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 Hello                       سالم                                   
How are you?                                        حالت چطوره؟ 
fine                                                              خوب 
thanks                                                       مرسی 
yes                                                              بله 
no                                                    نه             
and                                                              و 
you                                                              شما 
from                                                            از 
from Iran        ( اهل ایران ) از ایران                                           
Canada                                                    کانادا 
from Canada                                          از کانادا 
I am.                                                           من هستم 
I'm fine.  بم                                    خو  
I'm from Iran.                                          من اهل ایرانم 
I'm not.                                                      من نیستم 
You are.                                                     شما هستید  
You're from Canada.                          شما اهل کانایید 
Are you?                                                  آیا شما هستید؟ 
too                                                               ( نیز ، همچنین ) هم 
I'm from Iran, too. من هم اهل ایرانم                                 
 
 
 مکالمه                            
____________________________  
 
 سالم. 
A: Hello.  
 
 سالم. 
B: Hello.  
 
 حالت چطوره؟ 
A: How are you?  
 
 من خوبم ، مرسی .
B: I'm fine, thanks.  
 
 آیا شما اهل ایرانید؟  
A: Are you from Iran?  
 
 بله ،  من اهل ایران . شما چطور؟  آیا شما هم اهل ایرانید؟ 
B: Yes, I'm from Iran. And you? Are you from Iran, too?  
 
 نه ، من اهل ایران نیستم . من اهل کانادا ام .
A: No, I'm not from Iran. I'm from Canada.  
___________________________________  
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hello                                                                     سالم 
Hello, Jim.                                                        سالم  ، جیم 
hello                                                                    سالم 
How are you?   حالت چطوره؟                                               
how                                                                     چطور؟ 
you                                                                      ( تو ) شما 
You are.                              شما هستید                               
 

.در زبان انگلیسی در خیلی از موارد برای سوالی کردن جمله ،  جای فاعل و فعل یعنی دو کلمه اول جمله رو با هم عوض میکنیم  
 
Are you?                                                           آیا شما هستید؟ 
How are you? حالتون چطوره؟                                                 
I                                                                             من 
am                                                                        هستم 
 
I am.                                                                   من هستم 
You are.                                                            شما هستید 
Hello. How are you?                                   سالم حالت چطوره؟ 
I am.                     من هستم                                               
 
fine                                                                       خوب 
I am fine.                                                           حالم خوبه 
I am.                                                                   من هستم 
I'm.                                                                      ( فشرده ) من هستم 
I am. I'm.                                                   ( غیر فشرده و فشرده ) من هستم        
I'm fine.                                                             ( فشرده ) من خوبم 
 
thanks                                                                ( ممنون ) مرسی 
Hello, Joe.                                                     سالم ،  جو   
How are you?                                                 حالت چطوره؟ 
I'm fine, thanks.                                             من خوبم مرسی 
 
from                                                                     از 
Iran                   ایران                                                    
from Iran                                                           اهل ( از ) ایران 
You are.                                                            شما هستید 
You are from Iran.    شما اهل ایران هستید                                     
Are you from Iran?                                        آیا شما اهل ایران  هستید؟ 
You are from Iran.                                        شما اهل ایران هستید 
 
I am.                            ( غیر فشرده )  من  هستم                                        
I am from Iran.                                               ( غیر فشرده ) من اهل ایران هستم 
I'm from Iran.                                                  ( فشرده )من اهل ایرانم 
yes                             بله                                           
Are you from Iran?                                        آیا شما اهل ایران هستید؟ 
Yes, I'm from Iran.                                        بله ،  من اهل ایرانم 
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and                                          و                                 
Yes, I'm from Iran.                                            بله ،  من اهل ایرانم 
and you?                                                               شما چطور؟ 
and                                                                           و 
Hello. how are you?                                         سالم ، حالت چطوره؟ 
I'm fine, thanks.                                                 خوبم ،  مرسی 
and you?                                                               شما چطور؟ 
 
Too همچنین  ( نیز )                                                                             
I'm fine, too. خوبم منم                                                         
I'm from Iran, too. ایرانم اهل منم                                              
Are you from Iran? هستید؟ ایران اهل شما آیا                                            
Are you from Iran, too?                                   آیا شما هم اهل ایران هستید؟ 
 
no       نه                                                                        
Are you from Iran?                                            آیا شما اهل ایرانید؟ 
 
 
no                                                                              نه 
I'm not.                                                                     من نیستم
I'm not from Iran.                                               من اهل ایران نیستم 
Are you from Iran, too?                                   آیا شما هم  اهل ایرانید؟ 
No, I'm not from Iran.                                       نه ، من اهل ایران نیستم 
 
