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نه فرصت کالس زبان رفتن دارم ،نه پولشو!

😪

آيا انگليسي حرف زدن بدون کالس رفتن ممکنه؟
هیچوقتی از تاريخ ،يادگيري مکالمه مثل اآلن راحت نبوده! اآلن
که دارم اين کتاب رو مینویسم ،نزديک به دو دهه از اولين
کلمهی انگليسي که ياد گرفتم ،میگذره!
هرروز با کلي انگيزه و انرژي  1ساعت پیادهروی میکردم تا
به کالس زبان برسم .چند سال بعد ،خودم معلم زبان انگليسي
شدم .و اآلن تجربهی آموزش زبان خودم رو آوردم توی این کتاب
و دارم در اختيار تو میذارم تا تو هم بهسرعت بتوني انگليسي
حرف بزني!

وکب استارتر
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با خوندن اين کتابي که اآلن روبه روت هست ،داري کولهبار
تجربهی زندگي يک استاد رو رايگان به دست مياري .پس خواهش
میکنم براش ارزش قائل باش و چندين بار تا آخر بخون!

گرامر دوست ندارم ،فقط ميخوام مکالمه یاد بگيرم!
اين کتاب طوري طراحي شده تا بدون اينکه الزم باشه درگير
موضوعات سخت گرامري بشي ،مکالمهی انگليسي رو ياد بگيري!
تمام اون چيزي که در اين مسير الزمت ميشه رو طوري بهت ياد
ميده که اصال ً سردرگم نشي که هيچ ،کلي هم بهت خوش میگذره!
آموزشهای اين کتاب رو به هزاران زبانآموز که مثل تو ،اول
راه بودن ،آموزش داديم و نتيجه شگفتانگیز بوده! بعد از
آموزشهای اين کتاب عالقهی بچهها به زبان انگليسي ،به طرز
وحشتناکي چندين برابر شده! اونقدر زياد که خودشون به دنبال
آموزشهای بيشتر بودن .حتي تعداد زيادي از بچهها بعد از
مطالب اين کتاب ،بقيه کتابهای انگليسي براي
تنبلها رو کامل خريداري کردن و زبانشون
رو ترکوندن! مطمئنم تو هم يکي از اون
بچههايي.

وکب استارتر
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چقدر طول ميکشه تا مکالمه ياد بگيرم؟!
من توي اين کتاب فقط يه چيز از شما ميخوام! بدون اينکه به
تعداد صفحات اين کتاب نگاه کنين ،صفحه به صفحه و قدمبهقدم
با کتاب جلو بياين و روزي يک تا دو ساعت وقت بذارين و کتاب
رو بخونين! هیچ راهکار عملی و درستی به غیر از این کتاب وجود
نداره! تضمین میکنم!

سوگند میخورم وقتیکه به تمام اون چيزي که بهت ميگم عمل
کني و اين کتاب به آخرش برسه از يه دریچهی ديگه به زبان
انگليسي نگاه میکنی! دریچهای که بهت نشون ميده "آره بابا!
انگليسي که چيزي نيست ،مثل آب خوردن حرف میزنم".
پس وظيفه تو فقط اينه که صفحه به صفحه با کتاب جلو بياي!

وکب استارتر
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يه نکته طاليي براي حفظ انگيزه شما!

💪💪💪

بياين يادگيري زبان رو به ساختن يک ديوار تشبيه کنيم ،شما
وقتي میخوای يک ديوار بسازي ،نميگي من تا پايان امروز بايد
يک ديوار بسازم! بلکه ميگي من میخوام اولين آجر رو در بهترين
حالت سر جاش بذارم.

🧱

وقتیکه آجر اول رو گذاشتم ،کار من فقط اينه که آجر بعدي رو
در بهترين حالت خودش بذارم .و اصال ً به اين نگاه نمیکنم که
چند تا آجر مونده! همینطوری ادامه ميدم و از قرار دادن هر آجر
در بهترين حالت خودش لذت میبرم و هيچ عجلهای هم ندارم!

💣

بعد از يک ماه میبینی که آجرهايي که گذاشتي ،يه ديوار محکم
برات ساختن که بُمب هم خرابش نميکنه!
شما هم فقط به اين فکر کنين که من میخوام  5صفحه اول اين
کتاب رو در بهترين حالت خودش بخونم! میبینی بعد از يک ماه
يا  45روز يک اتفاق بزرگ ميفته! بوووووووووم! من بلدم مکالمه
کنم!

👌
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ميترسم کلي زبان کار کنم ولي آخرش نتونم مکالمه کنم!

😱

همين اآلن خيالت رو راحت کنم! تضمین میکنم که امکان نداره
تا آخر اين کتاب رو بخوني و نتوني مکالمه کني! بعد از امتحان
کردن روشهاي مختلف باالخره به روشي رسيديم که بازدهي
وحشتناک بااليي داره .و اون روش همین کتابه!

📘

راستي فایلهای صوتي همين کتاب رو هم برات آماده کرديم.
که تلفظ دقيق جملهها و کلمهها رو هم ياد بگيري .بهاضافهی
کلي توضيحات تکميلي تا ديگه جاي هيچ سؤالی برات باقي
نمونه! حتما ً اين کتاب رو با فایلهای صوتي همراهش ياد بگير
چونکه کتاب پیدیاف بهتنهایی ناقصه و کمکي بهت نمیکنه.
برای تهیه فایلهای صوتی به شماره پائین توی واتس اپ یا
تلگرام پیام بده!
حاال اگه آماده هستي به خودت و من قول بده که تا آخرش
هستي! هر سؤالی هم داشتي ميتوني از طريق سايت
يا واتس اپ و تلگرام مطرح کني.

👇

👇

09306472438
وکب استارتر
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👇نظرات افرادي که از کتابهای براي تنبلها استفاده کردن👇
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👇نظرات افرادي که از کتابهای براي تنبلها استفاده کردن👇
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الفبايي که مثل قند شيرينه🍭🍭
حتما ً اين قسمت رو با فايل صوتي گوش بدين تا تلفظ دقيق همهی
حروف الفبا رو ياد بگيرين.

🎧

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

🔈🔉🔊

بعدازاینکه چند بار تلفظها رو گوش دادی ،یه تمرین مکالمه
صوتی هم هست که باید چندین بار گوش بدی!

?A.What's your name
B.I'm Sarah Conner.
?A.Is that S-A-R-A-H
B.Yes, that's right.
?A.How do you spell your last name?C-O-N-N-O-R
B.No, it's C-O-N-N-E-R.

وکب استارتر
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چهکاری بهتر از سالم کردن به انگلیسی👋

خُب حاال که الفباي زبان انگليسي و تلفظ دقيقشون رو یاد
گرفتي رایجترین عبارتها براي سالم کردن رو هم مثل آب
خوردن اینجا یاد میگيری!

👌

وکب استارتر
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)1اگه بخواهيم خيلي ُكلي و َرسمي سالم كنيم میتونیم بگيم🤨

:

ِ
)هلُو( !1)Hello

)2اگه كمي دوستانهتر سالم كنيم🙋

:
)هاي( !2)Hi

👨
️❤
)3اگهميزانصميميتخيليبيشترباشه،میتونیمبگيم👨

:

ِ
)هي( !3)Hey
چندین روش دیگه هم برات آوردم که این پائین میبینی! حتما ً
توضیحات کامل و تلفظ دقیق رو از توی فایل صوتی گوش
بده! حتما ً این کارو بکن!

🎧

👈

👉

?4)How’s it going

?5)How are you doing
?6)What’s going on

وکب استارتر
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7)What’s new?
8)What’s up?
9)How are you?

10)How’s everything?
11)How are things?

12)How’s your day?

13)How’s your day going?
14)Good morning.

15)Good afternoon.
16)Good evening.
What's
new?

16

Hello!

What's up?

Hey!

Hi!
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حاال کمکم ميتونيم باهم مکالمه کارکنيم!
اولين مکالمه عنوانش هست:
!It's nice to meet you
تمام
فایل صوتي
یعني از دیدن شما خوشحالم .توي
موارد رو کامل بهت یاد دادم تا مکالمه رو بترکوني!

👈

وکب استارتر
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👨👩Michael:
Hi. My name is Michael Ota.
Jennifer: I'm Jennifer Miller.
👨👩Michael:
It's nice to meet you Jennifer.
Jennifer: Nice to meet you too.
👨Michael:
I'm sorry. What's your last name
			
?again
👩Jennifer: It's Miller.
نام خانوادگی

		
نام

👇

						
Michael
		
			
Jennifer

👇

Ota
Miller

خب بچهها همون طوری که میبینین برای معرفی کردن خودمون
یا کس دیگه ای الزمه که اول نام و بعدش نام خانوادگی رو
بیاریم .بهعنوان یک تمرین اسم خودتو توی جای خالی بذار .برای
شنیدن مکالمه جنیفر و مایکل با تلفظ درست و ترجمه مکالمه
حتما ً از فایل صوتی استفاده کنین.

👈

👉

🎧

I'm ................... .
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خداحافظی سخته ولی باید رفت!✋

حاال که سالم کردن رو هم ياد گرفتي ،رایجترین روشهای
خداحافظي کردن رو هم باهم کار میکنیم .حتما ً فايل صوتي
رو همراه با کتاب گوش بده تا هم تلفظ درست رو ياد بگيري هم
شیوهی درست استفاده از عبارتها رو.

🎧

وکب استارتر

👈

👉

19

www.vocabstarter.ir
1)Goodbye!
2)Bye! - Bye-bye!
3)See you later! - See you soon!
4)Talk to you later!
5)See you tomorrow!
6)I’ve got to get going. - I must be going.
7)I’m off.
8)Have a nice day - Have a good one.
9)Take care.
10)Later - Laters - Catch you later.
11)Goodnight.
12)I’m out. - I’m out of here.
13)See you!
Bye! See you!
Later!

20
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َمن ،تو ،او ،ما ،شما ،آنها!

