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It’s right before the mall                                                                          درست قبل از پاساژه    
At noon                                                                                    سر ظهر   
At least                                                                                  حداقل      
In winter                                                                                  در زمستان   
It’s easy                                                                                                                     آسونه   
_____________________________________________________________ 
 
I have to call my friend                                              باید به دوستم تلفن کنم          
 
What are you doing?                                                       داری چکار میکنی؟   
I’m watching TV                                                                   دارم تلویزیون تماشا میکنم    
And I’m talking to you                                                         و دارم با تو حرف میزنم  
 
You speak very slowly                                                      خیلی یواش صحبت میکنی   
 
Turn the TV Off                                                                    تلویزیون رو خاموش  
 
I don’t wanna miss the movie                                       نمیخوام فیلمو از دست بدم 
 
I’m watching a good movie right now                    همین االن دارم یه فیلم خوب تماشا میکنم       
And I don’t wanna miss it                                                 و نمیخوام از دستش بدم   
 
It’s difficult to find a good movie                                  یه فیلم خوب پیدا کردن مشکله    
These days                                                                             این روزها
It’s difficult to find a good movie these days          ه فیلم خوب پیدا کردن مشکله   این روزا پیدا کردن ی
 
I want to go to the mall                                              من میخوام برم پاساژ          
I have to return this jacket                                            باید این کت رو پس بدم     
 
When did you buy it?    ی خریدیش؟ک                                                     
I bought it two years ago                                                دو سال پیش خریدمش     
 
I don’t think                  فکر نمیکنم                                                            
They can take it back                                                         ن بتونن پسش بگیر
 
I don’t think they can take it back                              فکر نمیکنم بتونن پسش بگیرن     
You can only exchange it                                                 میتونی فقط عوضش کنی 
 
Why do you want to return it?                                       چرا میخوای پسش بدی؟  
I’d rather have a smaller size                                        ترجیح میدم یه سایز کوچکتر داشته باشم  
 
What size is this one?                                                        ؟این یکی اندازش چیه
This is medium                                                                   این متوسطه   
 
I need a small                                                                         من یه کوچک الزم دارم
Then you need a smaller size                                        پس یه سایز کوچکتر الزم داری
 
I talked to my cousin                                                          با پسر خالم حرف زدم 
He’s coming with me                                                       اون داره باهام میاد    
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I need a different size                                                     یه سایز متفاوت الزم دارم    
 
He’s going to talk to them                                               اون خیال داره باهاشون حرف بزنه   
And maybe I can have a smaller size                 و شاید بتونم یه سایز کوچکتر داشته باشم        
I like the color                                                                       من از رنگش خوشم میاد  
 
But I’d rather have a black jacket                               ولی ترجیح میدم یه کت سیاه داشته باشم   
 
 
 
 مکالمه                                                                                    
__________________________________________________________________________ 
 
 
  من دیشب با خانمم حرف زدم. و قصد داریم امروز بریم به سینما. 
A: I talked to my wife last night, and we’re going to the movies today. 
 
 

  .برگردونممن میخوام برم.  اما باید این کتاب رو به کتابخونه 
B: I wanna go to. But I have to take this book back to the library. 

 
 فهمیدم، از کتاب خوشت اومد؟
A: I see, did you like the book? 
 
 
 خوندن کمی مشکل بود.  اما عالی بود. 
B: It was little difficult to read. But it was great.  
 
 
 اگه مشکل بود پس باید آروم بخونیش.
A: If it is difficult then you have to read it slowly.  
 
 
 میدونم.  اما من دوست ندارم آروم بخونمش. 
B: I know. But I do not like to read slowly. 
 
 
 حاال میخوای چکار کنی؟
A: What do you want to do right now? 
 
 
 میخوام تلویزیون تماشا کنم. نمیخوام بیشتر حرف بزنم.  بیش از حد حرف زدیم.  
B: I wanna watch some TV. I do not wanna to talk any more. We have been talking too much. 
 
