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o ،لط یابیدهر یک از مکالمات این مجموعه را به صورت دو به دو عمرین کنید عا به عمامی مکالمات عسیادگیری، از میالطه و پس سطی کنید.



.این افراد آخر هف ه چه کاری انجام دادند؟ گوش دهید و پاسخ صحیح را ان خاب کنید

 What did these people do last weekend? Listen and choose the correct answer.
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و سی فارانگلیسی، عرجمه در زمان پخش دوم به عبارات سواالت فرمایید و پاسخ به در درک میالب و داده و سطی صوت گوش اولین بار عنها به برای 
.نماییدعوجه سواالت پاسخ همچنین 



 What did these people do last weekend? Listen and choose the correct answer. لوح زبان افرا دانش

خب پس، آخر هف ه ات چیور بود، الکسیس؟-

رای خب، میخواس م با دوس م به یک کلوب برم، اما اون ب-
.از اندازه خس ه بودبیش بیرون رف ن 

پس چیکار کردید؟ -

.فقط خونه موندیم و علویزیون عماشا کردیم-



 What did these people do last weekend? Listen and choose the correct answer. لوح زبان افرا دانش

.آخر هف ه فوق الطاده ای داش م-

(چه اعفاقی اف اد؟)چی شد؟ -
(  پارکینک)عوی عمیز کردن گاراژ . رف م خونه خواهرم-

.بهش کمک کردم

واقطا؟-

.اما، اون شب یک شام واقطا عالی برام درست کرد. آره-

!خیلی خوبه-



 What did these people do last weekend? Listen and choose the correct answer. لوح زبان افرا دانش

عطییالت آخر هف ه گذش ه چیکار کردی؟-

.امم، بیش ر وقت را عوی باشگاه گذراندم-

(چرا؟)چیور؟ -

( ترقابو)خب، برنامه دارم عا ماه آینده عوی یک مسابقه -
.بدنسازی شرکت کنم

.هی، نمی دونس م عو یه بدنساز بودی-

میخوای عضالعم را ببینی؟. آره-

gym
باشگاه

bodybuilder
بدن ساز

muscle
عضله، ماهیچه



 What did these people do last weekend? Listen and choose the correct answer. لوح زبان افرا دانش

خب، آخر هف ه ات چیور بود؟-

.برادرم اومد پیشم. خیلی خوب نبود-

واقطا؟-

عمام آخر هف ه را صورف . خب، اون سه عا پسر بچه داره-
حاال هم خیلوی خسو ه. بازی کردن با برادر زاده هام کردم

.ام

، ایون جملوه !قیطا همینیوره! )شرط میبندم همینیوره-
(برای عایید به کار میرود

nephew
پسر برادر یا پسر خواهر

exhausted
خس ه شدید



 What did these people do last weekend? Listen and choose the correct answer. لوح زبان افرا دانش

آخر هف ه خوبی داش ی؟-

.خیلی بد نبود. امم-

کار خاصی انجام دادی؟-

.خب، یک فیلم واقطا خوب دیدم-

با کی؟-

. اوه، فکر نمیکنم اون را بشناسی-



 What did these people do last weekend? Listen and choose the correct answer. لوح زبان افرا دانش

آخر هف ه خوبی داش ی، عرسا؟-

.خوب بود-

خب، چیکار کردی؟-
خب، یک عطدادی از دوس ها را شنبه مالقات کوردم و یوک دی -

. وی دی عماشا کردیم

یکشنبه چیور؟ مسابقات جهانی رو عوی علویزیون دیدی؟-

چی رو؟-

.مسابقه بیسبال-

.بیش ر روز را خوابیدم. نه، خیلی خس ه بودم. اوه-

.بازی واقطا فوق الطاده ای را از دست دادی! شوخی میکنی-

You're kidding!
!شوخی میکنی
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Did these people enjoy their weekend? Listen and choose the correct answer.

What did each person do on the weekend? Choose the correct answer.