🤨

معادل همهی کلمههای باال رو توی انگلیسی باید بلد باشی! توی
این مستطیل پائین همه رو برات آوردم .حتما ً نکته برداری کن یا
یه عکس ازش بگیر!

✔

I		You		He/She			We		You		They

👇 		👇 		👇 			👇

آنها

شما

		ما
ما
		

			او
او
			

		👇 		👇

			تو
تو
			

				من
من

نکته:او براي خانمها ميشه  .Sheاو براي آقایون ميشه 🛑.He
)او جک است( He is Jack.
)او جنیفر است( She is Jennifer.
)من معلم هستم( I am a teacher.
)تو دانشآموز هستی( You are a student.
)آنها دانشآموز هستند( They are students.
)ما معلم هستیم( We are teachers.

وکب استارتر
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🛑

تا اينجا نيازي نيست که تمام کلمههایی که توي جملههای صفحه
قبل بودن رو بلد باشي ،فقط جدول زير رو حفظ کن تا جلوتر بقيه
نکات رو هم بهت ياد ميدم ،تا غمت نباشه!

🛑

		I		You		He/She

We		You		They

👇 		👇 		👇 			👇 			👇 		👇

آنها

شما

			او
او
			

		ما
ما
		

			تو
تو
			

				من
من

بازهم تأکید میکنم اگه تا اآلن فایلهای صوتي رو تهيه نکردي،
همیناآلن به شماره زير توي واتس اپ يا تلگرام پيام بده و
فایلهای صوتي رو تهيه کن .چون خود کتاب بهتنهایی ارزشي
نداره! یا بزن روی تصویر زیر.

👇👇👇👇👇👇

09306472438
به همراه  3عدد
کتابچه رایگان
به ارزش
 100هزار تومان

✔
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شمارههای اصلي زبان انگليسي 1234
شمارههای اصلی همون یک ،دو ،سه و  ...هستن و شمارههای
ترتیبی همون اول ،دوم ،سوم و ...هستن .فعال ً اینجا اعداد
اصلی رو تا شماره  10یاد میگیریم ،جلوتر بقیه اعداد رو باهم
کار میکنیم.

✔

10

9

nine ten

8
eight

7
seven

6

5

six

five

4

3

2

1

one two three four

0
zero

)(oh

حاال بهعنوان تمرین شماره تلفنهای زیر رو به انگلیسی تلفظ کنین.
توضیحات بیشتر و کاملتر هم توی فایل صوتی هست!

🎧
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افعال  beیعنی چی؟

🤨

افعال  beدر زمان حالam/is/are:

افعال  beتوی زمان حال شامل  am/is/areهستن .ضمير
اولشخﺺ مفرد (Iمن) با  ،amضمير سوم شخﺺ مفرد
 it/she/heبا  isو برای ضمير دومشخﺺ جمع و مفرد you
و اولشخﺺ جمع  weو سوم شخﺺ جمع  theyاز are
استفاده میکنيم.
(هستم ،هستي ،هست ،هستيم،
کال ً افعال  beيعني بودن (هستم،
هستيد ،هستند)
)من معلم هستم( I am a teacher.

)تو دانشآموز هستی( You are a student.

)او دانشآموز است( He is a student.

)او دانشآموز است( She is a student.
)این کتاب است( It is a book.

وکب استارتر
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✋

)شما معلم هستید( You are teachers.
)ما معلم هستیم( We are teachers.
)آنها دانشآموز هستند( They are students.

خب وایسا! یه ویدیو کامل از افعال  beبرات آماده کردم .کافیه
بزنی روی تصویر زیر و ویدیو رو ببینی و توضیحات زیرشو بخونی!

👇

وکب استارتر
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افعال  beدر زمان گذشتهwas/were:
شکل گذشته افعال  beبه این صورته am/is .به was
و  areبه  wereتبدیل میشن.
)من معلم بودم( I was a teacher.

)تو دانشآموز بودی( You were a student.
)او دانشآموز بود( He was a student.

)او دانشآموز بود( She was a student.
)این یک کتاب بود( It was a book.

)ما معلم بودیم( We were teachers.

)شما معلم بودید( You were teachers.

)آنها معلم بودند( They were teachers.

🛑حتما ًفایل صوتی این قسمت رو بیشتر از سه بار گوش کنین🛑.
وکب استارتر
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زمان حال ساده👇-

simple present

از زمان حال ساده توی زبان انگليسی برای بيان کاری استفاده
میکنيم که در زمان حال یک بار یا چند بار بهصورت تکراری
اتفاق ميفته .یادتون باشه که این زمان یکی از پرکاربردترین
زمان ها توی زبان انگليسيه! پس خوب دقت کنين!
اول از هر چيزی باید ساختار این زمان رو بلد باشيم:

)فعل() +verbفاعل(👉 subject

یعنی اول فاعل) (subjectبعدش )فعل(.verb

)من زندگي میکنم( I live.

)من نفس میکشم( I breathe.
)من میروم( I go.

)من بازي میکنم( I play.

وکب استارتر

27

www.vocabstarter.ir
زمان حال ساده به همين سادگيه کافيه که اول یه دونه
فاعل بذاریم بعدش یه دونه فعل بياریم .ولی یه نکته
وجود داره:
فعل توی ضمير سوم شخﺺ مفرد( )She/He/Itفقط
در حالت خبری  sیا  esبه خودش ميگيره.

)او در تهران کار میکند( She works in Tehran.
)او صبحانه میخورد( He eats breakfast.

)او به مدرسه میرود( She goes to school.

)این به تو آسیب میزند( It hurts you.

simple present
وکب استارتر
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چطوری زمان حال ساده رو سؤالی کنيم؟ 🤨
برای اینکه زمان حال ساده رو سؤالی کنيم از افعال کمکی
 Do/Doesاستفاده ميکنيم .از  Doesبرای سوم شخﺺ
مفرد یعنی  He/She/Itو از  Doبرای بقيه ضميرها
استفاده ميکنيم.
به مثال های زیر توجه کنين:

👉

?You play the piano. Do you play the piano
آیا تو پيانو مینوازی؟(
)تو پيانو مینوازی

👈

👉

?He plays football. Does he play football
آیا او فوتبال بازي میکند؟(
)او فوتبال بازي میکند

👈

👉

?She drinks water. Does she drink water
آیا او آب مینوشد؟(
)او آب مینوشد

👈

👉

👈

🎧

فایل صوتي
رو حتما ً گوش کنين چونکه هزارتا نکته
رو توش آموزش دادم!

وکب استارتر
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برای اینکه بتونيم به پرسش های این زمان جواب بدیم به
شيوه زیر عمل ميکنيم :

👇

برای جواب مثبت:

برای جواب منفی:

✔✔
✔

A)Yes, I do.
B)Yes, he does.
C)Yes, she does.

❌❌
❌

A)No, I don't.
B)No, he doesn't.
C)No, she doesn't.

تا اینجا باهم سؤالی کردن و جواب دادن به سؤاالت زمان
حال ساده رو یاد گرفتيم .حاال ميخوام که سؤالی کردن با
 Whرو بهتون یاد بدم .این زمان به اندازه چشم چپ
غول وحشتناک زبان مهمه پس اگه یادش بگيرین چشم
چپشو از کاسه در آوردین!

💪

وکب استارتر
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❓

سؤالی کردن زمان حال ساده با :Wh

برای سؤالی کردن با What/Where/When/why/How
باز هم به فعل کمکی  Do/Doesنياز داریم.

برای پرسشی کردن با :Wh
)1اول جمله خبری رو به پرسشی تبدیل ميکنيم ،همونطور
که چند صفحه قبل بهتون گفتم.
)2اون قسمت از جمله که شامل جواب هست رو حذف
ميکنيم.
)3واژه  Whموردنظر رو اول جمله مياریم.
بریم چندتا مثال کارکنيم:

) آنها اینجا زندگی میکنند( 👉 They live here.

)آیا آنها اینجا زندگی میکنند؟( ?1)Do they live here

)آیا آنها اینجا زندگی میکنند؟( ?2)Do they live here
)آنها کجا زندگی میکنند؟( ?3)Where do they live

وکب استارتر
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)چرا؟() Whyچه موقع؟(When
)چه کسی؟()		 Whoکجا؟(Where

		)کجا؟(where
		)چگونه؟(How

دقت کنین که  whoبا بقیه فرق داره و وقتی میخوایم درباره
فاعل جمله با  whoجمله پرسشی بسازیم دیگه به Do/Does
نیاز نداریم.
?Who lives here
)چه کسی اینجا زندگی میکنه؟(
?Who works here
)چه کسی اینجا کار میکنه؟(
بیشتر از این دیگه درباره حال ساده حرف نمیزنیم ،چون میدونم
دوست دارین مکالمه کار کنین .حتما ً فایل صوتی این قسمت
رو چندین بار گوش کن!

🎧

وکب استارتر
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❌

خب بچه ها تا اینجا با هم سؤالی کردن رو هم یاد گرفتيم.
حاال ميخوام که منفی کردن زمان حال ساده رو براتون بگم.

منفی کردن زمان حال ساده❌
برای منفی کردن زمان حال ساده باز هم به Do/Does
نياز داریم .کافيه که بعد از این دوتا فعل کمکی یه not
بياریم .برای سوم شخﺺ مفرد یعنی  She/He/Itاز does
و برای بقيه ضميرها از  doاستفاده ميکنيم.

