
In the name of ALLAH 

 به نام خدا

 ترم اول که با این جانب ابراهیم  پوردهقان  2020,2026جزوه جلسه اول و دوم درس زبان عمومی مربوط به کالس های

 مدرس زبان درس دارند:

مقدماتی می باشد  ک این کتاب را میتوان از  select reading شما کتاب قبل از شروع باید یاد آور شوم که کتاب درسی 

ه مزیت این کتاب این است ک ،واقع در میدان انقالب یا جایی که کتاب درسی زبان می فروشند تهیه کرد یکتاب فروشی ها

دارد و میتوان درس را از سی دی گوش کرد و تلفظ های آن را یاد گرفت. البته اشکاالت را می توانید به   CDهمراه آن 

وم به بعد ادامه سجلسه صورت مجازی از طریق واتساپ از من بپرسید و پاسخ آنرا دریافت کنید. درس های کتاب را در 

 خواهیم داد.

وان شروع کار تهیه شده است که باید تمرین کنید و آنها را به خوبی یاد در جلسه اول و دوم مطالب تهیه شده  زیر به عن

بگیرید که کلید مکالمه شما در هر جا می باشد. و در امتحان پایانی حدود پنج الی شش نمره ورقه آزمون از این اصطالحات 

  رح کنید تا رفع اشکال گردد.را تمرین کنید و اگر پرسشی دارید آنها را از طریق واتساپ مط میباشد. پس این مطالب

 

 مکالمات ضروری عمومی که هر فرد تحصیل کرده باید با آن آشنا باشد.

                                         .Please introduce yourself                         خودتان را معرفی کنید. لطفا   -1

                                                                                                  ?What is your name  نام شما چیست؟ -2

                                                               .....................My name is من..........................است.نام   -3

                                                                           ?What is your first nameنام کوچک شما چیست؟    -4

                                               .....................My first name isنام کوچک من .....................است.  -5

                                                                            ?What is your family nameنام فامیل شما چیست؟  -6

                                             ......................My family name isنام فامیلی من ................... است.  -7

                                                                                       ?Where are you fromشما اهل کجا هستید؟  -8

                                                                       .......................I am fromمن اهل ................ هستم.  -9

                                                                                               ?How old are you؟ شما چند سال دارید -11

                                                                     .I am .................years oldمن ...............ساله هستم.    -11

                                                                             ?What is your father’s nameچیست؟  نام پدر شما -12

                                                            .................My father’s name isنام پدر من ............. است.  -13

                                                                                  ?How old is your fatherدارد؟پدر شما چند سال  -14

                                                    .My father is ..............years old پدر من..................ساله است.  -15

                                                                    ?What is your birth date است ه روزیتاریخ تولد شما چ -16

                                                       ..................My birth date isاست.روز/ماه/سال((تاریخ تولد من    -17

                                                                         ?What day is it todayامروز چه روزی از هفته است؟ -18

                                                                                  .Today is Wednesdayامروز)چهار شنبه( است. -19

                                                                         ?How is the weather today امروز هوا چطور است؟ -21

 امروز هوا گرم )سرد، داغ، آرام، صاف، ابری، آفتابی، بادی،............( است. -21

Today is warm (cold, hot, calm, clear, cloudy, sunny, windy,...)                                              

   (بعد از ظهر بخیر. سر شب بخیر، صبح بخیر، سالم،  ) اصطالحات زیر مفهوم "سالم" می دهند. -22

Hello, good morning. Good evening, Good afternoon.                                                                   



 دارند. موارد زیر مفهوم "خدا حافظ" -23

Goodbye )خدا حافظ(, Good night )شب بخیر(, see you later)بعدا  می بینمت (,    

See you then )وقت قرار می بینمت(, See you next week)هفته بعد می بینمت) 

                                         .I think I have seen you somewhereمن فکر می کنم شما را جایی دیده ام. -24

                                                                           .You look familiar to meقیافه شما به نظرم آشناست.  -25

                                                                     .I met you last weekمن هفته گذشته شما را مالقات کردم. -26

                                                            .I will meet you next weekمن هفته آینده شما را مالقات میکنم. -27

                                                        .I will meet you on Mondayدوشنبه آینده شما را مالقات می کنم.  -28

                                                             .This is my close friend این )آقا، خانم( دوست نزدیک من است. -29

 این )آقا، خانم( یکی از)دوستان نزدیک، هم اتاقی ها، همکاران، هم کالسی های( من است. -31

This is one of my (close friends, roommates, colleagues, classmates).                                