.آیا این افراد از آخر هف ه شان لذت بردند؟ گوش دهید و پاسخ صحیح را ان خاب کنید-

.هر یک از افراد آخر هف ه چه کاری انجام دادند؟ پاسخ صحیح را ان خاب کنید-
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 Did these people enjoy their weekend? What did each person do on the weekend? لوح زبان افرا دانش

خب، آخر هف ه ات چیور بود؟-

اوه، برای دیدن اون فیلم علمی عخیلی جدید بوه مرکوز شوهر-
.رف م

اوه، واقطا؟ چیور بود؟-

.دفکر کنم وسیش خوابم بر(. حوصله سر بر)خس ه کننده -

Science fiction movie
فیلم علمی عخیلی

downtown
مرکز شهر

Fell asleep
به خواب رف ن

middle
وسط



 Did these people enjoy their weekend? What did each person do on the weekend? لوح زبان افرا دانش

آخر هف ه ات چیور بود؟-

.اف ضاح-

چیور مگه؟-

( هموش)اما عمام مدت . برای آخر هف ه به ساحل رف م-
.سرد و بارانی بود

!اوه، چه بد-

How come!
!چیور مگه

wet
خیس و مرطوب

Whole time
عمام مدت



 Did these people enjoy their weekend? What did each person do on the weekend? لوح زبان افرا دانش

خب، عوی آخر هف ه چیکار کردی؟-

.اوه، خونه موندم و میالطه کردم-

. به نظر خیلی کسل کننده است-

. خوندن یک رمان فوق الطاده را عمووم کوردم. نه خیلی-
میخوای اون را قرض بگیری؟

.شاید یک وقت دیگه-

boring
کسل کننده

borrow
قرض گرف ن



 Did these people enjoy their weekend? What did each person do on the weekend? لوح زبان افرا دانش

آخر هف ه ات چیور بود؟-

به یک کنسرت هوای آزاد عوالی رفو م و آدم هوای واقطوا -
ق و حدس بزن چی شد؟ کسی را دیدم که عاش. جالبی را دیدم

.قراره روز شنبه باهم برای یک بازی بریم. عنیس بود

پس قرار نیست با من عنیس بازی کنی؟-

!نه، م أسفم. امم. اوه، خب-

outdoor
فضای باز، محوطه آزاد



 Did these people enjoy their weekend? What did each person do on the weekend? لوح زبان افرا دانش

عوی آخر هف ه کار جالبی انجام دادی؟ -
.خب، مجبور بودم برای یک ام حان درس بخونم-
عمام آخر هف ه را؟-
.بسیار اف ضاح بود. آره-
ام حان کی هست؟-
.امروز-
.خب، موفق باشی-
(امیدوارم همینیور باشه. )امیدوارم. ممنون-



 Did these people enjoy their weekend? What did each person do on the weekend? لوح زبان افرا دانش

آخر هف ه خوبی داش ی؟-

هور دو شوب جمطوه و . بله، آخر هف ه فوق الطاده ای داشو م-
ا یک ع. شنبه را با دوس ام بیرون بودم، اما االن خیلی خس ه ام

. مدعی این کار را دیگه نمیکنم

.یرونقصد داش م ازت بخوام عا آخر هف ه دیگه بریم ب. چه بد-
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How was each person’s weekend? Listen and choose the correct answer.

Are these statements true or false? Choose the correct answer.

.آخر هف ه هر یک از افراد چیور بود؟ گوش دهید و پاسخ صحیح را ان خاب کنید-

.این جمالت صحیح می باشند یا غلط؟ پاسخ صحیح را ان خاب کنید-

درس1



 How was each person’s weekend? Are these statements true or false? لوح زبان افرا دانش

شونبه عصور کواری. آخر هف ه واقطا فوق الطاده ای داش م
وارد . مبرای انجام دادن نداش م، بنابراین به مرکز خرید رف 

اونهوا یوک(. دوری بوزنم)فروشگاه شدم عا نگاهی بندازم 
بوود عمام کاری که باید انجام میدادی این. مسابقه داش ند

که جواب هوات را بورای عطودادی سووال سواده در موورد 
. ندازیموسیقی پاپ بنویسی و جوابهات را عوی یک جطبه ب
و حدس. بطد اون ها سه عا اسم را برای جایزه بیرون آوردن

. من اولین اسمی بود کوه بیورون آوردنمال ؟بزن چی شد
آخور هف وه. و اون یه جایزه فوق الطاده است. باورم نمیشد

!برای دو نفر در الس وگاس

mall
فروشگاه زنجیره ای

contest
مسابقه، رقابت

Pull out
بیرون کشیدن

prize
جایزه



 How was each person’s weekend? Are these statements true or false? 