👉
👈
👉

I live in Iran now.
I do not live in Iran now.
(من اآلن در ایران زندگی میکنم من اآلن در ایران زندگی نمیکنم)
He drinks water.
He does not drink water.
(او آب مینوشد او آب نمینوشد)
She likes food.
She does not like food.
(او غذا دوست دارد او غذا دوست ندارد)

👈

👈

حتما ً 👈فایل صوتی👉
وکب استارتر
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حرف تعریف یعني چي؟

🤨

a/an

 a/anدقيقا ً معادل ''یک'' هستن .از  anقبل از اسمهایی
که با حروف صدادار  a/e/u/i/oشروع شدن ،استفاده
میکنيم.
)یک سيب(an apple
)یک پرتقال(an orange
)یک چشم(an eye
)یک گوش(an ear
)یک مورچه(an ant

و از  aقبل از اسمهایی که با بقيه حروف انگليسي که
ِ
صامت)بیصدا( هستن استفاده میکنيم.
)یک کتاب(a book
)یک ماشين(a car
)یک ميز(a desk
)یک خودکار(a pen
)یک لپ تاپ(a laptop

وکب استارتر
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حرف صدادار an +
حرف ﺑﻰصدا a +
حاال که کاربرد درست  a/anرو ياد گرفتي ،جاهاي خالي رو پر
کن!
توي فايل صوتي کاملترین توضيحات رو دادم و جوابهای
درست رو هم گفتم.

👈

👉

)This is ... dog. (a/an

)This is ... ant. (a/an

وکب استارتر
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حاال چطوری یک اسم رو جمع ببندیم؟

😶

کافیه که به آخر اون اسم  sیا  esاضافه کنیم .این موضوع رو
با تجربه ،بیشتر یاد میگیرید .مثال ً اسمهای زیر رو ببین چطوری
جمع بسته میشن

👇

👉
👉
👉
👉

)سگ(A dog
)سگها(dogs
)چشمها(eyes
)چشم(An eye
)تلفن(A telephone
)تلفنها(telephones
)ساعت(A watch
)ساعتها(watches
جمع بستن کلمات فعال ً میشه همین! ولی ممکنه این  sیا  esسه
تا صدای مختلف داشته باشه!
.1صدای "س"

👇

		

.2صدای ''ز'' 		

						

👇

.3صدای ِ''از''

						

👇

sentences			cameras				desks
exercises			telephones				maps
watches 			bags					baskests

وکب استارتر
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ِمال منِ ،مال توِ ،مال اوِ ،مال ماِ ،مال شما😮!...
الزمه که جدول زير رو حفظ کنين ،مثالهای زيرش رو هم ببينين
تا کاربرد اصلي رو ياد بگيرين

🖐

✔

)مال او()		 her/hisمال تو(your
)مال آنها()		 theirمال شما(your

🛑

		)مال من(my
		)مال ما(our

)اسم من(my name

)اسم تو(your name

)اسم آن مرد(his name

)اسم آن زن(her name
)اسم ما(our name

)اسم شما(your name

)اسم آنها(their name

خب حاال به جای اسم بگو ''دست من'''' ،دست تو'' و  . ...دست
میشه ''.''hand

وکب استارتر
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حاال که هم افعال  beرو یاد گرفتي ،هم درس صفحه قبل
رو ،جملههای زیر رو براي من ترجمه کن

👇

👨
👩Her name is Emily.
.........................................................................................
👨His name is Jack.
.........................................................................................
👨He is our father.
.........................................................................................
👩She is our mother.
.........................................................................................
👸🧔They are your parents.
.........................................................................................
My name is John.
.........................................................................................

حتما ً👈فایل صوتي👉
وکب استارتر

این قسمت رو گوش کنين .کلي توضيح داره.
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چطوری بگم:کتاب حسن!

📘

برای گفتن این عبارت کافیه اول اسم حسن رو بیاری بعد بهش
 'sاضافه کنی و بعدش کلمه کتاب رو بیاری.
Hasan's book
)کتاب حسن(
اینو بهش میگن '' sمالکیت'' .یعنی نشون میده چی مال کیه!

🚗

🏚

My father's car
)ماشین پدر من(

My parent's house
)خانه والدین من(

🎒

Their sister's bag
)کیف خواهر آنان(

✏
وکب استارتر
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)مداد علی(
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چطوري به انگليسي بگيم:این ،آن ،اینها ،آنها👉
)آن( )						Thatاین( This
)آنها( )					Those/Theyاینها( These

🛑 ممکنه به جای  thisاز  itهم استفاده بشه!🛑

📘 📷
📚 👓

This/it is a camera.		 That is a book.
)آن یک کتاب است(				)این یک دوربین است(

These are glasses.		 Those/They are books.
)آنها کتاب هستند(					)اینها عینک هستند(

وکب استارتر
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آقای سلیمانخانی و خانم اسمیت

توي زبان فارسي ما به همهی خانمها ميگيم خانم فالني و به همهی
آقايون هم ميگيم آقاي فالني! ولي توي انگليسي براي خانم مجرد
يه چيز ميگن و براي خانم متأهل هم يه چيز ديگه!️


🤷

خانُمی که نمیدونیم ازدواج کرده یا نه 👉
خانُم مجرد 👉
خانُمی که ازدواج کرده یا طالق گرفته یا بیوه شده 👉
برای تمام آقایون 👉

ms
miss
mrs
mr

بیچاره آقایون همیشه در حقشون تبعیض قائل میشه!

وکب استارتر
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:خب حاال بریم تمرین کنیم با هم
She is .... Solimani.				

She is ... Perry.				

42

She is .... Jackson.

He is .... Jackman.

وکب استارتر
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افعال  beرو که یاد گرفتي! اگه هنوز یادش نگرفتي ،بزن
روي تصویر زیر و ویدیو رو ببين و توضيحاتشو بخون

👇

حاال میخواهيم یاد بگيریم که چطوري سؤالها رو جواب
بدیم ،مثالهای زیر رو ببين
)من جنیفر میلر هستم( I'm Jennifer Miller.
)تو در کالس ما هستی( You're in my class.
)او در کالس ما هست( She's in our class.
)او آنجاست( He's over there.

👌

وکب استارتر
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👉

Are you Steven Casrson? ()آیا تو استیون کارسون هستی؟

Yes, I am. I'm Steven Carson.( من استیون کارسونم.)بله
No, I am not. I'm not Steven Carson.
( من استیون کارسون نیستم.)نه

👉

Is she in our class? ()آیا او در کالس ماست؟

Yes, she is. She's in our class. ( او در کالس ماست.)بله
No, she is not. She's not in our class.
( او در کالس ما نیست.)نه

👉

Are they theachers? ()آیا آنها معلم هستند؟

Yes, they are. They're teachers.( آنها معلم هستند.)بله
No, they are not. They're not teachers.
( آنها معلم نیستند.)نه

👉

Is he Carl Jackson? ()آیا او کارل جکسون است؟

Yes, he is. He is Carl Jackson. ( او کارل جکسون است.)بله

No, he is not. He's not Carl Jackson.
( او کارل جکسون نیست.)نه

44
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 قبلش جدول زیر رو حفظ.حاال جوابهای درست رو عالمت بزن
 پس. توی فایل صوتی کلی آموزش اضافهتر هست.کن
.حتما ً بهش گوش کن

👉

👉
👉

I'm I am		
She's She is

👉

👈

You're You are
He's
It's It is		
They're

👉

👉He is
👉They are

David: Hello Jennifer. How .... (are/is)you?
Jennifer: ..... (She's/I'm)fine, thanks.
sorry-what's your name again?
David: .... (It's/He's) David- David Medina.
Jennifer:That's right! David this ..... (is/am)
Sarah Conner. ...... (It's/she's) in our
		
math class.
David: Hi Sarah! .... (I'm/It's) nice to meet
		
you.
Sarah: Hi David! I think .... (I'm/you're) in my
English class, too.
David: Oh right! Yes I ... (am/are).

45
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)(داخل

)(روی

)(پشت

1)The
2)The
3)The
4)The
5)The
6)The
7)The

46

ball
ball
ball
ball
ball
ball
ball

is
is
is
is
is
is
is

)(زیر

)(جلوی

⬇⬆حرفاضافهی مکان
)(کنار

)(بین

in the box. ()توپ داخل جعبه است
on the box. ()توپ روی جعبه است
under the box. ()توپ زیر جعبه است
next to the box. ()توپ کنار جعبه است
behind the box. ()توپ پشت جعبه است
in front of the box. ()توپ جلوی جعبه است
between the boxes. ()توپ بین جعبهها است

وکب استارتر
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توي جدول صفحه بعد بهترين حرفهای اضافه مکان رو براتون
آوردم .حتما ً مثل صفحه قبل باهاشون جملهسازی کنين.

✏

حتما ً اين قسمت رو با فايل صوتيش بخونين و همزمان فايل
صوتي رو گوش بدين و متن کتاب رو هم بخونين!

🎧

اگه تا اآلن فایلهای صوتي رو تهيه نکردي ،به شماره زير توي
واتس اپ يا تلگرام پيام بده و با  50درصد تخفيف فایلهای
صوتي رو تهيه کن و  2تا کتابچه و يک کتاب به ارزش  100هزار
تومان هديه بگير! یا اینکه بزن روی تصویر زیر و مستقیم توی
سایت ثبت نام کن و بعد از پرداخت ،فایلهای صوتی رو همون
لحظه دانلود کن یادت باشه تعداد تخفیف و کتابچهها محدوده!
تا تموم نشدن سریع پیام بده.

👇

🛑

09306472438

وکب استارتر
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در/توی/تو
روی
پشت
مقابل
در
به جز
همراه با
باالی
از
تا
قبل از
برای
از/زیرا
از میان
در طول
به سمت
کنار
بعد از
در برابر
بین
بدون

وکب استارتر

این
آن
بيهایند
این ِفرانت آو
ا َت
ِاکسپت
ویذ
ا ُِور
ِفرام
آنتيل
بيفُر
ُفر
سينس
ثروو
دیورینگ
ت/تُ ِوردز
ُ
ِنکست تو
ا ِ
َفتر
ِا ِگنست
بيتوین
ویذَ وت

In
On
Behind
In front of
At
Exept
with
Over
From
Until
Before
For
Since
Through
During
To/Towards
Next to
After
Against
Between
without
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حرف تعریف the
حرف تعریف  ،theهیچ معادلی توی فارسی نداره! فقط برای اشاره
به چیزی کاربرد داره که برای ما آشناست یا اون رو میشناسیم!
مثال زیر رو ببین

👇

A mouse and an elephant fell in love. The mouse
loves the elephant and the elephant loves the mouse.

