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Here                                                                        اینجا 
I live here                                                               من اینجا زندگی میکنم 
 
In Iran                                                                     تو ایران 
Home                                                                      منزل 
Now                                                                        ( حاال ) االن 
I'm going.                                                              دارم میرم 
I'm going home.                                                 دارم میرم منزل 
I'm speaking Persian.                                      من دارم فارسی صحبت میکنم 
Mall ازارچه )                                                                        پاساژ ( ب  
To a mall                                                                به یه پاساژ 
We're going to a mall.                                      داریم میریم به یه پاساژ 
To the mall                                                           ( مشخص ) به پاساژ 
a store                                                                    ( یه فروشگاه ) یه مغازه 
I'm at home.                                                    من در منزلم      
Goodbye                                                خداحافظ 
______________________  
 
 
I want some tea.                                                 من مقداری چای میخوام 
I want a tea.                                                          من یه دونه چای میخوام 
I want tea.                                                              من چای میخوام 
I don't want tea.                                                  من چای نمیخوام 
I want some coffee.                                          یه کمی قهوه میخوام 
Can you speak English?                                آیا میتونی انگلیسی صحبت کنی؟ 
Do you speak English?                                  آیا شما انگلیسی صحبت میکنید؟ 
Yes, we speak English.                                  بله ،  ما انگلیسی صحبت میکنیم 
We're from Canada.                                        ما اهل کاناداییم 
 
I know.                                                                    من میدونم 
I know you're from Canada.                         من میدونم شما اهل کانادایی 
 
Do I know you?                                                  آیا من تو رو میشناسم؟ 
I think you know me, too.                               من فکر میکنم تو هم منو میشناسی 
I speak English. بت میکنم                                                 من انگلیسی صح  
Better than you                                                  بهتر از شما 
I speak English better than you.                 من بهتر از شما انگلیسی صحبت میکنم 
 
Can you?                                                              آیا شما  میتونید؟ 
Can you speak Persian, too?                      آیا شما فارسی هم میتونید صحبت کنید؟ 
I think I can.                                                         فکر کنم بتونم 
 
Do you want some tea?                                 کمی چای میخواید؟ 
No, thank you.                                                    نه ،  متشکرم 
I want some coffee.                                          یه کمی قهوه میخوام 
I don't want tea.                                                  چای نمیخوام 
I want coffee.                                                       قهوه میخوام 
Please    ًلطفا                                                                 
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I want some coffee, please. ی قهوه میخوام ،  لطفاً                        یه کم  
 
 
 مکالمه                              
______________________________  
 
 سالم جورج حالت چطوره؟
A: Hello, George. How are you?  
 
 من خوبم هلن ، مرسی ، تو چطور؟
B: I'm fine, Helen, thanks. And you?  
 

مقداری قهوه میخوای؟منم خوبم ،   
A: I'm fine, too. Do you want some coffee?  
 
 نه مرسی ، من مقداری چای میخوام .
B: No, thanks. I want some tea.  
 
 تو انگلیسی بهتر از من صحبت میکنی . میتونی فارسی هم صحبت کنی؟
A: You speak English better than me. Can you speak Persian, too?  
 
 من فکر میکنم فارسی بهتر از انگلیسی صحبت میکنم ، من اهل ایرانم.
B: I think I speak Persian better than English. I'm from Iran.  
 
 منم اهل ایرانم  و انگلیسی بهتر از فارسی صحبت میکنم.
A: I'm from Iran, too, and I speak English better than Persian.  
_______________________________________  
 
 
I speak Persian.                                                 من فارسی صحبت میکنم 
I don't speak English.                                      من انگلیسی صحبت نمیکنم 
I know.                             من میدونم                                       
 
I don't know.                                                        نمیدونم 
Do you want some coffee?                           یه کم قهوه میخوای؟ 
I don't know.                                                 نمیدونم        
I want a tea, please.                                        ًیه چای میخوام لطفا 
 
Do you want some tea, too?                        آیا تو یه کم چای هم میخوای؟ 
I don't know.                                                        نمیدونم 
Are you from Iran?                                            آیا شما اهل ایرانید؟  
Yes, I'm from Iran.                                            بله ، من اهل ایرانم 
 
Here                                                                        اینجا 
I'm fine.   من                                                                   خوبم
I'm here. اینجام من                                                                
Are you here, too?        اینجایید؟ هم شما آیا                                            
No, I'm not here. نیستم اینجا من  ، نه                                                
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I live here.                                                             من اینجا زندگی میکنم 
I don't speak English.                                       من انگلیسی صحبت نمیکنم  
I don't know.                                                        نمیدونم 
I don't live here.                                                  من اینجا زندگی نمیکنم 
You live here.                                                      شما اینجا زندگی میکنید 
You speak English.                                          شما انگلیسی صحبت میکنید 
Do you speak English?                                       آیا شما انگلیسی صحبت میکنید؟  
 
