من یک معلم هستم) I am a teacher .
آی ا َم ِا تیچر
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توی جمله باال یه دونه فعل بیشتر نداریم و اون هم
فعل  amهست .به معنی هستم .خب! میخوام چندتا
فعل اولیه رو بهتون یاد بدم که الزمه بدونین هرکدوم
رو باید برای یک از ضمیرهای فاعلی استفاده کنین .توی
همین جمله فعل  amبرای ضمیر  Iمورد استفاده قرار
گرفته و وقتی این دوتا کنار هم بیان معنی جمله میشه
"من هستم" .حاال چی هستم؟ فعال کاری با این نداریم!
برای آموزش زبان انگلیسی  5تافعلی که قرار یاد
بگیریم اینان:
am, is , are, was, were
حاال هرکدوم رو با مثال و ترجمه مینویسم تا کاربردشونو
درك کنین.
)من یک معلم هستم) I am a teacher .
تیچر
آی ا َم ِا ِ
)شما دانش آموز هستید) You are students .
ِ
ستیودنتس
یو آر ِا
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)او یک دندان پزشک است) He is a dentist .
هی ایز ِا ِدنتیست
)من در خانه بودم) I was at home .
آی واز ا َت ُهوم
).آنها مشغول بودند) They were busy .
ِذی ِور بیزی

اگه دقت کرده باشین این فعل ها ،همگی در ترجمه ،بودم
یا هستم آورده میشن .بهشون میگیم فعل های .to be
حاال به جدول زیر نگاه کنین که یاد بگیرین در آموزش
زبان انگلیسی کدوم فعل باید برای کدوم ضمیر استفاده
بشه!
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am, was

I

are, were

You/We/They

is,was

He/She/It

توجه داشته باشین که دوتا فعل  was, wereبرای زمان
گذشته هستن .اینجارو داشته باش!
)او اینجا بود) He was here.
هی واز هیِ ر

)آنها اینجا بودند) They were here.
ِذی ِور هیِ ر

برای اینکه بتونیم این جمالت رو منفی کنیم ،کافیه که یه
 notبعد از فعل هامون بیاریم .مثاالرو ببین تا بفهمی:
)او اینجا نبود)He was not here.
هی واز نات هیِ ر

)آنها اینجا نبودند) They were not here.
ِذی ِور نات هیِ ر
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قطعا ً فعل های ما فقط محدود به این ها نمیشن .ولی در
شروع باید همین فعل ها رو یاد بگیرین .عالوه بر این
فعل هایی که تا اآلن یاد گرفتیم ،فعل های دیگه ای
هم داریم به نام فعل های  to beو  .modalمیتونیم
به طور کلی به همه این فعل ها بگیم فعل کمکی .چرا
کمکی؟ چون که به کمک فعل اصلی میان .البته وقتی
فعل کمکی هستن که همراه با یه فعل دیگه بیان ،در
غیراین صورت ،خودشون فعل اصلی جمله هستند .مثل
جمله هایی که چند صفحه قبل کار کردیم!
یه جدول خیلی تووپ از  24تا فعل کمکی رو توی صفحه
بعد براتون آوردم .الزم نیست در ابتدا همه رو بلد
باشین .فقط همراهتون داشته باشین که بتونین بعدا ً به
سراغش بیاین .حکم اسلحه شما در مبارزتون با غول بی
شاخ و دم رو داره! هرجا میری اسلحه رو با خودت ِببَر!

وکب استارتر
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هستم
هست
هستیم ،هستید ،هستند
بود
بودیم ،بودید ،بودند
خواهد بود)آینده)
مایل است)گذشته)
توانستن
توانستن
انجام دادن
انجام دادن
انجام دادن)گذشته)
باید
باید
باید
داشتن
داشتن
داشتن)گذشته)
ممکن بودن
ممکن بودن
نیاز داشتن
باید
جرات داشتن
عادت داشتن
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ا َم
ایز
آر
واز
ِور
ویل
وود
َکن
کوود
دو
داز
دید
ماست
شود
آد تو
َهو
َهز
َهد
ِمی
مایت
نید
شَ ل
ِدر
یوز تو

Am
Is
Are
Was
Were
Will
Would
Can
Could
Do
Does
Did
Must
Should
Ought to
Have
Has
Had
May
Might
Need
Sall
Dare
Use to

22

www.vocabstarter.ir
جاداره که یه نکته رو تاکید کنم ،خیلی از این فعل های جدول
وقتی که به عنوان فعل کمکی بیان ،تاثیر چندانی توی ترجمه
ندارن و فقط کمک میکنن که فعل اصلی راحت تر ترجمه بشه.
فکر میکنم برای اآلن کافی باشه! اگر چیزی الزم بود جلوتر میگم!