یک موش و یک فیل عاشق شدند .موش عاشق فیل است و فیل
عاشق موش است.
توی این مثال وقتی که برای اولین بار اسم فیل و موش اومد از
 a/anاستفاده کردیم ،ولی برای دومین بار و دفعات بعدی از
 theبرای هردوتاشون استفاده کردیم ،چون برای ما دیگه آشنا
هستن و قبال ً اسمشونو شنیدیم.

✔

وکب استارتر
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🎧

وسایل جویی کجاست؟ به فایل صوتی گوش کنین و سؤاالت رو
جواب بدین

وکب استارتر
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🇪 بازی داریم! شهرها رو به کشور درست وصل کنين

آیا شما اهل سئول هستيد؟:مکالمه

Tim: Are you from California, Jessica?
Jessica: Well, my family is in
		
California now, but we're
		
from Korea originally.
Tim: Oh, my mother is Korean.
		
from Seoul! Are you from
		
Seoul?
Jessica: No, we're not from
		
Seoul. We're from
		
Daejeon.
Tim: So is your first
		
language Korean?
Jessica: Yes, it is.

51
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مطمئنم زمان حال ساده رو یاد گرفتی! حاال چطوری جمله منفی
بسازیم؟
برای ساختن منفی کافیه که  do/doesبذاریم و بعدش یه
 notاضافه کنیم.

👉👉
👉👉

We
we go
gototo
school.
school We don't
We don't
go to school.
go to school.
رویم))
نمییرویم
مدرسه نم
به مدرسه
ما به
ما به مدرسه میرویم ما
((ما
Sheplays
plays
tennis She She
doesn't
play tennis.
She
tennis.
doesn't
play tennis.
کند).
یکند
بازی ممی
تنیس بازي
او تنيس
((او
نمییکند)
بازي نم
تنيس بازی
او تنیس
کند او

👈
👈👈

براي منفي کردن افعال  ،beبعد از فعل  ،beيه  notاضافه
میکنیم.

👉 I'm not a teacher.
(من معلم هستم 👈 من معلم نیستم)
She is a student 👉 She isn't a student.
(او دانشآموز است 👈 او دانشآموز نیست)

I am a teacher

👉

does not
doesn't
is not
isn't

👉

وکب استارتر

			👉 don't
		👉 'm not

do not
am not
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☺He's cute:مکالمه

Emma: Who's that?
Jill: He's my brother.
Emma: Wow! He's cute! What's his name?
Jill: James. We call him Jim.
Emma: Oh, how old is he?
Jill: He's twenty-one years old.
Emma: What's he like? I bet he's nice.
Jill: Yes he is-and he is very
		
smart, too!
Emma: And who's that?
Jill: My sister Tammy. She's
only twelve. She is the baby
of the family.
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🛑 حتما ً توضیحات داخل 👈فایل صوتی👉

برداری کنین

✏

رو گوش بدین و نکته

اعداد و سن و سال به انگلیسی
روش درست تلفظ تمام اعداد رو توی فایل صوتی بهت آموزش
دادم ،حداقل  5بار به فایل صوتی این قسمت گوش بده!

🎧

وکب استارتر
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شیوهی سؤالی کردن افعال  beدر انگلیسی❓
برای سؤالی کردن افعال  beکافیه که جای افعال  beو ضمیر رو
باهم عوض کنین .بعدش یه عالمت سؤال خوشگل بذارین آخر
جمله!

❓

?Am I a teacher
)آیا من معلم هستم؟(
?Are you a student
)آیا تو دانشآموز هستی؟(
?Is he a student
)آیا او دانشآموز است؟(
?Is she a student
)آیا او دانشآموز است؟(

وکب استارتر
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?Is it a book
)آیا این یک کتاب است؟(
?Are you teachers
)آیا شما معلم هستید؟(
?Are we teachers
)آیا ما معلم هستیم؟(
?Are they students
)آیا آنها دانشآموز هستند؟(
?Was I a teacher
)آیا من معلم بودم؟(
?Were you a student
)آیا تو دانشآموز بودی؟(
?Was he a student
)آیا او دانشآموز بود؟(

وکب استارتر
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❓❓

پرسشی کردن افعال  beبا wh

حال سادست!
این دقیقا ً مثل پرسشی کردنِ ،
برای پرسشی کردن با :Wh
)1اول جمله خبری رو به پرسشی تبدیل ميکنيم ،همونطور
که قبال ً بهتون گفتم.
)2اون قسمت از جمله که شامل جواب هست رو حذف
ميکنيم.
)3واژه  Whموردنظر رو اول جمله مياریم.

)او اینجا است( 👉 He is here.

)آیا او اینجاست؟( ?1)Is he here
)آیا او؟( ?2)Is he
)او کجاست؟( ?3)Where is he

وکب استارتر
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ویژگیهای شخصیتی و ظاهری آدمها

Appearance()ظاهر

Personality()شخصیت

tall ()قدبلند
short ()کوتاه قد
heavy ()سنگین وزن
handsome ()خوشتیپ
thin ()الغر
good-looking ()خوشتیپ
pretty ()زیبا

friendly ()صمیمی
funny ()بامزه
serious ()جدی
shy ()خجالتی
talkative ()پرحرف
quiet ()ساکت
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انواع لباس به انگلیسی👢🥿👗🩳👖

با لغات باال جدول رو کامل کن👇
لباس تابستانه
swimsuits, ...

وکب استارتر

لباس زمستانه
Coat, ...
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انواع رنگ به انگلیسی

🎨

حتما ًتلفظ درست رو توی 👈فایل صوتی👉
وکب استارتر

با دقت گوش کنین!

🎧
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It's a disaster!

🤦

Pat: Great! our clothes are dry. Where is
my new blouse?
Julie: What color is it?
Pat: It's white.
Julie: Here's a light blue
blouse. Is it yours?
Pat: No, it's not mine.
Wait. It is mine.
It's a disaster.!
Julie: Oh, no. All our
clothes are light
blue.
Pat: Here's the problem.
It's these new blue
jeans. Whose jeans are they?
Julie: Uh, they're mine. sorry.

61

وکب استارتر

www.vocabstarter.ir

🔊  در انگلیسیsh  وs تلفظ درست
! صدای ''ش'' دارهsh  صدای "س" وs توی انگلیسی
1)suit		
2)shirt		

👉		
👉		

socks		
short		

👉		
👉		

scarf
shoes

👇حاال جمالت زیر رو بخونین
1)This is Sandra's new shirt.

👕

👞
3)Where are my shoes and socks? 🧦🩰
4)My shorts and T-shirts are blue! 🩳👚

2)These are Sam's purple shoes!

🎧حتماً👈فایل صوتی👉 این قسمت رو بیشاز سه بار گوشکنین
62
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دوباره مال من ،مال تو ،مال او ،مال ما🤨 ... ،

تا اینجا یاد گرفتیم این جمله رو به انگلیسی بگیم:کتابِ من!📘
!My book

حاال بعضی وقتها دیگه نمیخواهیم کلمهی کتاب رو تکرار کنیم،
به جاش از این موارد استفاده میکنیم.

👇

			my
				
mine.
			your
				
yours.
his socks
These socks are his.
						her
hers.
						our
ours.
						their
theirs.

👉

		
		
These are
		
		

)اینها جورابهای من هستند( These are my socks.

👇

							

)این جورابها مال من هستند( These socks are mine.

وکب استارتر
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🎧

کار عملی:به فایل صوتی گوش بدین و عدد مناسب رو زیر هر
تصویر جاگذاری کنین.

مثال:

?A: What color is Peter's T-shirt
)تی شرت پیتر چه رنگی است؟(
B: His T-shirt is yellow.
)تی شرت او زرد است(

وکب استارتر
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فصلهای سال در زبان انگلیسی

❄🔥☀🌈

حاال شما بگین:
?What are the seasons in your area
محل زندگیتون چه فصلهایی داره!

🏝

?What is your favorite season
فصل موردعالقه شما چیه؟

😍

وکب استارتر

65

www.vocabstarter.ir
It's very cold!

❄❄❄

Pat: Oh, no!
Julie: What's the matter?
Pat: It's snowing, and it's very cold.
Julie: Are you wearing your gloves?
Pat: No, they're at home.
Julie: Well, you're wearing your coat.
Pat: But my coat isn't warm. And I'm not
wearing boots!
Julie: Ok, let's take a taxi!
Pat: Thanks, Julie!

66
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زمان حال استمراري يا ادامهدار🏃
از زمان حال استمراري براي بيان كاري استفاده میکنیم كه
بهصورت ادامهدار و مستمر در زمان حال و يا بهطور موقت داره
انجام ميشه.
ساختار زمان حال استمراري اينجوريه:
) + ingفعل() + am/is/are + verbفاعل(subject
يه سري نكته ميخوام بهتون بگم كه بايد براي ساختن فعلها
هنگام اضافه كردن  ingرعايت كنين .اين نکتههایی كه ميگم
توي بقيه زمانها هم كاربرد دارن .پس خوب يادشون بگيرين!
)1اگه آخر فعلي  eبود ،اون  eحذف ميشه ،بهغیراز فعلهايي كه
آخرشون  ee, oe, yeباشه.

👉 Agreeing

Agree

وکب استارتر

👉 coming

come
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)2برای افعالی که حرف آخرشون بی صداست و استرس داره
و حرف یکی مونده به آخر صداداره ،حرف بی صدا دوبار تکرار
میشه .به جز اونایی که آخرشون  X, Y, Wداره.

👉 fixing

		👉 sitting

fix

sit

)3توی انگلیسی بریتانیایی اگر آخر فعلی  lباشه ،دوبار تکرار
میشه و در انگلیسی آمریکایی یک بار.
traveling
travelling

		👉 👉			travel
		👉 👉			travel

American
		 British

)4اگر آخر یک فعل  ieباشه تبدیل به  yمیشه.
Dying

		👉

lying					 Die

👉

lie

اين ميشه ساختار حال استمراري به همراه نکتههاش .بريم که
باهم مثال ببينيم .راستی فایل صوتی این قسمت فراموش
نشود!