 
 اوکی،  پس بریم تلویزیون تماشا کنیم. 
A: Okay. Then  lets watch some TV.  
________________________________________________________________________ 
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Do you need anything?                                                    چیزی الزم داری؟ 
Yes, I need some money please                               آره،  یه کمی پول الزم دارم لطفاً    
 
How much do you need?      چقدر الزم داری؟                                         
Only ninety dollars                                                         د دالر      نو فقط 
 
You can borrow ninety dollars from me                 میتونی نود دالر ازم قرض کنی     
 
Do you know where the post office is?                    آیا میدونی اداره پست کجاست؟  
Do you have the address?                                            آدرس رو داری؟   
 
Yes I do                                                                                 جواب مثبت کوتاه    
Is this the right address?         آیا این آدرس صحیحه؟                                         
Yes it is                                                                                  جواب مثبت کوتاه    
 
Look                                                                                          نگاه کن  
Take a right on the next street                                     سر خیابون بعدی ، دست راست رو بگیر   
And another right on bundy avenue                        و یه راست دیگه سر خیابان باندی     
 
The post office is on your right                                       اداره پست سمت راستته 
It’s before the mall                                                             قبل از پاساژه    
 
It’s right before the mall                                                درست قبل از پاساژه     
 
Do you know where the mall is?      آیا میدونی پاساژ کجاست؟                            
Yes, I do                                                                                    جواب مثبت کوتاه
 
The post office is right before the mall                       ز پاساژه اداره پست درست قبل ا 
The post office isn’t very far                                          اداره پست خیلی دور نیست    
 
Did you turn off the TV?                                                تلویزیون رو خاموش کردی؟     
Yes, I did                                                                                جواب مثبت کوتاه   
 
Right before we went to the zoo                                درست قبل از اینکه رفتیم باغ وحش    
 
At noon                                                                                  سر ظهر    
 
What was your son doing at noon?                             پسرت داشت سر ظهر چکار میکرد؟
He was watching TV                                                          داشت تلویزیون تماشا میکرد  
 
But I saw him at the grocery store                             ولی من در خواربار فروشی دیدمش    
That was not noon                                                              اون ظهر نبود  
That wasn’t noon 
 
That was last night                                                           اون دیشب بود     
 
At noon                                                                                 سر ظهر      
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At night                                                                                  سر شب    
 
When are you going to the movies? ی میری سینما؟ک                         
I’m going at night                                                               شب دارم میرم    
 
Right before the movie                                                      درست قبل از فیلم 
Right before the movie stars                        
 
But you have to arrive   ولی باید برسی                                                    
At least ten minutes before                                              حداقل ده دقیقه قبل
 
I need some money                                                          من یه کم پول الزم دارم   
Can you give me at least ten dollars?        ه دالر بهم بدی؟میتونی حداقل د               
 
I don’t have my wallet with me                                   کیف پولمو همرام ندارم     
 
You returned the jacket right now                                 همین االن یه کت پس دادی
And I know you have some money                          و میدونم یه کم پول داری    
 
You have at least eighty dollars                                  حداقل هشتاد دالر داری   
 
They didn’t take it back                                              پسش نگرفتن        
I exchanged the jacket                                                   من کت رو عوض کردم     
This isn’t the same jacket                                                این همون کت نیست 
 
I bought this two weeks ago                                          این رو دو هفته پیش خردیم   
 
We went to London                                                           رفتیم لندن   
Right before we went to London                                 درست قبل از اینکه رفتیم لندن   
 
I usually flight at noon                                                      من معموال سر ظهر پرواز میکنم   
I don’t like to flight at night                                            دوست ندارم در شب پرواز کنم      
 
Or in winter                                                                            یا در زمستان  
 
February is in winter                                                     فوریه در زمستانه      
 
Traveling is difficult                                                          مسافرت مشکله     
In winter                                                                                در زمستان    
 
Traveling is difficult in winter                                     زمستان مشکله       مسافرت در
But it’s easy in August                                                        ولی در اوت آسونه 
 
Expensive                                                                              گران  
More expensive                                                              گرانتر      
 
Difficult                                                                                   مشکل    
More difficult                                                                      مشکلتر      
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Traveling is more difficult in winter                        ه       ترمسافرت در زمستان مشکل
 
It’s easier in August                                                            در اوت آسونتره
 
Have you seen my keys?   ( دیده ای؟ ) کلید های منو دیدی؟                                           
They’re in the kitchen                                                     تو آشپزخونن      
I saw them                                                                            دیدمشون    
 