Canada                                                                 کانادا 
I'm from Iran.                                                       من اهل ایرانم 
I'm from Canada.                                              من اهل کانادا ام 
I'm from Canada, too.                                     منم اهل کانادا ام 
 
Hello. How are you?                                       سالم . حالت چطوره؟ 
I'm fine, thanks.                                                 من خوبم ،  مرسی 
Are you from Iran?                                            آیا شما اهل ایرانید؟ 
Yes, I'm from Iran.                                            بله ، من اهل ایرانم 
and you?         شما چطور؟                                                       
Are you from Iran, too?                                  آیا شما هم اهل ایرانید؟ 
No, I'm not from Iran.                                       نه ،  من اهل ایران نیستم 
I'm from Canada.  من اهل کانادا ام                                             
 
______________  
Hello  
How  
Thanks  
From  
Iran  
Canada  
You are.  
You're.  
________________  
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You are from Canada.                                    شما اهل کانادایید 
 
You are.                        شما هستید                                         
You're.                                                                   ( فشرده ) شما هستید 
You are.                                                                ( غیر فشرده ) شما هستید 
You're. شما هستید ( فشرده                                                                   (  
You're from Canada.                                       ( فشرده ) شما اهل کانادایید 
 
Hello                                                                        سالم 
Are you from Iran?                                            آیا شما اهل ایرانید؟ 
How are you?                                                      حالتون چطوره؟ 
Hello. how are you?                                         سالم حالتون چطوره؟ 
 
I'm fine. م ( فشرده )                                                                 خوب  
hello                                                                         سالم 
How are you?                                                      حالتون چطوره؟ 
I'm fine.   خوبم                                                                
 
Are you from Canada?                                   آیا شما اهل کانادایید؟ 
Yes, I am.                                                             آره ،  من هستم 
Are you from Canada, too?                          آیا شما هم اهل کانادایید ؟ 
No, I'm from Iran.                                              نه ،  من اهل ایرانم 
I'm not from Canada.                                       من اهل کانادا نیستم 
Are you from Iran, too? رانید؟                                  آیا شما هم اهل ای  
No, I'm from Canada.                                      نه ، من من اهل کانادا ام 
 
You're from Iran, too.                                      ( فشرده )  شما هم اهل ایرانید 
hello                                سالم                                         
How are you?                                                     حالت چطوره؟ 
I'm fine, thanks.                                                  مرسی ، من خورم 
Are you from Iran?                  آیا شما اهل ایرانید؟                           
 
Yes, I'm from Iran. And you? Are you from Iran, too?  بله ، من اهل ایرانم .  شما چطور؟  آیا شما هم اهل ایرانید؟ 
 
No, I'm not from Iran. I'm from Canada           نه ، من از ایران نیستم من از کانادا ام 
 
hello                                                                             سالم 
hello                                                                             سالم 
How are you?                                                         حالت چطوره؟ 
I'm fine, thanks.                                                     من خوبم  ، مرسی 
 
Are you from Iran?                                                آیا شما اهل ایرانید؟ 
Yes, I'm from Iran.                                                بله ،  من اهل ایرانم 
and you?                                                                   شما چطور؟ 
Are you from Iran, too?                                       شما هم اهل ایرانید؟ 
 
No, I'm not from Iran. I'm from Canada.    .نه ،  من اهل ایران نیستم . من اهل کانادا ام 
 
 



   1س در www.facebook.com/khosro.ebrahimi آموزش زبان نصرت

                                          hamsafar620@Gmail.com        5    خسرو ابراهیمی 
 

 مکالمه                                 
________________________________  
 
 سالم. 
A: Hello.  
 
 سالم. 
B: Hello.  
 
 حالت چطوره؟ 
A: How are you?  
 
 من خوبم ، مرسی .
B: I'm fine, thanks.  
 
 آیا شما اهل ایرانید؟  
A: Are you from Iran?  
 
 بله ،  من اهل ایران . شما چطور؟  آیا شما هم اهل ایرانید؟ 
B: Yes, I'm from Iran. And you? Are you from Iran, too?  
 
 نه ، من اهل ایران نیستم . من اهل کانادا ام .
A: No, I'm not from Iran. I'm from Canada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