🎧

وکب استارتر
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📞

I am talking to my father.
من دارم با پدرم حرف میزنم.

اون داره به خونش میره⛪.

She is going to her home.

🏃

او در حال ورزش کردن است.

She is exercising.

با ساختار حال استمراری هم آشنا شدیم .توی قسمت بعد میخوام
که روش سؤالی کردن زمان حال استمراری رو بهتون بگم که
خیلی آسونه .اصال ٌ آب خوردنه!

💧

یادتون باشه از 👈فایل صوتی👉
🛑 یادت باشه ،تعداد تخفیفها

این قسمت استفاده کنین

🎧

محدوده .تا از تخفیف جانموندی و
 3تا کتابچه هدیه تموم نشده،
فایلهای صوتی رو تهیه کن

👈👈

وکب استارتر
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❓

سؤالی کردن زمان حال استمراری:

براي سؤالي کردن جمالت حال استمراري ميتونيم سؤاالت بله يا
خير بسازيم و يا با  Whسؤاليشون کنيم .براي اينکه بخوايم با
بله و خير سؤالي کنيم ،کافيه که جاي فعل  beرو با فاعل عوض
کنيم.
?Is he talking
?Are we playing
?Am I teaching

		👉
		👉
		 👉

)Aاون داره حرف میزنه👈 .
)Bما داریم بازی میکنیم👈 .
)Cمن دارم درس میدم👈 .

		A)He is talking .
		B)We are playing.
		C)I am teaching.

آیا اون داره حرف میزنه؟
آیا ما داریم بازی میکنیم؟
آیا من دارم درس میدم؟

برای جواب دادن هم اینجوری عمل میکنیم👇:
❌

No, he is not talking.

✔

A)Yes, he is talking.

❌✔No, we are not playing.
❌ C)Yes, I am teaching. ✔No, I am not teaching.
وکب استارتر
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سؤالی کردن زمان حال استمراری با :Wh
شاید فکر کنين سؤالی کردن زمان حال استمراری با Wh
ساده باشه ولی باید بهتون بگم که کامال ً درست فکر
کردین .آب خوردنه!

😉

)1اول جمله خبری رو پرسشی ميکنيم ،همونطوری که بهتون
یاد دادم.
)2بعد قسمتی از جمله رو که ميخوایم پرسشی کنيم ،حذف
ميکنيم.
)3واژه پرسشی  whموردنظر رو اول جمله مياریم.

👉 I am speaking in class.

?1)Am I speaking in class
?2)Am I speaking
?3)Where am I speaking
من دارم توی کالس حرف ميزنم.
)1آیا من دارم توی کالس حرف ميزنم؟
)2آیا من دارم حرف ميزنم؟
)3من کجا دارم حرف ميزنم؟

وکب استارتر
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What time is it there?

🕘

Debbie: Hello?
John: Hi, Debbie. This is
John. I'm calling
		
from Australia.
Debbie: Australia?
John: I'm at a
		
conference in
		
Sydney.
Remember?
Debbie: Oh, right. What time is it there?
John: It's 10:00 P.M. And it's four o'clock
		
there in Los Angles. Right?
Debbie: Yes-four o'clock in the morning!
John: 4:00 A.M.? Oh, I'm really sorry.
Debbie: That's OK. I'm awake ... now.

👉توضیحات کامل و عالی تمام مکالمات رو توی 👈فایل صوتی

🎧!گوش بدین

72
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ساعت چنده؟

🕘

👈

براي گفتن ساعتها توي زبان انگليسي کافيه که اول عدد
ساعت رو بگيم و بعدش عدد دقيقه رو! اين سادهترین روش
گفتن ساعته ،البته روشهای ديگه هم هست که توي فايل صوتي
کامل توضيح دادم.

🎧

)ساعت پنج و چهل و پنج دقيقه است( It's five-forty five.

وکب استارتر
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I'm really hungry!

🍔

Steve: Hi, Mom.
Mom: What are you doing
Steve?
Steve: I'm cooking.
Mom: Why are you
		 cooking
now? It's 2
		 o'clock
in the morning!
Steve: Well, I'm really hungry!
Mom: What are you making?
Steve: Pizza.
Mom: Mmm, pizza. Now I'm getting
		
hungry. Let's eat!

👉توضیحات کامل و عالی تمام مکالمات رو توی 👈فایل صوتی

🎧!گوش بدین
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فعالیتهای ورزشی

🚲

🎧

به فایل صوتی گوش بدین و به سؤاالت زیر درباره هرکدوم
جواب بدین.
?A:Is he playing soccer
)آيا او دارد فوتبال بازي میکند؟(
B:No, he's not.
)نه(
?C:What's he playing
) او دارد چه بازی میکند؟(
A:He's playing tennis.
)او دارد تنیس بازی میکند(

وکب استارتر
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فعالیتهای ماری

🏓

به فایل صوتی گوش بدین و از  1تا  8توی جای خالی بنویسین.

حملونقل در ایاالتمتحده آمريکا 🇺

شما از کدوم يک از روشها براي رفتن سرکار استفاده میکنین؟

وکب استارتر
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It's a nice car!
Ashley:
		
Jason:
		
		
		
Ashley:
Jason:
Ashley:
Jason:
Ashley:
		
Jason:

77

🚗

Nice car, Jason!
Is it yours?
No, it's my sister's.
She has a new job,
and She drives to
work.
Is her job here in the
suburbs?
No, it's downtown.
My parents work downtown, but they
don't drive to work. They use public
transportation.
The bus or the train?
The train doesn't stop near our house,
so they take the bus. It' really slow.
That's too bad.

وکب استارتر

www.vocabstarter.ir

👇

👨

لغات خانوادگی
.با توجه به تصویر جاهای خالی رو پر کن

1. Anne is paul's wife.
2.Jason and Emily are their ......
3.Paul is Anne's .....
4.Jason is Anne's .....
5.Emily is Paul's .....
6.Jason is Emily's ......
7.Emily is Jason's ......
8.Paul and Anne are Jason's .....

👉
wife 👉()زن
👉
mother/mom 👉()مادر
👉
son 👉()فرزند پسر
daughter 👉()فرزند دختر
brother 👉()برادر
children/kids 👉(		)فرزندان
sister 👉()خواهر
aunt 👉(خاله/			)عمه
uncle 👉(عمو/)دایی
cousin 👉(عمه/خاله/دایی/)پسر یا دختر عمو

husband (			)شوهر
father/dad (		)پدر
parents (		)والدین
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I get up at noon!

🌝

Jack: Let's go to the park on Sunday.
Amy: Ok, but let's go in the afternoon. I sleep
late on weekends.
Jack: What time do you get up on Sundays?
Amy: At ten o'clock.
Jack: Oh, that's early. On Sundays I get up at
noon.
Amy: Do you eat breakfast then?
Jack: Sure. I have breakfast everyday.
Amy: Then let's meet at
this restaurant at
one o'clock. They
serve breakfast
all day!
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روزهای هفته 🗓
👈

👉

به فایل صوتی گوش بدین و بگین مارشا توی هر روز هفته
چکار میکنه و اونو توی جدول زیر تیک بزنین.

✔

روزهای هفته به این ترتیبه 👇
				
یکشنبه 👉 Sunday
دوشنبه 👉 					Monday
سهشنبه 👉 					Tuesday
چهارشنبه 👉 					Wednesday
پنجشنبه 👉 					Thursday
جمعه 👉 					Friday
شنبه 👉 					Saturday
وکب استارتر
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🏡

قسمتهای مختلف خانه

Apartment ( )آپارتمانHouse ()خانه

Bathroom ( )دستشوییBedroom ()اتاق خواب
Closet (			)پستوKitchen ()آشپزخانه
Elevator (		)آسانسور

Dining room ()ناهارخوری

Living room ( )نشیمنLobby ()راهرو

Hall (				)تاالرStairs ()راهپله
Garage (			)گاراژ
Yard ()حیاط
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Laundry room ()رختشویخانه

    First floor ()طبقه اول
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My new apartment !

🏬

Linda: Guess what! I have
		
a new apartment.
Chris: That's great!
		
What's it like?
Linda: It's really beautiful.
Chris: Is it very big?
Linda: Well, it has a big living room, a small
		
bedroom, a bathroom, and a kitchen.
Chris: Where is it?
Linda: On Lakeview Drive.
Chris: Oh, nice! Does it have a view?
Linda: Yes, it does. It has a great view of
		
another apartment building!

گوش کنين
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👉توضيحات کامل هر مکالمه رو توي 👈فايل صوتي

🎧 .و نکته برداري کنين
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furniture

		

🪑

وسایل خانه

Bed (					)تختClock ()ساعت

		Pictures (			)تصاویرCurtains ()پرده
		Armchairs ( )صندلی دستهدارStove (		)گاز
		Table (					)میزDesk ()میز
		Microwave oven()ماکروفر

Refrigerator ()یخچال

		Lamps (				)المپSofa ()مبل
		Television (			)تلویزیونRug ()قالیچه
		Mirror (				)آینهDresser ()کمد
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Coffee table ( )میز قهوهخوریBookcase ()کتابخانه
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There aren't any chairs!

🪑

Chris: This apartment is great!
Linda: Thanks. I love it, but
I really need some
		
furniture.
Chris: What do you need?
Linda: Oh, I need lots of
		
things. There are
some chairs in the
kitchen, but
		
there isn't a table.
Chris: And there is no
sofa here in the living room.
Linda: And there aren't any chairs. There's
only this lamp.
Chris: So let's go shopping next weekend!

🎧
84

.توضیحات کامل رو توی فایل صوتی یاد بگیرین
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There is/There are
از اين دوتا براي بيان ''وجود دارد'' استفاده میکنیم .از there
 isبراي مفرد و از  there areبراي جمع .مثالهای زير و ترجمه
رو ببين.

