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I want a tea.                                         من یه چای میخوام 
I want a coffee.                                  یه قهوه میخوام 
Thank you                                           متشکرم 
You're welcome.                                   خواهش میکنم       
Do you want a tea?                        آیا یه چای میخوای؟ 
I don't want coffee.                          قهوه نمیخوام 
Do you speak English?                 آیا شما انگلیسی صحبت میکنید؟ 
I can speak Persian.                  من میتونم فارسی صحبت کنم      
_____________________  
 
Hello, Jim.                                           سالم ،  جیم 
How are you?                                    حالت چطوره؟ 
I'm fine.                                                 خوبم 
thanks                 ( ممنون ) مرسی                                   
I'm fine, thanks.                                خوبم مرسی 
Fine, thanks.                                      خوب ،  مرسی 
and you?                                             شما چطور؟ 
I'm fine, too.            من هم خوبم                             
 
Are you?                                             ( آیا شما هستید؟  )  آیا تو هستی؟ 
from Canada                                     اهل کانادا 
from Iran                                              اهل ایران 
Are you from Iran?                          آیا شما اهل ایرانید؟ 
yes                                                          بله 
I'm from Iran.                                      من اهل ایرانم 
Yes, I'm from Iran.                           بله ،  من اهل ایرانم 
No, I'm not from Iran.                     نه ،  من اهل ایران نیستم 
 
I'm from Iran, too.                            من هم اهل ایرانم 
Are you from Iran?                          آیا اهل ایرانی؟ 
No, I'm not from Iran.                      نه ، من اهل ایران نیستم 
I'm from Canada.                             من اهل کانادا ام 
I'm from Canada, too.                    منم اهل کانادا ام 
Are you from Canada, too?          آیا شما هم اهل کانادایید؟ 
No, I'm from Iran.                             نه ، من اهل ایرانم 
I'm not from Canada.                     اهل کانادا نیستم 
yes                                                          بله 
 
I'm from Canada, too.                    من هم اهل کانادا ام 
Yes, I'm from Canada, too.         بله ، من هم اهل کانادا ام 
How are you? طوره؟                                  حالتون چ  
I'm fine, thanks.                                خوبم ،  ممنون 
 
thank you                                             متشکرم 
thanks                                                   رسیم 
I'm fine, thanks. رسی                               خوبم ،  م  
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I'm fine, thank you.                          خوبم ،  متشکرم 
Fine, thank you.                               خوب ،  متشکرم 
 
I'm.                                                        ( فشرده ) من هستم 
I              من                                                   
 
I speak.                                                 من صحبت میکنم 
Speak   
I speak.                                                 من صحبت میکنم 
You speak.                               تو صحبت میکنی           
 
I'm from Iran.                                      من اهل ایرانم 
 
Persian                                                 فارسی 
I speak.                                                 من صحبت میکنم 
I speak Persian.         من فارسی صحبت میکنم                        
 
I speak Persian, too.                       من هم فارسی صحبت میکنم 
You speak Persian, too.               شما هم فارسی صحبت میکنید 
I'm fine, thank you.                          خوبم ،  متشکرم 
I'm fine, thanks.  
Fine, thanks.  
Fine, thank you.  
 
And you?                                             شما چطور؟ 
Are you from Iran?                          آیا اهل ایرانید؟ 
No, I'm not from Iran.                     نه ،  اهل ایران نیستم 
I'm from Canada.                      من اهل کانادا ام        
No, I'm from Canada.                    نه ،  من اهل کانادا ام 
 
Yes, I'm from Iran.                           بله ،  من اهل ایرانم 
I speak Persian.                                من فارسی صحبت میکنم 
You speak Persian.          شما فارسی صحبت میکنید               
 

رو     از کلمه  آیا در اول جمله استفاده میکنیم . در زبان انگلیسی هم در بسیاری از   معموال برای سوالی کردن جمله ، در فارسی   
Do  در اول جمله قرار میدیم .     کردن جمالت  ،  کلمه  مواقع برای سوالی

 
Do You speak Persian.    شما فارسی صحبت میکنید              
Do you speak Persian?                 آیا شما فارسی صحبت میکنید؟ 
Yes, I speak Persian.                     بله ،  من فارسی صحبت میکنم 
I speak Persian, too.                       من هم فارسی صحبت میکنم 
Do you speak Persian? کینی؟                آیا تو فارسی صحبت م  
Do you speak Persian, too?        آیا تو هم فارسی صحبت مکینی؟ 
 
English                                                  انگلیسی 
I speak English.                                 من انگلیسی صحبت میکنم 
You speak English. میکنید                         شما انگلیسی صحبت  
Do you speak English?                 آیا تو انگلیسی صحبت مکنید؟ 
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No, I speak Persian.                       نه ،  من فارسی صحبت مکینم 
Yes, I speak English.                     بله ،  انگلیسی صحبت میکنم 
Yes, I speak English, too.            بله ،  منم انگلیسی صحبت میکنم 
Persian                                                 فارسی 
English                                                 انگلیسی 
 
 

                                                     مکالمه 
________________________________  
 
 سالم ،  جیم . حالت چطوره؟   
A: Hello, Jim. How are you?  
 
 خوب ، مرسی . شما چطور؟ 
B: Fine, thanks. And you?  
 
 من هم خوبم . متشکرم .   جیم ، آیا تو فارسی صحبت میکنی؟ 
A: I'm fine, too. Thank you. Jim, do you speak Persian?  
 