وکب استارتر
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فعل اصلی
مطمئنم یادتون هست که گفتم ،هر جمله باید یه دونه
فعل داشته باشه .اینجا میخوایم یه توضیح کلی از فعل یاد
بگیریم .در واقع فعل در جمله ،انجام دادن کار رو بیان
میکنه .به این مثال نگاه کن:
)من زندگی میکنم) I live.
آی لیو

توی این جمله  liveنقش فعل جمله رو داره ،یعنی داره
میگه که  Iاینجا چیکار میکنه! توی این جمله  Iهمون
ضمیرفاعلی ماست و  liveهم فعل جمله است .پس خود
 liveبه تنهایی معنای "زندگی کردن" رو میده و وقتی با
 Iمیاد ،میشه "من زندگی میکنم".
حاال شما کافیه که به جای  liveهر فعل دیگه بذاری و
هرجمله ای که دلت میخواد رو بسازی!

وکب استارتر
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اسم
اسم توی زبان انگلیسی براساس تعداد)جمع یا مفرد)
یا اینکه شناخته شده)معرفه) و ناشناخته)نکره) باشن،
تقسیم میشن.
مثال ً  boyیک اسم مفرد هست به معنی پسر.
توی زبان انگلیسی ،اسم ها به یک صورت جمع بسته
نمیشن .برای جمع بستن اون ها راه های مختلفی هست
که به طور کلی بهتون میگم:
)1اکثر اسم ها با اضافه کرد  sبه آخرشون جمع میشن.
مثاالی زیر رو ببین:
)فنجان  -فنجان ها) Cup - Cups
کاپس  -کاپ

)پسر  -پسرها) Boy - Boys
بُیز-بُی

وکب استارتر
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 )2اسم هایی که آخرشون ) )O-Z-C-S-CH-SSدارن،
برای جمع بستن به آخرشون  ESاضافه میکنیم!
)نیمکت  -نیمکت ها) Bench - Benches
نچز ِ -بنچ
ِب ِ

D
)لباس  -لباس ها) ِ ress - Dresses
درس
در ِسز ِ -
ِ

)سیب زمینی  -سیب زمینی ها) Potato - Potatoes

یت
ُپ ِتی ُتز ُ -پ ِت ُ

 )3کلماتی که آخرشون  Yداره Y ،حذف میشه و بعد IES
به آخر کلمه اضافه میشه.
)شهر  -شهر ها) City - Cities
سیتیز  -سیتی

)تنبل  -تنبل ها) Lazy - Lazies
ِلیزیز ِ -لیزی

وکب استارتر
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 )4بعضی از اسم ها قاعده ای برای جمع بسته شدن ندارن و
الزمه که اونا رو حفظ کنیم .هرچند تاکید میکنم الزم نیست در
ابتدا همه این اسم ها رو بلد باشین .فقط کافیه به کتاب وفادار
بمونین!
)بچه  -بچه ها) Child - children
لدرن  -چایلد
ِچ ِ

)مرد  -مردها) man - men
ِمن َ -من

اسم هایی که معرفه هستن یعنی برای ما شناخته شدن،
با  theخودشون رو نشون میدن.
She wants a book.

شی وانتس ِا ِبک

او یک کتاب میخواهد)چه کتابی)
She wants the book on the table.

یبل
شی وانتس ِذ ِبک آن ِذ ِت ِ

او کتابی که روی میز است را میخواهد.