👇👇👇

There is a bed in the bedroom.
)یک تخت در اتاقخواب وجود دارد(
There are some chairs in the kitchen.
)تعدادی صندلی در آشپزخانه وجود دارد(
There isn't a bed in the bedroom.
)تختی در اتاقخواب وجود ندارد(
There aren't some chairs in the kitchen.
)تعدادی صندلی در آشپزخانه وجود ندارد(

وکب استارتر
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تلفظ th
دو مدل تلفظ  thرو توی این قسمت باهم یاد میگیریم .حتما ً
با دقت فراوان به فایل صوتی گوش بدین تا تلفظ دقیق رو یاد
بگیرین!

🎧

خانه رؤیایی شما!

🏕

?What is your dream home like
?Where is it
What rooms does it
?have
What things are
?in the rooms
?Does it have a view

وکب استارتر
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⛏
👇

?What do you do
حرف هر شغل رو زیر تصویر درست قرار بده

وکب استارتر
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He works in a hotel!

🏢

Rachel: Where does your brother work?
Angela: In a hotel.
Rachel: Oh, really? My
		
brother works in
		
a hotel, too.
		
He is a front
		
desk agent.
Angela: How does he like it?
Rachel: Not very much. He
		
doesn't like the
		
manager.
Angela: That's too bad. What
		
hotel does he work for?
Rachel: The Plaza.
Angela: That's funny. My brother works there,
		
too.
Rachel: Oh, that's interesting. What does he do?
Angela: Actually, he's the manager!
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چه شغلی چقدر سخته

⁉

بگین که با کدوم یکی موافق هستین و با کدوم یکی مخالف!
A singer has an exciting job. I agree.
)خواننده بودن هیجانانگیز است .موافقم(
A casheir has not an easy job. I disgree.
)صندوقدار بودن آسان نيست .مخالفم(

حتماً از فایل صوتی این قسمت هم استفاده کنین🎧 .
وکب استارتر
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That's exciting.

😝

Richard: Hey, Stephenie.
		
I hear you
			
have a new job.
Stephenie: Yes, I'm
		
teaching
			
math at
			 Lincoln
			
High School.
Richard: How do you like it?
Stephenie: It's great. The students are terrific.
			
How are things with you?
Richard: Not bad. I'm a firefighter now, you
			 know.
Stephenie: That's exciting!
Richard: Yes, but it's a very stressful job. And
		
sometimes it's dangerous.

🎧 حتماً توضیحات 👈فایل صوتی👉 رو گوش کن
90
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🤔 اول صفت بیاد یا اسم
توی زبان انگلیسی اول صفت میاد بعدش اسم! مثال ً اگه بگیم
 اینجوری میشه،شُ غلی سخت

👇

A difficult job. ()شغلی سخت
: بگیمbe گاهی میتونیم جمالت رو اینجوری با افعال
A firefighter's job is dangerous.
()شغل یک آتشنشان خطرناک است

👇 :حاال جمالت زیر رو به روش دیگه بگین
1)A musician's job is interesting.
2)An athlete's job is exciting.
3)A lawyer's job is stressful.
4)A security guard has a boring job.
5)A photographer has a difficult job.
6)A police officer has a dangerous job.
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هرم مواد غذایی

🍻🍗🥩🥐🍿🍕
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How about some sandwiches?

🍔🍔🍔

Adam: What do you want
for the picnic?
Amanda: Hmm. How about
		
some sandwiches?
Adam: Ok, we have some
		
chicken in the
refrigerator, but we don't have any
		
bread.
Amanda: And we don't have any cheese.
Adam: Do we have any drinks?
Amanda: No, we need some.
Adam: All right. Let's get some lemonade.
Amanda: And let's buy some potato salad.
Adam: Sure. Everyone likes potato salad.

🎧
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!حتما ً گوش بدین

👉توضیحات کامل رو توی 👈فایل صوتی
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کاربرد  someو any
توي زبان انگليسي بعضي اسمها قابلشمارش هستن ،يعني هم
حالت مفرد دارن و هم حالت جمع! اما بعضي از اسمها فقط حالت
مفرد دارن و نمیتونیم به آخرشون  sيا  esاضافه کنيم تا حالت
جمع به دست بياد! البته ممکنه توي زبان فارسي بشه اين اسمها
رو جمع بست ولي توي انگليسي نميشه! مثالً:

✔

👉

👇

)یک تخممرغ( an egg
)تخممرغها( eggs
)نان( bread
)نانها( breads

❌

👉

حاال از  someو  anyمیتوانیم برای هردوی این اسم ها استفاده
کنیم:
)آيا به هيچ تخممرغی نياز داريم؟( ?Do we need any eggs
)بله ،بیا تعدادی تخممرغ بگیریم( Yes, let's get some eggs.
No, we don't need any eggs.
)نه ،هیچ تخممرغی الزم نداریم(

وکب استارتر
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نکته:از  anyتوي جملههای با مفهوم منفي استفاده میکنیم!
)آیا ما به هیچ نانی نیاز داریم؟( ?Do we need any bread
Yes, let's get some bread.
)بله ،بیا مقداری نان بگیریم(
No, we don't need any bread.
)نه ،به هیچ نانی نیاز نداریم(

مردم هر کشور چه چیزی رو وقت صبحونه میخورن! ☕

به فایل صوتی گوش کنین و تکرار کنین🎧 .
وکب استارتر
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Fish for breakfast!

🐟

Sarah: Let's have breakfast
		
together on Sunday.
Kumiko: Ok, come to my
		
house.
		
My family always
		
have Japanese-style
		
breakfast on Sundays.
Sarah: Really? What do you
		
have?
Kumiko: We usually have fish, rice, and soup.
Sarah: Fish for breakfast? That's interesting.
Kumiko: Sometimes we have a salad, too. And
we always have green tea.
Sarah: Well, I never eat fish for breakfast, but I
		
like to try new things.
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قیدهای تکرار

♾

توي زبان انگليسي قيدهاي تکرار نشون ميدن که يه کاري هرچند
وقت یکبار انجام ميشه! رایجترین اين قيدها رو ببين:
)همیشه(always

👇

		

)معموال ً(		usually

)اغلب(		often

)صبحانه میخورم() eat breakfast.گاهی(sometimes

)من(I

)بهسختی(		hardly ever
)هرگز(		never

?Do you ever have fish for breakfast

)آیا اصال ً برای صبحانه ماهی میخورید؟(

)بله ،همیشه(Yes, I always do.
)گاهی(Sometimes I do.
)نه ،هرگز(No, never I do.

وکب استارتر
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I love sports!

🏊🏋🚴

Lauren: So, Justin, what do you do in your free
		
time?
Justin: Well, I love sports.
Lauren: Really? What sports do you like?
Justin: Hmm. Hockey, baseball, and soccer are
		
my favorites.
Lauren: Wow, you're a really good athlete! When
		
do you play all these sports?
Justin: Oh, I don't play these
		
sports. I just watch
them on television!
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ورزش کردن در آمریکا

🏂🏇

فایل صوتی رو گوش بدین و تکرار کنین!

🎧

تلفظ  canو  can'tدر انگلیسی 🔔

🎧

به فایل صوتی گوش بدین ،و تفاوت ها رو گوش بدین و گزینه
درست رو تیک بزنین!
		1.I can sing
		 I can't sing.
2.I can act.
		 I can't act.
3.I can dance.
I can't dance.
4.I can swim.
		 I can't swim.

🔵
🔵🔵
🔵

وکب استارتر
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I can't sing.

🎶

Kayla: Oh, look. There's a talent contest on
		
Saturday. Let's enter.
Philip: I can't enter a talent contest. What can I
		 do?
Kayla: You can sing really well.
Philip: Oh, thanks. Well, you can, too.
Kayla: Oh, no. I can't sing at all - but I can
		
play the piano.
Philip: So maybe we can enter the contest.
Kayla: Sure. Why not?
Philip: OK. Let's practice
		 tomorrow.
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استفاده از  canبرای توانایی

💪

از فعل  canبراي بيان توانايي انجام کاري استفاده میکنیم.
)من میتوانم/نمیتوانم خوب بخوانم( I can/can't sing very well.
)تو میتوانی/نمیتوانی خوب بخوانی(You can/can't sing very well.
)او میتواند/نمیتواند خوب بخواند(He can/can't sing very well.
)او میتواند/نمیتواند خوب بخواند(She can/can't sing very well.
)ما میتوانیم/نمیتوانیم خوب بخوانیم( We can/can't sing very well.
They can/can't sing very well.
)آنان میتوانند/نمیتوانند خوب بخوانند(

برای سؤالی کردن هم کافیه جای  canرو با ضمیر عوض کنیم🔃.
)آیا میتوانی بخوانی؟( ?Can You sing
)بله ،میتوانم( Yes, I can.

)نه ،نمیتوانم( No, I can't.

)آیا او میتواند بخواند( ?Can she sing
)بله ،میتواند( Yes, she can.

)نه ،نمیتواند( No, she can't.

وکب استارتر
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حاال با توجه به تصاویر جای خالی رو با  canیا  can'tپر کنین.

✔

مثال ً عکس اولي معلومه که نميتونه طراحي بکنه! شما خود سيندرال
رو بهش بده ايشون تصوير گودزيال تحويلت ميده! پس توي جاي
خالي بايد  can'tبذاره! توي فايل صوتي جوابهای درست
رو گوش بده.

🎧

وکب استارتر
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ماهها و تاریخها

🗓

به فایل صوتی گوش بدین که هزارتا نکته و توضیح داره!

🎧

براي پرسيدن تاريخ تولد کسي از جمله زير استفاده میکنیم👇.
?When is your birthday
)تاریخ تولدت کیه؟(
حاال که اعداد و ماهها رو یاد گرفتی بگو تاریخ تولدت کیه .مثال ً:
My birthday is July 21st.

وکب استارتر
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Happy birthday!