                                

 پاسگاه پلیس( پیدا کنم؟ -بیمارستان -داروخانه -خواربار فروشی –من کجای این اطراف میتوانم یک)بانک  -31
Where can I find a (bank, grocery store, drug store, hospital, police station) around here?          

                                           .Tehran university is on Enghelab avenueدانشگاه تهران در خیابان انقالب است. -32

                         .Azadi Square is the biggest square in Tehranمیدان آزادی بزرگترین میدان در تهران است.  -33

    Borge Milad is one of the biggest towers in theبرج میالد یکی از بزرگترین برج ها در خاور میانه است. -34

Middle East.                                                                                                                                                    

                                            ?Can I talk to the (boss, commander) فرمانده( صحبت کنم؟ -آیا میتوانم با )رییس -35

                              .When I am not home leave me a message وقتی که من خانه نیستم برای من پیغام بگذار. -36

 ?................ .Can I have some information about  Mr  آیا می توانم اطالعاتی از آقای ........... داشته باشم؟ -37

 .No. It is secret                                                                                                                نه این محرمانه است. -38

          .................. .I have some information about Mrمن درباره آقای ................ مقداری اطالعات دارم. -39

                                                                                                   ?Do you want to hearد بشنوید؟ آیا می خواهی -41

 ......... .Can you give me some more details about Mrمی توانم جزییات بیشتری راجع با آقای ........ بدانم؟  -41

                                                             .Excuse me I have a head acheکند.ببخشید من سرم درد می  -42

                                                       .Pardon me I have a stomach acheببخشید من دلم درد می کند. -43

                                                                   .Pardon me I have a back acheدرد میکند. ببخشید کمرم -44

                                                      .I have (a sore throat) (sore eyes)چشمانم درد میکند. -من گلوم -45

                                                                                                                   I have feverمن تب دارم. -46

                                                                                           .I have caught a coldمن سرما خورده ام. -47

                                  ?What is your father?   What does your father doپدر شما چه کاره است؟ -48

What is your father’s job?                                                                                                             

 پدر من) کشاورز، دکتر، کارگر، مهندس، ...( است.  -49
My father is a (an) (farmer, doctor, worker, Engineer,...)                                                       

                                            ?Where have you got your diplomaدیپلم خودتان را از کجا گرفته اید؟ -51

             ... ,I have got my diploma in Tehran, Shirazگرفته ام.تهران، شیراز، ...  من دیپلم خود را در -51

                                                              ?What is your diploma averageمعدل دیپلم شما چند است؟  -52

                              .My diploma average is 18.5 (eighteen point five)است.5/18معدل دیپلم من  -53

                                                                ?Do you like your jobآیا شما شغل خودتان را دوست دارید؟ -54

                                          .Yes I like my job very muchبله من شغل خودم را خیلی زیاد دوست دارم. -55

   



 روزهای ایام هفته: -56

 –( (Thursdayپنجشنبه –( (Wednesday چهارشنبه –( (Tuesdayسه شنبه -(Monday)دو شنبه

 ((Sundayیکشنبه –( (Saturdayشنبه – (Friday )جمعه

 four ...)       ,three ,two ,4 (one-3-2-1  :ardinal numbersC            .......-4-3-2-1 اعداد اصلی: -57

  چهارم .... -سوم -دوم –اول  اعداد ترتیبی: -58
4th (fourth), ...                                2nd (second), 3rd (third), 1st (first), Ordinal numbers: 

 (... ,twenty first, twenty second)23، 22،21، به آنها اضافه میشود th ،  21تا  4در اعداد ترتیبی از  

 تکرار میشوند. الی آخر  ....33و 32و 31ارقام  عمل میشود و این روند در 3و2و1همانند 
 

 

 موفق باشید

 