وکب استارتر
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همونطور که دیدیم  theتاثیری روی ترجمه نداره ،یعنی
معادلی براش نداریم که بخوایم توی ترجمه بیاریم .به
طور کلی توی زبان فارسی به انتهای اسم های معرفه "ی"
اضافه میشه.
اسم هایی که با حروف صدادار))O, U, I, E, Aشروع
میشن یا کلماتی که حرف بی صدای اول اونها خونده نمیشه،
اگر مفرد باشن ،قبلشون  anاضافه میکنیم .برای بقیه از
 aاستفاده میکنیم.
)یک ساعت) An Hour
ا َن ا َِور

)یک چتر) An umberella
آمب ِرال
ا َن ِ

)یک چشم) An eye
ا َن آی

)یک مرد راستگو) An honest man
ا َن ِآنست َمن

)یک گوش) An ear
ا َن ِایر

)یک کتاب) A book
ِا ِبک

وکب استارتر
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صفت
صفت توی جمالت انگلیسی قبل از اسم یا بعد از فعل هایی مثل
است ،بود ،شد ،گشت ،گردید ،میاد.
)یک گل زیبا) A beautiful flower.
ِ
بیوتیفل ِفل َِور
ِا

)او پیر شد) He became old.
هی ِ
بیکیم ا ُلد

حروف اضافه
حروف اضافه کلمه یا گروهی از کلمات هستن که قبل از
یک اسم یا ضمیر قرار میگیرن و مکان ،زمان ،حالت یا
روش انجام کاری رو نشون میدن .مثال ً:
)من با اتوبوس میرم به مدرسه)I go to school by bus.
آی ُگو تو ِاسکول بای باس

وکب استارتر
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توی این جمله  toو  byحروف اضافه ما هستن که مکان
و روش انجام کار رو بیان میکنن.
یه جدول براتون آوردم توی صفحه بعد 22 .حرف اضافه
رایج رو اونجا ببینین و همراه داشته باشین .بازم میگم
فعال ً الزم نیست که همه رو بلد باشین.

وکب استارتر
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در/توی/تو
روی
زیر
مقابل
در
به جز
همراه با
باالی
روی
از
تا
قبل از
برای
از/زیرا
از میان
در طول
به سمت
کنار
بعد از
در برابر
بین
بدون
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این
آن
بیهایند
این ِفرانت آو
ا َت
کسﭙکت
ِا ِ
ویذ
ا ُِور
آن
ِفرام
آنتیل
بیفُر
ُفر
سینس
ثروو
دیورینگ
ت/تُ ِوردز
ُ
ِنکست تو
ا ِ
َفتر
ِا ِگنست
بیتوین
ویذَ وت

In
On
Behind
In front of
At
Expect
with
Over
On
From
Until
Before
For
Since
Through
During
To/Towards
Next to
After
Against
Between
without
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قید
قیدها توی زبان انگلیسی ،درباره بقیه کلمات جمله ،معموال ً
فعل توضیح بیشتری میدن .مثال زیر رو ببین:
)او به آرامی حرکت کرد) He moved slowly.
هی موود سلُولی

توی جمله باال  slowlyقید جملست که داره درباره فعل
که  movedهست ،توضیح الزم رو میده.
حذف کردن قید توی جمله آسیبی به معنای کلی جمله
نمیزنه .برای تمرین قید جمله باال رو حذف کن ببین چی
میشه؟!
بازم میگم قیدها محدود به اینا نیست ،ولی ما چیزی که
الزم داریم رو یاد میگیریم .وفادار موندن شرط یادگیری
مطالب این مقالست!

وکب استارتر
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خب بچه ها پیش نیازها رو باهم یاد گرفتیم .یعنی اآلن مسلح
شدیم و آماده نبرد با غول .البته محدود به همینا نمیشن ولی ما
میتونیم کارمون رو برای یادگیری مکالمه شروع کنیم .اگه آماده
باشین،مبارزمون رو با غول بی شاخ و دم شروع کنیم!

وکب استارتر
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 10عبارت رایج برای سالم و خداحافظی
)سالم) !Hello
ِهلو

)سالم) !Hi
های

)سالم) !Hey
ِهی

)سالم) Hi there.
های ِذر

)سام علیک) !Howdy
َهودی

)خداحافط)!Bye
بای

)بای بای) !Bye bye
بای بای

)بعد میبینمت) See you later.
سی یو ِل ِ
یتر

)مراقب خودت باش) Take care.
ِتیک ِکر

)روز خوبی داشته باشی) !Have a good day
َهو ِا گود ِدی

وکب استارتر
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سالم و احوالﭙرسی روزانه
Greetings