🎁🎇🧨

Angie: Are you going to do anything
exciting this weekend?
Philip: Well, I'm going to celebrate
my birthday.
Angie: Fabulous! When is your
birthday, exactly?
Philip: It's August ninthSunday.
Angie: So What are your plans?
Philip: Well, my friend Kayla is going to take
		
me out for dinner.
Angie: Nice! Is she going to order a cake?
Philip: Yeah, and waiters are probably going to
		
sing ''Happy birthday'' to me. It's so
		 embarrassing.
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زمان آینده با going to
برای بیان کاری که واسش برنامه ریختیم ،از این ساختار استفاده
میکنیم:
فعل am/is/are + going to(gonna) +

توي ترجمه "میخواهم" ترجمه ميشه! 👇

)میخواهم بروم( I am going to go.
)میخواهد بخوابد( She is going to sleep.
)میخواهند بمانند( They are going to stay.
برای سؤالی کردن کافیه که جای ضمیر رو با فعل  beعوض کنیم:
?Are you going to eat something
)آیا میخواهی چیزی بخوری؟(
)بله ،میخواهم(Yes, I am.
)نه ،نمیخواهم(No I am not.

وکب استارتر
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سؤاالت  whزمان آینده با going to
براي سؤالي کردن با  whاول ،مثل صفحه قبل سؤالي میکنیم،
بعدش ،جواب رو حذف میکنیم ،در آخر کلمهی  whموردنظر رو
ميذاريم:
?What are you going to do for valentine's day
)میخواهی برای روز ولنتاین چهکار کنی؟(
I'm going to sleep all day.
)میخواهم تمامروز را بخوابم(
I'm not going to buy a present.
)نمیخواهم هدیه بخرم(
?How are you going to get there
)چگونه میخواهید به آنجا بروید؟(
We're going to drive.
)میخواهیم رانندگی کنیم(
We're going to take a bus.
)میخواهیم اتوبوس بگیریم(

وکب استارتر
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روزهای خاص در زبان انگلیسی

🎃

به فایل صوتی گوش کنین و تکرار کنین🎧 .

به فایل صوتی گوش بدین و هر کاری که انجام میدین رو تیک
بزنین!

وکب استارتر
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Have a good valentine's day.

💑

Mona: So, Tayler, are you
going to do anything
special for valentine's
Day?
Tylor: Yeah, I'm going to
		
take my girlfriend
out for dinnner.
Mona: Oh, really? Where
are you going to go?
Tylor: Laguana's. It's her
favorite restaurant.
Mona: Oh, She's going to like that.
Tylor: How a bout you? What are you going to
		 do?
Mona: Well, I'm not going to go to a restaurant,
		
but I'm going to go to a dance.
Tylor: Sounds like fun. Well, have a good
		
valentine's Day.
Mona: Thanks. You, too.
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اعضای بدن به انگلیسی

وکب استارتر
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I feel homesick!

☹

Brian: Hey Kenichi. How
		
are you?
Kenichi: Oh I'm not so good
		
actually.
Brian: Why? What's the
		
matter?
Kenichi: Well, I have a headache. And a
		
backache.
Brian: Maybe you have the flu.
Kenichi: No, I think I just feel a little homesick
		
forJapan.
Brian: That's too bad. But maybe I can help.
		
Let's have lunch at that new Japanese
		
restaurant.
Kenichi: That's a great idea. Thanks, Brian. I
		
feel better already.

از فایل صوتی که فاصله نگرفتین؟ حتما ً فایل صوتی رو گوش
!بدین

🎧
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🤒

بیان بیماریها با  haveو  feelدر انگلیسی
خیلی راحت از این دوتا ساختار استفاده میکنیم:
صفت 				feel +اسم بیماری have +

?What's the matter?/What's wrong
)مشکل چیه؟(
)من سردرد دارم(I have a headache.
)من کمر درد دارم(I have a backache.
)من آنفوالنزا دارم(I have the flu.
?How are you?/How do you feel
)حالت چطوره؟(
)حس دلتنگی دارم(I feel homesick.
)حس بهتری دارم(I feel better.
)حس خوبی ندارم(I don't feel well.

وکب استارتر
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صفت منفی

)بیمار( sick
)وحشتناک( awful
)اسفبار( terrible
)بدبخت( miserable

صفت مثبت

)خوب( fine
)عالی( great
)فوقالعاده( terrific
)خارقالعاده( fantastic

به فایل صوتی گوش کنین و تکرار کنین🎧 .

شما تجربه ی کدوم درد رو داشین؟

وکب استارتر
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👷

Don't work too hard!
Dr. Young: Hello, Ms. West. How are you today?
Ms. West: Not so good.
Dr. Young: So, what's wrong exactly?
Ms. West: I'm exhausted!
Dr. Young: Hmm. Why are you so tired?
Ms. West: I don't know. I just can't sleep at
		
night.
Dr. Young: OK. Let's take a look at you.
			
A few minutes later
Dr. Young: I'm going to give you some pills. Take
			
one pill every night after dinner.
Ms. West: Ok.
Dr. Young: And don't drink coffee,
			
tea or soda.
Ms. West: Anything else?
Dr. Young: Yes. Don't work too
		
hard.
Ms. West: All right. Thanks
		
Dr. Young.

113

وکب استارتر

www.vocabstarter.ir

فعل امری ✋
برای اینکه به کسی بگیم فالن کار رو انجام بده ،کافیه که شکل
سادهی فعل رو به کار ببریم .مثال ً:
)وایسا( !Stop
)برو( !Go
)بدو( !Run
براي اينکه به کسي بگيم فالن کار رو انجام نده ،کافيه که don't
قبلش بياريم .مثال ً:
)واینسا( !Don't stop
)نرو( !Don't go
)ندو( !Don't run

گوش دادن به فایل صوتی فراموش نشود! 🎧
وکب استارتر
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🤔 هر کدوم از موارد زیر رو کجا میتونین پیدا کنین؟

1.aspirin b		

2.a sandwich ...

3.a dictionary ...

4.gasoline ...

5.bread ...			

6.stamps ...		

7.traveler's check ...				

115

8.a sweatshirt ...
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⛲

It's across from the park!
Man: Excuse me. Can you help me? Is there
		
a public restroom around here?
Woman: A public restroom? Hmm. I'm sorry, I
		
don't think so.
Man: Oh, no. My son needs a restroom.
Woman: Well, there is a restroom in the
		
department store on Main street.
Man: Where on Main street?
Woman: It's on the corner of Main and First
		
Avenue.
Man: On the corner of Main and First?
Woman: Yes, It's across from the
		
park. You can't miss it.
Man: Thanks a lot.
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حروف اضافه مکان

🏯

با توجه به تصویر زیر به سؤاالت صفحه بعد جواب بدین✔.
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1.The coffee shop is on Second Avenue. It's ......
the shoe store.
2.The movie theater is ...... Park and Main. It's
...... the park.
3.The gas station is ...... the parking lot. It's ......
First and center.
4.The post office is ...... center and Second. It's
...... the hospital.
5.The bank is ...... the restaurant and the
department store. It's ...... Main street.

🗺

A)the park

حاال بگو که جاهای زیر توی نقشه کجا هستن؟

B)the drug store

C)the bookstore

A:Where is the park?

B:It's between Park street and first, across
from the department store.
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Is it far from here?

🏯

Tourist: Excuse me, ma'am. Can you help me?
		
How do I get to St. Patrick's
		
Cathedral?
Woman: Just walk up Fifth Avenue to 50th
		
Street. St. Patrick's is on the right.
Tourist: Is it near Rockefeller Center?
Woman: Yes, it's right across from Rockefeller
		
Center.
Tourist: Thank you. And where is the Empire
		
State Building? Is it far
		
from here?
Woman: It's right behind you.
		
Just turn
		
around and look up!
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روش درست آدرس پرسیدن و آدرس دادن 🗺
برای پرسیدن آدرس جایی از این دو عبارت استفاده میکنیم.
مثال ً:
?How do I get to the Rockefeller center
)چگونه به مرکز راکفلر بروم؟(
?How can I get to the Rockefeller Center
)چگونه میتوانم به مرکز راکفلر بروم؟(
برای جواب دادن هم عبارات زیر رو به کار ببرین:
)از کوچه پنجم برو باال( Walk up/Go up Fifth Avenue.
Walk down/Go down Fifth Avenue.
)از کوچه پنجم برو پائین(

Turn left on 49th street. Turn right on 42nd street.
)سر خیابان 42ام بپیچ راست(
It's on the left.

		)سر خیابان 49ام بپیچ چپ(

			It's on the right.

)میفته سمت چپ(			)میفته سمت راست(
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تصور کنين که شما در  Grand Central Terminalهستين
و يکي از شما میپرسه که  Empire State Buildingکجاست!
چطوري بهش آدرس ميدين؟

توی فایل صوتی جواب درست رو گفتم ،اول خودت جواب رو
بنویس و بعد با فایل صوتی مقایسه کن .اگه تا اآلن فایل صوتی
رو تهیه نکردی توی واتس اپ یا تلگرام پیام بده

👇

09306472438
وکب استارتر

121

www.vocabstarter.ir

☹
🎧

کارهایی که مردم از انجام دادنشون متنفرن!
به فایل صوتی گوش کنین و تکرار کنین.

شما از چه کاری متنفرین؟ مثال ً من:
I hate standing in lines.
)من از داخل صف ایستادن متنفر هستم(
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I didn't study!

📓

Michael: Hi, Jennifer. Did you have a good
		
weekend?
Jennifer: Well, I had a busy weekend. And I feel a
		
little tired today.
Michael: Really? Why?
Jennifer: Well, on Saturday,
		
I exrcised in the
		
morning. Then my
		
roommate and I
		
cleaned, did
		
laundry, and shopped.
		