Do you live here?                                      آیا شما اینجا زندگی میکنید؟         
Yes, I live here.                                                   بله ،  من اینجا زندگی میکنم 
I'm not from here.                                              من اهل اینجا نیستم 
We're from Iran, too.                              ما هم اهل ایرانیم           
We live here.                                                        اینجا زندگی میکنیم 
We don't live here.                                            ما اینجا زندگی نمیکنیم 
 
In Iran                                                       تو ایران               
We live in Iran.                                                    ما تو ایران زندگی میکنیم 
We live in Canada.                                           ما تو کانادا زندگی میکنیم 
We don't live here.                                            ما اینجا زندگی نمیکنیم 
We don't live in Iran.                                                                   ما تو ایران زندگی نمیکنیم  
 
We're from Iran.                                            ما اهل ایرانیم      
Do you live here, too?                                     آیا شما هم اینجا زندگی میکنید؟ 
No, we live in Canada.                                    نه ،  ما تو کانادا زندگی میکنیم 
 
Home                               ( بعضی مواقع هم به معنی وطن ) منزل                                       
Now                                                                        ( االن ) حاال 
I live here.                                                             من اینجا زندگی میکنم 
Do you live here? دگی میکنید؟                                             آیا شما اینجا زن  
No, I don't live here.                                          نه ،  اینجا زندگی نمیکنم 
 
I'm living in Iran now.                                       االن دارم تو ایران زندگی میکنم 
I'm speaking Persian.                                      من دارم فارسی صحبت میکنم 
Now                                                                         االن 
 

ابتدای جمله قرار میدیم.قید زمان " معموال در آخر جمله میاد . و در برخی موارد برای تاکید کردن روی زمان ، آن را در   
 
 
I'm speaking Persian now.                            من االن دارم فارسی صحبت میکنم 
I speak Persian.                                                 من فارسی صحبت میکنم 
I'm speaking Persian.                                      من دارم فارسی صحبت میکنم 
 
I live in Iran.                                                          من تو ایران زندگی میکنم 
I'm living in Canada now.                               من االن  تو کانادا دارم زندگی میکنم 
Home                                                                      منزل 
 
I'm going.                                                              من دارم میرم 
I'm going home.                                                 دارم میرم منزل 
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I'm from Iran.                                                       من اهل ایرانم 
I live in Canada.                                                 تو کانادا زندگی میکنم 
 
I'm not Persian.                                                  من ایرانی نیستم 
I'm not better than you.                                   من بهتر از تو نیستم 
I'm going home now.                                       االن دارم میرم منزل 
 
I'm not going home now.                               من االن نمیرم منزل 
Do you live here?  آیا اینجا زندگی میکنید؟                                             
No, we don't live here.                                     نه ،  اینجا زندگی نمیکنیم 
 
We're living in Canada now.                         االن داریم تو کانادا زندگی میکنیم 
We live in Iran.                                                    ما در ایران زندگی میکنیم 
We're living in Iran.                                           ما داریم در ایران زندگی میکنیم 
 
I'm going.                                                              من دارم میرم  
I'm from Iran.                                                       من اهل ایرانم 
We're from Iran.                                                 ما اهل ایرانیم 
We're going.                                                        ما داریم میریم 
You're from Iran.                                               شما اهل ایرانید 
You're going now.                                             االن شما دارید میرید 
We're not going home now.                          ما االن منزل نمیریم 
 
Mall پاساژ ( بازارچه                                                                         (  
a tea چای یه                                                                        
a mall پاساژ یه                                                                      
We're going to a mall. پاساژ  یه به میریم داریم                                     
to a mall پاساژ یه  به                                                                 
We're going to a mall.                                     داریم میریم به یه پاساژ 
 
We're going home.                                           داریم میریم  منزل 
We're going to a mall.                                     داریم میریم به یه پاساژ 
I'm going to a mall.                                           من دارم میرم به یه پاساژ 
 
 

رفِ ،  نمیاد.یعنی " به  یا به ط   To     دیگه  معموال Home که برای   متوجه شدیددر جمالت قبلی   
 
To the mall                                                          (پاساژی که در ذهن گوینده  مشخص باشد) به پاساژ 
I'm going to the mall.                                       دارم میرم به پاساژ 
I think we're going to the mall.                     فکر میکنم داریم میریم به پاساژ 
 
a store                                                                   ( یه فروشگاه )   یه مغازه 
I'm going to a store.                                         درام میرم به یه مغازه 
I think we're going to the store.                  فکر میکنم داریم میریم به مغازه 
 
We're from Canada.                                        ما اهل کاناداییم 
Are you from Iran? یرانید؟                                          آیا اهل ا  
Are you going to the mall?                           آیا شما دارید میرید به پاساژ؟ 
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Yes, we're going to the mall.                       بله ،  داریم میریم به پاساژ 
Are you going to the store?  به مغازه؟                        آیا داری میری  
No, we're going to the mall.                          نه داریم میریم پاساژ 
  