وکب استارتر
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.1سالم!
!1.Hello
.2سالم!
!2.Hi
.3صبح به خیر!
!3.Good morning
.4بعد از ظهر به خیر!
!4.Good afternoon
.5عصر به خیر!
!5.Good evening
.6شب به خیر
!6.Good night
.7حالت چطوره؟
?7.How are you
.8چطوری؟
?8.How's life
.9اوضاع چطوره؟
?9.What heve you been up to
.10اوضاع چطوره؟
?10.How are things going
.11خوبم .تو چطوری؟
?11.very well, and you
.12از دیدنت خوشحالم.
12.Nice to meet you.
.13بعد میبینمت.
13.see you soon.
.14خداحافظ.
!14.Goodbye
ِ
.1هلو
.2های
.3گوود ُمرنینگ
.4گوود ا ِ
َفترنون
ایونینگ
.5گوود ِ
.6گوود نایت
.7هو آر یو
َ

.8هوز الیف؟
َ
.9وات َهو یو بین آپ تو
.10هو آر ثینگز ُگوینگ
َ
.11وری ِول ،ا َند یو
ِ
.12نایس تو میت یو
.13سی یو سوون
.14گوودبای

بچه ها حتما ً فایل صوتی این جلسه رو خوب گوش بدین!

وکب استارتر
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معرفی کردن خود و دیگران
Introducing

وکب استارتر
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.1من سارا هستم.
.2ایشون داریوشَ ن.
.3ایشون آقای اسمیته.
.4ایشون خانم جانسونَن.
.5ایشون خانم گارویَن.
زن من هستن.
.6ایشون ِ
.1آی ا َم سارا
.2ذیس ایز داریوش
.3ذیس ایز ِم ِ
ستر ِاسمیت
.4ذیس ایز ِ
میسز جانسون
.5ذیس ایز میز گاروی
.6ذیس ایز مای وایف

Sara.
is Dariush.
is Mr. Smith.
is Mrs. Johnson.
is Ms. Garvy.
is my wife.

1.I am
2.This
3.This
4.This
5.This
6.This

فر
ق
بی
ن
s
r
r
M
M
و  issو s
M
M
و
چ
ی
ه؟

خب بچه ها شیوه های مختلف معرفی کردن رو براتون
گفتم .میتونین به جای اونایی که رنگ آبی دارن هر اسمی
که دلتون میخواد بذارین.
از  Mrبرای آقایون استفاده میکنیم .از  Mrsبرای خانم
های متاهل یا بیوه یا طالق گرفته ،از  Msبرای خانم هایی
که نمیدونیم متاهلن یا مجرد ،از  Missبرای خانم های
مجرد و دختران نوجوان استفاده میکنیم.

وکب استارتر
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 21اسم کاربردی هم داریم که دونستنشون خالی از لطف
نیست .سعی کنین آروم آروم یاد بگیرین.
والدین
پدر
مادر
برادر
خواهر
مادر بزرگ
پدر بزرگ
دایی ،عمو
شوهر
زن
پسر
دختر
نوه
عمه ،خاله ،زن عمو یا دایی
پسر یا دختر عمو یا دایی یا عمه یا خاله
خواهر یا برادرزاده)مذکر)
خواهر یا برادرزاده_مونث)
نامادری
ناپدری
دخترخوانده
پسرخوانده

وکب استارتر

پَ ِرنتس
ِ
فاذر
ِ
ماذر
ِب ِ
راذر
ِ
سیستر
ِگ َرند ِ
ماذر
ِگ َرند ِ
فاذر
ِ
آنکل
هازبند
ِ
وایف
سان
ِ
داتر
ِگ َرند چایلد
ا َنت
کازن
ِ
ِنفیو
نیس
استﭗ ِ
ِ
ماذر
استﭗ ِ
ِ
فاذر
استﭗ ِ
ِ
داتر
ِ
استﭗ سان

parents
Father
Mother
Brother
Sister
Grand mother
Grand father
Uncle
Husband
Wife
Son
Daughter
Grand child
Aunt
Cousin
Nephew
Niece
Step-mother
Step-father
Step-daughter
Step-son
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درخواست کردن
Asking for something
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چند شیوه رایج و پرکاربرد برای درخواست کردن رو میخوایم
اینجا با هم یاد بگیریم .چشماتونو تیز کنین.
1.I would like water.
.1آب میل دارم.
?2.Would you please go
.2میشه لطفا ً بری؟
3.Bring me salad.
 .3ساالد برام بیار.
.4آب نیاز دارم.
4.I need water.
.5میتونی اونو بدی به من؟ ?5.Can you give me that
.1آی وود الیک ِ
واتر
.2وود یو ِپلیز ُگو
س ِلد
.3برینگ می َ
.4آی نید ِ
واتر
َ .5کن یو گیو می َذت