And then I visited my
		
parents.
Michael: So what did you do on Sunday?
Jennifer: I studied for the test all day.
Michael: Oh, no! Do we have a test today? I didn't
study! I just watched television all
weekend!
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زمان گذشته ساده یا Simple past
برای بیان کاری که در گذشته اتفاق افتاده و تموم شده ،از زمان
گذشته استفاده میکنیم.
ساختارش اینجوریه:
)شکل دوم() + past verbفاعل(Subject
شکل دوم بسیاری از فعل ها رو میشه با اضافه کردن  edبه
انتهای اون ها تبدیل به زمان گذشته کرد ،که به اینجور فعل ها
میگیم  :افعال باقاعده.
بسیاری از فعل ها رو نمیشه با اضافه کردن  edتبدیل به زمان
گذشته کرد .به اینجورفعل ها میگیم فعل های بی قاعده که
کتابچه افعال بی قاعده رو همراه با فایل صوتی دریافت میکنین.

⛔

یه چیزی بهتون میگم ولی به کسی نگین که من گفتم :میتونین
به جای شکل دوم فعل ،اول یه  didبیارین بعد شکل اول فعل
رو بیارین مثال ً به جای  I likedبگین  I did likeهرچند زیاد
اصولی نیست ولی اگه فعلی رو ندونستین بگین ،طوری نیست!
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🏫

دیروز به مدرسه رفتم.

I went to school yesterday.

اینجا  wentشکل دوم یا گذشتهی فعل  goهست ،به معنی
''رفتن''.

✏

I did my homework last night.
دیشب تکالیفم را انجام دادم.
اینجا  didشکل دوم یا گذشتهی فعل  doهست ،به معنی''انجام
دادن".
سؤالی کردن زمان گذشته ساده:
برای سؤالی کردن زمان گذشته ساده از فعل کمکی  didاستفاده
میکنیم ،اول جمله فعل کمکی  didمیاریم ،بعدش فاعل و بعدش
فعل به صورت ساده:

👉

I played tennis
?Did I play tennis
آیا من تنیس بازی کردم؟
من تنیس بازی کردم

👈
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سؤالی کردن با :wh
)1اول جمله خبری رو پرسشی میکنیم همونطوری که بهتون یاد
دادم.
)2بعد قسمتی از جمله رو که میخوایم سؤالیش کنیم حذف
میکنیم.
)3واژه ی پرسشی موردنظر رو اول جمله میاریم.
You played tennis yesterday.
)تو دیروز تنیس بازی کردی(
?1)Did you play tennis yesterday
)آیا دیروز تنیس بازی کردی؟(
?2)Did you play tennis
)آیا تو تنیس بازی کردی؟(
?3)When did you play tennis
)تو ِکی تنیس بازی کردی؟(
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نکته:دقت کنید که واژه پرسشی  Whoبا بقیه فرق داره و وقتی
میخوایم که سؤالی کنیم نیازی به  didنداریم.
چه کسی آمریکا را کشف کرد؟

?Who discovered America

منفی کردن زمان گذشته ساده:
مثل همیشه با اضافه کردن  notبعد از  didمنفیش میکنیم.

👉 I did not play football.

I played football

پاسخ دادن به گذشتهی ساده با :yes/no
?Did you have a good summer
)آیا تابستان خوبی داشتی؟(
Yes, I did. I had a great summer.
)بله .من تابستان عالی داشتم(
?Did you play tennis
)آیا تنیس بازی کردی؟(
No, I didn't. I played Volleyball.
)نه .من والیبال بازی کردم(
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🎶

دقت کنین که وقتی فعلها  edمیگیرن ،سه مدل صدا ممکنه
تولید بشه.
شما هم به فایل صوتی گوش بدین و توی جای درست جاگذاری
کنین.

🎧

فکر میکنین جای درست هر کدوم کجاست؟ ✔
coocked				exercised				listened
needed				shopped				waited
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I was born in Korea!

🇰

Chuck:
Melissa:
Chuck:
Melissa:
Chuck:
Melissa:
Chuck:
Melissa:

Where were you born Melissa?
I was born in Korea.
Oh! So you weren't born in the U.S.
No, I came here in 1999.
Hmm. You were pretty young.
Yes, I was only seventeen.
Did you go to collage right away?
No, my English wasn't very good, so I
took English classes for two years first.
Chuck: Well, your English is really good now.
Melissa: Thanks, your English is pretty good, too.
Chuck: Yeah, but I was
		
born here.
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توي صفحات قبلي کتاب مطمئنم ياد گرفتين که افعال  beچي
هستن! اگه هنوز ياد نگرفتي برگرد توضيحات رو بخون و ويديو
رو حتما ً ببين!
اينجا افعال  beدر زمان گذشته رو باهم ياد میگیریم .مثالها رو
ببين.

👇

I wasn't born in the U.S.

👈

(من در کره به دنیا آمدم

من در ایاالت متحده به دنیا نیامدم)

You weren't very old.
(تو خیلی جوان بودی

👈

👉

👉

You were pretty young.

تو خیلی پیر نبودی)

She wasn't in collage.
(او هفده ساله بود

👈

👈
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👉

او در دانشگاه نبود)

They weren't in the U.S.
(آنها در کره بودند

I was born in Korea.

👉

She was seventeen.

They were in Korea.

آنها در ایاالت متحده نبودند)
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سؤالی کردن افعال  beدر زمان گذشته:

کافیه اینجوری جای فعل  beرو با ضمیر عوض کنیم👇
👉

?You were born in the U.S Were you born in the U.S
(تو در ایاالت متحده به دنیا آمدی آیا در ایاالت متحده به دنیا آمدی؟)

👈

برای سؤالی کردن با  whهمینجوری سؤالی میکنیم ،بعدش
جواب رو حذف میکنیم ،در آخر کلمهی  whرو اول جمله قرار
میدیم.
You were born in the U.S.
)تو در ایاالت متحده به دنیا آمدی(

👇

?Where were you born
(تو در کجا به دنیا آمدی؟)

فایل صوتی این قسمت رو حداقل دوبار گوش کنین🎧 .
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Where did you grow up?
Melissa:
Chuck:
Melissa:
Chuck:
Melissa:
Chuck:
		
Melissa:
		
Chuck:
		
Melissa:

132

🇺

So, Chuck, where did you grow up?
I grew up in Texas. I was born there, too.
And when did you come to Los Angles?
In 1990. I went to collage here.
Oh, what was your major?
Drama. I was an actor for five years after
collage.
That's interesting. So why did you become
a hairstylist?
Because I needed the money. And I love
it. Look. What do you think?
Well. uh ...
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I was in the shower.

🚿

Answering
machine: Hi. This is Jennifer, and this is Nicole.
			
We can't come to the phone right
			
now. Please leave us a message after
			
the tone.
Michael: Hi. This is Michael.
Nicole: Oh, hi Michael. It's Nicole. Sorry I
			
didn't answer the phone right away. I
			
was in the shower.
Michael: That's OK. Is Jennifer there?
Nicole: No, she's at the mall. Can she call you
			
later?
Michael: Yeah. Thanks.
			
Please ask
		
her to call
			
me at home.
Nicole: Sure!
Michael: Thanks a lot.
				Nicole.
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تفاوت ضمیر فاعلی با ضمیر مفعولی:
ضمیر فاعلی انجام دهنده ی کاره ،و ضمیر مفعولی کار روش
انجام میشه! مثال ببین:
)من عاشق او هستم( !I love her

ضمیر مفعولی

ضمیر فاعلی

)من( me

)من( I

)او( him

)او( He

)ما( us

)ما( We

)تو( you
)او( her

)شما( you

)آنها( them
)این( it

)تو( You
)او( She
)شما( You

)آنها( They
)این( It

توی فایل صوتی مثال زیادی گفتم .حتماً گوش کنین! 🎧
وکب استارتر
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I'd love to!

❤

Michael: Hello?
Jennifer: Hi, Michael. It's Jennifer. I got your
		
message.
Michael: Hi. Thanks for calling me back.
Hennifer: So. What's up?
Michael: Uh. well, do you want to see a movie
		
with me tomorrow night?
Jennifer: Tomorrow night? I'm sorry, but I can't.
		
I have to study for a test.
Michael: Oh, that's too bad. How about Friday
		
night?
Jennifer: Uh...Sure! I'd love to. What time
			 do you want to
			meet?
Michael: How about
			around 7 o'clock?
Jennifer: Terrific!

135

وکب استارتر

www.vocabstarter.ir
تفریح های پرطرفدار در آمریکا 🎞

به فایل صوتی گوش کنین و تکرار کنین! 🎧
چطوری کسی رو دعوت کنیم؟
توي صفحه بعد رایجترین روشهای دعوت کردن رو يادت دادم!
همه رو ياد بگير!
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Do you want/Would you like to ...
Do you want to see a movie?
()آیا میخواهی فیلم ببینی؟
Sure I'd really like to see a good comedy.
( واقعا ً دوست دارم یک کمدی خوب ببینم.ً )حتما
I'd like to, but I have to study.
()دوست دارم ولی باید درس بخوانم
Would you like to go to a soccer game?
()دوست داری بریم به مسابقه ی فوتبال؟
Yes, I'd love to go.
()بله دوست دارم
I want to, but I need to work.
()میخواهم ولی باید کار کنم

want to

👉wanna

I would

👉I'd

 چون کلی نکتهی،حتما ً فایل صوتی این قسمت رو هم گوش کنین
!تلفظی داره

🎧
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خب عزیزان دلم! این هم از کتاب مکالمهی مبتدی انگلیسی برای
تنبلها .مثل همیشه در پایان تمام کتابها ،شما رو ارجاع دادم
به فایلهای صوتی هر کتاب .این کتاب بدون فایلهای صوتیش
هیچ ارزشی نداره! شاید بیش از  90درصد مطالب بدون فایل
صوتی هیچ نتیجهای ندارن! پس حتما ً فایلهای صوتی رو تهیه
کن و همراه با این کتاب جلو ببر .برای تهیه فایلهای صوتی با
 50درصد تخفیف و سه تا کتابچه ارزشمند ،روی تصویر زیر
کلیک کن یا به شماره زیر توی واتس اپ یا تلگرام پیام بده!
تعداد کتابچه ها محدوده پس سریعتر اقدام کن تا جا نمونی!

09306472438
 3کتابچه  100هزار تومانی
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