صحبت میکنم .  آیا تو فارسی صحبت میکنی؟ نه ،  من انگلیسی   
B: No, I speak English. Do you speak Persian?  
 
 بله ،  من فارسی صحبت مکینم . من اهل ایرانم . من انگلیسی هم صحبت میکنم .
A: Yes, I speak Persian. I'm from Iran. I speak English, too.  
 
_______________________________________  
 
 
How are you?                                    حالت چطوره؟ 
I'm fine, thanks.                                خوبم ،  مرسی 
Fine, thank you.                               خوب ،  متشکرم 
I'm from Canada.                             من اهل کانادا ام 
And I speak English.                      و انگلیسی صحبت مکینم 
 
I don't speak.                                      من صحبت نمیکنم 
I speak Persian.                                من فارسی صحبت میکنم 
 
I don't speak English.            من انگلیسی صحبت نمیکنم          
I don't speak Persian.                    من فارسی صحبت نمیکنم 
Do you speak English?                آیا انگلیسی صحبت میکنی؟ 
Yes, I speak English.                     بله ،  انگلیسی صحبت میکنم 
No, I don't speak English.   نه ،  انگلیسی صحبت نمیکنم          
 
I want.                                                    من میخوام 
You want.                                           ( شما میخواید )  تو میخوای 
 
Do I want?                                            آیا من میخوام 
Do you want?  ( آیا شما میخواید ؟ )                                   آیا تو میخوای؟  
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I don't speak.                                      من صحبت نمیکنم 
I don't want.                                        من نمیخوام 
I'm from Iran.                                      من اهل ایرانم 
I'm not from Iran.                              من اهل ایران نیستم 
I don't speak Persian.                     من فارسی صحبت نمیکنم 
I'm from Iran.                                      من اهل ایرانم 
I'm not from Canada.                     من اهل کانادا نیستم  
You're from Canada.                     ( فشرده  ) شما اهل کانادایید 
  
You're not from Canada.              شما اهل کانادا نیستید 
I want.                                                    من میخوام 
 
Tea                                                چای          
a tea                                                      ( یه دونه چای )  یه چای 
a                                                              یه دونه 
a tea  
I want.                                                    من میخوام 
I want a tea. یه چای میخوام                                        من  
Tea                                                         چای 
 
I don't want tea.                                 من چای نمیخوام 
 
Coffee                                                   قهوه 
a tea  چای                                                     یه  
a coffee                                                ( یه دونه قهوه ) یه قهوه 
Do you want a coffee?                   آیا یه قوه میخوای؟ 
No, I don't want coffee.                 نه ،  قهوه نمیخوام  
I want a tea.                                        یه چای میخوام 
 
Thank you                                           متشکرم 
Thanks                                                 رسیم 
You're welcome.                      ( اختیار دارید )  خواهش میکنم        
Thanks                                                 رسیم 
Thank you                                           متشکرم 
You're welcome.                               خواهش میکنم 
 
Coffee                                                   قهوه 
Do you want a coffee?                   آیا یه قوه میخوای؟ 
No, I want tea.                                   نه ،  چای میخوام 
 
How are you?                                    حالت چطوره ؟ 
I'm fine, thanks.                                رسیخوبم م 
 
Do you want a tea?                         آیا یه چای میخوای؟ 
 
No, thanks. I'm fine.                       رسی . من خوبمنه ،  م 
No, thank you. I'm fine.  
No, thanks. I'm fine.  
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No, thank you. I'm fine.  
 
I speak Persian.                             من فارسی صحبت میکنم    
You speak English.                         شما انگلیسی صحبت میکنید 
I can.                                                      من میتونم 
You can.                                              ( شما میتونید )  تو میتونی 
I can speak English. گلیسی صحبت کنم                      من میتونم  ان  
 
______________________  
 
Want  
I want.  
thank you  
welcome  
speak  
English  
Persian  
I can.  
You can.  
I can speak.  
You can speak.  
___________________  
 
You can speak English.            شما میتونید انگلیسی صحبت کنید     
I can speak Persian.                       من میتونم  فارسی صحبت کنم 
 
I want a tea.                                        من یه چای میخوام 
I want a tea, too.                               من هم یه چای میخوام 
a coffee                           یه قهوه                       
 
a coffee and a tea                            یه قهوه و یه چای 
I want a tea and a coffee.             من یه چای و یه قهوه میخوام 
 
Do you want a coffee?                   یه قهوه میخوای؟ 
Do you want a coffee, too? یخوای؟        آیا تو هم یه قهوه م  
 
Do you speak English, too?        آیا شما هم انگلیسی صحبت میکنید؟ 
No, I don't speak English.             نه ،  من انگلیسی صحبت نمیکنم 
I speak Persian.                                من فارسی صحبت مکینم 
Yes, I speak English. ی صحبت مکینم                     بله ،  من انگلیس  
 
I can speak English.                       من میتونم  انگلیسی صحبت کنم 
Do you want a tea?                         آیا یه دونه چای میخوای؟ 
 
No, thanks. I'm fine.                        رسی من خوبمنه م 
No, thank you. I'm fine.  
You're welcome.                                       ( خواهش میکنم ) جواب تشکر  
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I can speak English.                           من میتونم انگلیسی صحبت کنم 
And I can speak Persian, too.        و میتونم فارسی هم صحبت کنم 
I'm from Iran.   من اهل ایرانم                                        
 
 
 

 