حاال با توجه به مطالبی که تا اآلن یادگرفتیم ،میتونین فعل یا اسم
دلخواهتون رو جایگزین کلمات آبی رنگ کنین .حاال بگین ببینم!؟
کدوم یک از کلمات آبی رنگ باال فعله و کدوم یکی اسمه؟
یکی از موارد اساسی توی زبان ،اینه که بتونین نقش کلمه رو توی
جمله تشخیص بدین .مثل تمرین باال .بعد که تونستین تشخیص
بدین ،میتونین بی نهایت جمله بسازین! میبینی انگلیسی چه زبون
آسونیه! آه! خداروشکر!!! مرسی بابت زبان انگلیسی!

وکب استارتر
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قبل از اینکه بریم سراغ آموزش بعدیمون ،الزم میدونم که
براتون شفاف سازی کنم .ببینین بچه ها! ما هرچقدر لغت یاد
بگیریم ،بازم لغت هایی خواهند بود که بلد نیستیم .هرچقدر
اصطالح بلد باشیم ،باز هم اصطالحاتی هستن که ما بلد نیستیم!
پس زیاد نگران اینکه لغات یا اصطالحای زیادی بلد نیستین،
نباشین! منم که  17ساله دارم زبان کار میکنم ،خیلی از لغت ها
و اصطالحات برام تازگی داره! نه فقط من ،هیچ کسی نیست که
همه چیز رو بلد باشه!
ولی گرامر و ساختارها همیشه ثابت هستن و بدون تغییر و
محدود .یعنی میشه خیلی راحت تمام گرامر رو یاد گرفت! و این
موضوع تا 90درصد در تمام لهجه های زبان انگلیسی یکسانه.
با این وجود من اول کتاب هم بهتون توصیه کردم که الزم نیست
فعال ً برین سراغ هیچ منبع دیگه و فقط روی همین کتاب تمرکز
کنین .این حرفارو زدم که بعد از اتمام این کتاب بدونید ،چیکار
کنین .هرچند توصیه میکنم به یک بار خوندن این کتاب بسنده
نکنین و چندین بار بخونینش! جای زیادی که نمیگیره! بذارین
رو موبایلتون باشه ،هر وقت فرصتش رو داشتین ،موبایلتون
رو دربیارین و شروع کنین به مطالعه! بیشتر از این سرتونو درد
نیارم ،بریم سراغ مبحث بعدمون!

وکب استارتر
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سواالت رایج در مکالمات روزمره
Common questions

وکب استارتر
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یه موضوع مهم و بسیار کاربردی هست در زبان انگلیسی
که بهش میگیم ،سواالت  .whدر واقع وقتی بخواییم
سوالی بﭙرسیم ،مثال ً ،چه کسی؟ ،چه زمانی؟ ،کجا؟ ،چگونه؟
و چرا؟ ،از سواالت  whاستفاده میکنیم .حاال دونه دونه
میگم که هرکدوم از سواالت باال رو چطوری توی انگلیسی
بگیم!
)چرا) ?Why

)چی) ?What

)چه کسی) ?Who

)کجا) ?Where

وای
هو

)چگونه) ?How
َهو

حاال که این موضوع براتون
روشن شد ،میریم که سوال
پرسیدن رو یاد بگیریم!
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.1فروشگاه کجاست؟
?1.Where is the mall
.2فروشگاه رو کجا میتونم
2.Where can I find
پیدا کنم؟
?the mall
.3چگونه میتوانم به فروشگاه
3.How can I get to
بروم؟
?the mall
.4او کیست؟
?4.Who is that
.5آن چیست؟
?5.What is that
.6هزینه اش چقدر
6.How much does it
است؟
?cost
.7چرا داری میخندی؟
?7.Why are you laughing
.8قطار کی حرکت
8.When is the train
میکند؟
?leaving
ِ .1ور
ِ .2ور
َ .3هو
.4هو

ایز
َکن
َکن
ایز

ِذ مال
آی فایند ِد مال
آی ِگت تو ِذ مال
َذت

.5وات ایز َذت
َ .6هو ماچ داز ایت کاست
.7وای آر یو ل َفینگ
ترین لیوینگ
ِ .8ون ایز ِذ ِ