Right before you went to the restroom                             درست قبل از اینکه رفتی دستشویی       
I saw them right before you went to the restroom           درست قبل از اینکه رفتی دستشویی دیدمشون    
 
Look in the drawer                                                             تو کشو رو نگاه کن   
You can’t miss it                                                                   حتماً پیداش میکنی  
 
I have to go to the library right now                             باید همین االن برم کتابخونه 
They close at noon today                                              امروز سر ظهر میبندن    
 
I think they’re open until eight at night                         فکر میکنم اونها تا هشت شب بازن 
 
Where’s the library?                                                         کتابخونه کجاست؟  
It’s right before the post office                                      درست قبل از اداره پسته   
 
You can’t miss it                                                              حتماً پیداش میکنی       
 
How far is it?                                                                         دوره؟   چقدر
It’s at least Ten miles from here                                 از اینجا حداقل ده مایل دوره    
 
It’s easier                                                                                 آسونتره
If you take the bus                                                                اگه اتوبوس بگیری 
 
It’s easier if you take the bus                                  آسونتره اگه اتوبوس رو بگیری         
I don’t think it’s easy to take the bus                     فکر نمیکنم اتوبوس  گرفتن آسونه       
 
It’s not easy in winter                                                          در زمستان آسان نیست 
It’s difficult to take the bus                                              اتوبوس گرفتن مشکله  
 
What are you doing tonight? امشب چکار میکنی؟                                        
We’re going to watch a movie                                       خیال داریم یه فیلم تماشا کنیم  
 
I’m watching TV right now                                           همین االن دارم تلویزیون تماشا میکنم      
And I have to go to the library at noon                   و باید سر ظهر برم کتابخونه      
 
Would you like to come to my place on the way?               دلت میخواد سر راه بیای خونه من؟    
I can’t right now                                                                                     همین االن نمیتونم  
 
It’s difficult for me                                                            واسم مشکله      
 
Two years ago                                                              دو سال پیش          
It was difficult for me                                                         واسم مشکل بود  
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To speak English                                                                  انگلیسی صحبت کردن
It was difficult for me to speak English                     واسم انگلیسی صحبت کردن مشکل بود   
 
But it’s easier now                                                             ولی االن آسونتره   
At least I can understand it                                             حداقل میتونم درکش کنم  
 
How can I come to your place?                                   چطوری میتونم بیام خونَت؟  
Can I come by bus?                                                          آیا میتونم با اتوبوس بیام؟  
Yes, You can come by bus                                          آره،  میتونی با اتوبوس بیای     
 
I don’t like the bus                                                                 از اتوبوس خوشم نمیاد
 
Can I walk?   آیا میتونم پیاده برم؟                                                                        
Sure                                                                                       حتماً     
 
 
__________________________________ 
 
Right 
Right before the mall 
Turn right 
Winter 
Noon 
At noon 
Easier 
Easy 
Easier 
___________________________________ 
 
 
I’m going to Iran at noon                                                    دارم سر ظهر میرم ایران 
When are you coming back?                                    کی برمیگردی؟     
 
I’m coming back in a few weeks                                در ظرف یه چند هفته برمیگردم    
 
Are flying back?  برگشتن پرواز میکنی؟                                                                
Of course I’m flying                                                       البته که پرواز میکنم        
 
Iran is really beautiful                                                        ایران واقعاً قشنگه   
 
We still have time for lunch                                        هنوزم وقت داریم واسه ناهار     
 
I went on vacation last Friday                                      من جمعه گذشته رفتم مرخصی   
Right before the weekend   درست قبل از آخر هفته                                            
 
Did you fly or drive?                                                       پرواز کردی یا رانندگی؟    
I like flying                                                                           از پرواز کردن خوشم میاد     
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I like to fly                                                                             دوست دارم پرواز کنم     
Flying is easier                                                             پرواز کردن آسونتره         
 
It’s easier to fly 
 
At least           حداقل                                                                          
It’s faster than driving                                                     از رانندگی کردن سریعتره    
 
Traveling is difficult in winter                                    مسافرت کردن در زمستان مشکله        
Or at night                                                                            یا در شب    
 
At least wait until noon                                                  حداقل تا ظهر صبر کن     