I'm going to the store.                                     من دارم میرم فروشگاه 
Are you going home?                                     آیا داری میری منزل؟ 
  
I'm at home.                                                         من در منزلم 
Are you at home?                                              آیا شما در منزل هستید؟  
Are you home?   آیا شما منزلید ؟                                                
 
 

هم میتونیم    at                                                                                      .بذاریم  و هم میتونیم نذاریم      Home       توجه " قبل از
  
No, we're at the mall.                                       نه ما در پاساژیم 
 
I'm home.                                                              من منزلم 
I'm at home.                                                         من در منزلم 
 
I want some tea.                                                من یه کمی چای میخوام 
at the mall                                                             در پاساژ 
I'm going to the store.                                     دارم میرم به مغازه 
 
From Iran         اهل ایران                                                      
From the store                                                   از فروشگاه 
I want some tea from the store.                   یه کمی چای از فروشگاه میخوام 
 
I live here.              من اینجا زندگی میکنم                                                
I think you know me.                                        فکر میکنم منو میشناسی 
 
Do you think I know you?                              آیا فکر میکنی من میشناسمت؟ 
I know you think.           میدونم فکر میکنی                                     
I know you.                                                           میشناسمت 
I know you think I know you.                        میدونم فکر میکنی مشیناسمت 
I don't know.                                          نمیدونم               
 
You don't live here.                                           تو اینجا زندگی نمیکنی 
I know                                                                     میدونم 
I'm going to the mall.                                 من دارم میرم پاساژ       
I'm going to a mall.                                           من دارم میرم به یک پاساژ                                                                 
We're going to the store.                                  ما داریم میریم  فروشگاه  
 
We want some coffee from the store.      یه کمی قهوه از مغازه میخوایم 
Goodbye                                                               بای 
I'm going home.                                                 من دارم میرم منزل 
Goodbye                                                               بای 
 
___________  
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Live  
I live in Iran.  
Here  
I'm going to Canada.  
Now  
Mall  
The mall  
We speak Persian.  
Store  
a store  
a mall  
The store  
We want.  
Good  
Goodbye  
____________________  
 
I'm at home.                                                         من در منزلم 
Are you at the mall?                                        آیا شما در پاساژید؟ 
Yes, we're at the mall.                                     بله ما در پاساژیم 
 
Are you at the mall, too?  در پاساژید؟                               همآیا شما  
No, we're at the store.                                    نه ما در مغازه ایم 
I'm going home.                                                 من دارم میرم منزل 
Goodbye                                                               بای 
 
I live in Iran.                                                          من تو ایران زندگی میکنم 
I'm from Canada.                                              اهل کانادا ام 
Can you speak English?                               آیا میتونی انگلیسی صحبت کنی؟ 
Yes, I can.                                                            آره میتونم 
Can you speak better than me?                آیا بهتر از من میتونی صحبت کنی؟ 
Yes, I can.     جواب مثبت کوتاه                                                        
 
I don't know.                                                         نمیدونم 
I'm at home.                                                         من در منزلم 
I'm going to the Mall. پاساژ میرم دارم                                        
I'm going to a store. مغازه یه به میرم دارم                                         
 
at the mall. پاساژ در                                                            
I'm going to a store at the mall.  مغازه در پاساژ                  دارم میرم به یک  
Are you going to the mall, too?                  آیا شما هم دارید میرید پاساژ؟ 
 
No, we're going to a store.                            نه ،  ما داریم میریم به یه مغازه 
We're not going to the mall.               پاساژ نمیریم            
 
I'm not from Canada.                                       من اهل کانادا نیستم 
I'm not at home.                                                 من در منزل نیستم 
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Are you at the store?                                      آیا در مغازه ای؟ 
No, I'm at the mall.                                           نه در پاساژم 
 
Are you going home?                                     آیا داری میری منزل؟ 
No, I'm not going home.                                 نه ،  منزل نمیرم 
 
I live in Canada.                                                 من تو کانادا زندگی میکنم 
We speak English here.                                 ما اینجا انگلیسی صحبت میکنیم 
We don't speak Persian.                                 فارسی صحبت نمیکنیم 
 
We don't live here.  اینجا زندگی نمیکنیم                                           ما  
Are you at the store?                                      آیا شما در مغازه اید؟ 
No, we're at the mall.                                      نه ،  ما در پاساژیم 
 
We're at home.     ما در منزلیم                                               
Do you speak English at home?                آیا شما در منزل انگلیسی صحبت میکنید؟ 
No, we speak Persian at home.                  نه ،  ما در منزل فارسی صحبت میکنیم 
 
We live in Canada. ما تو کانادا زندگی میکنیم                                           
We're from Iran.                                                 اهل ایرانیم 
We're going to the store.                       داریم میریم مغازه  
Goodbye                                                               بای 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