خب بچه ها تا اینجا رو اختصاص دادیم به آماده سازی شما
و قوی کردن پایه زبان شما تا بتونین حداقل آشنایی الزم
برای درست صحبت کردن رو داشته باشین .از اینجا به
بعد میخواییم که واقعی باشیم و تمرکز کنیم روی مکالمه
های واقعی انگلیسی .الزمه که شما عزیزان بادقت و توجه
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به متن مکالمه ها نگاه کنین ،چون که دونفر دارن با هم حرف
میزنن طوری که شما ناظر بر صحبت کردن اونها هستین .الزمه
عبارت هایی رو که باهم میبینیم با خودمون یا یکی از اطرافیانمون
تمرین کنیم .مثال ً اگه یه خانم و آقا دارن با هم حرف میزنن ،یکی
از شما عبارت های آقا رو تکرار کنه و اون یکی عبارت های خانمه
رو! حاال دیگه خودتون میدونین کی نقش آقا رو بازی کنه کی
نقش خانم!
خیلی تاثیرش بهتر میشه اگر که از کتاب صوتی این کتاب هم
استفاده کنین ،چرا که توی کتاب صوتی ،دونفر که واقعا ً زبان
مادریشون انگلیسیه ،دارن با هم حرف میزنن .در این حالت
گوشتون عادت میکنه به لهجه درست انگلیسی و راحت تر
پیشرفت میکنین .پس حتما ً از کتاب صوتی هم استفاده کنین تا
هم تلفظ درست رو یاد بگیرین هم این که مهارت شنیداریتون
قوی بشه! یعنی با یک تیر دو نشون میزنین.
برای خرید نسخه صوتی کتاب اینجا کلیک کن!
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شما اهل کجا هستید؟
Where are you from?
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سالم!سالم!حالت چطوره؟من خوبم .تو چطوری؟خوب .آیا انگلیسی حرفمیزنی؟
بله.اهل کجایی؟-من اهل کالیفرنیا هستم.

!-Hello
!-Hi
?-How are you
-I'm good. How are
?you
-Good. Do you speak
?English
-Yes.
?-Where are you from
-I'm from California.

 ِهلوهای َهو آر یوآیم ِگدَ ،هو آر یو ِگد .دو یو ِاسﭙیک ِا ِنگلیش
 ِیس ِور آر یو ِفرامآیم ِفرام َک ِلفُرنیانایس تو میت یو-نایس تو میت یو تو

فایل صوتی این مکالمه رو حداقل دوبار گوش کنین.

وکب استارتر

48

www.vocabstarter.ir
آیا شما انگلیسی حرف میزنید؟
Do you speak English?

49
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ببخشید .آیا شما آمریکایی-Excuse me, are you
هستید؟
?American
نه.-No.
آیا انگلیسی حرف میزنید؟ ?-Do you speak Englishیه ذره .ولی نه خیلی-A little, but not very
خوب.
well.
برای چه مدت اینجا بوده-How long have you
اید؟
?been here
دو ماه.-Two month.
شغل شما چیست یا چه-What do you do for
کاری انجام میدهید؟
?work
من دانشجو هستم .شما-I'm a student. How
چطور؟
?about you
من هم دانشجو هستم.-I'm student too.
 ِاکسکیوز می ،آر یو ا َِمری َکننُودو یو سﭙیک ِا ِنگلیش
 ِا ِلیتل ،بات نات ِوری ِول
 ِهو النگ َهو یو بین هیِ رتو مانث1

2

3

4

5

6

7

8

9

وات دو یو دو فُر وركِ
ستیودنتَ .هو ِابَوت یو
آیم ِاِ
ستیودنت تو
-آیم

از
ی
ک
ت
میشم ا بیس
ت
ا
ی
ن
اریم!
جوری

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

تولوِ ،ثرتین،
وان ،تو ،ثری ،فُر ،فایو ،سیکسِ ،س ِونِ ،ایت ،ناینِ ،تنِ ،ا ِل ِونِ ،
تونتی.
فُرتین ،فیفتین ،سیکستینِ ،س ِونتینِ ،ایتین ،ناینتینِ ،
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برای خرید نسخه صوتی کتاب
مکالمه زبان انگلیسی برای تنبل ها
+
کتاب اصلی به عنوان هدیه به ارزش 37
هزار تومان
+
دو کتابچه به ارزش  64هزار تومان
روی لینک زیر کلیک کن
خرید کتاب صوتی
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