می شنبه صبح، یک عماس علفنی از طرف یک دوست قودی
خیلی وقت بوود کوه اون را ندیوده . دوران مدرسه داش م

ان بود، اون یکی از نزدیک عرین دوس ام عوی دبیرس . بودم
اون چهوار روز. اما برای کار به لس آنجلس نقل مکان کورد

ران عوی شهر بود، بنابراین من را برای نهار به یوک رسو و
ر اون داشت د. اوقات واقطا خوبی با هم داش یم. دعوت کرد

الب واقطا ج. مورد کارش عو لس آنجلس برام عطریف میکرد
یود اون برای یک شرکت فیلم سازی کار میکورد، و با. بود

–نن جاهایی را پیدا میکرد که اونها ب ونن فیلم برداری کو
میدونی، جاهایی مثل رس وران ها، ه ل ها، البی ها، پوارک

.ها و خیابان ها

Close friend
دوست نزدیک



 How was each person’s weekend? Are these statements true or false? 

نویم، یکشنبه یک مقدار عمرین کم یمیخواس من و برادرم 
. یطت بریمبنابراین عصمیم گرف یم به یه پیاده روی عوی طب

گان یک پارک بزرگ نزدیک شهر هست که باید قراره پرند
 یم و با اعوبوس به اونجا رف. وحشی و پروانه ها اونجا باشند

از بین یک راه جنگلی طوالنی در حدود چهوار سواعت رد 
. ودنسب ا خس ه کننده بود چون روز واقطا گرمی بو. شدیم

روانوه بدعرین چیز این بود که، اصال هیچ پرنده وحشی یا پ
.فکر نمیکنم که دوباره به اونجا بریم! ای ندیدیم

nature walk
پیاده روی در طبیطت

butterfly
پروانه



 How was each person’s weekend? Are these statements true or false? 

 ن به همیشه از رف. شنبه شب به مهمانی عولد دوس م رف م
ها مهمانی های عولد لذت نمیبرم چون اغلب مجبوری بازی

ا خب، قیطا مجبور بوودیم عو. و کارهای احمقانه انجام بدی
ا عمام انواع بازی های احمقانه را انجام بدیم، اما خودم واقطو

حدس میزنم به خاطر این بود که آدم های عوی. لذت بردم
. و موزیک خوبی هم بوود. بودند( بامزه)مهمانی همه جالب 

یه نفر چندعا موزیک همراهش آورده بوود و هموه اوقوات 
.نیمه شب رسیدم خونه2بطد از ساعت . خوبی داش ند

stupid
احمقانه
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تمرین مکالمه:  بخش دوم The Weekend

oنیددر این بخش سطی نمایید جمالعی که به صورت فارسی ارائه شده، به زبان انگلیسی بیان ک.

oلیسی سپس زبان آموز، سطی در بیان مطادل انگ. اب دا جمالت فارسی در اخ یار زبان آموز قرار می گیرد

. آن نموده و درنهایت پاسخ خود را با نمونه ارائه شده مقایسه خواهد نمود

o این روش سبب خواهد شد عا ذهن زبان آموز با ساخت جمله عادت نمووده و بورای مکالموه سورعت و

.اع ماد به نفس بیش ری داش ه باشد

o دو کنید، در پایان درس،  پس از میالطه و یادگیری، هر یک از مکالمات این مجموعه را به صوورتسطی

.به دو عمرین کنید عا به عمامی مکالمات عسلط یابید

مکالمات روزمره انگلیسی لوح زبان افرا دانش
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I had a really great weekend. .آخر هف ه واقطا فوق الطاده ای داش م



I didn't have anything to do on Saturday afternoon. . مشنبه بطد از ظهر کاری برای انجام دادن نداش

I went to the mall. .مبه مرکز خرید رف 

I went into a department store to look around. .گردمرف م عا ب( دپارعمان اس ور)به یک مرکز خرید 

guess what? حدس بزن چی شد؟



Saturday morning, I got a phone call from an old school friend.

. مشنبه صبح، یک عماس علفنی از طرف یک دوست قدیمی مدرسه داش

she invited me to a restaurant for lunch. .من را به یک رس وران برای نهار دعوت کرد

We had such a pleasant time together. .ماوقات واقطا خوبی با هم داش ی



My brother and I wanted some exercise on Sunday, so we decided to go on a nature walk.

.ی طبیطت بریمیکشنبه کمی عمرین کنیم، بنابراین عصمیم گرف یم به یه پیاده روی عوم یمیخواس من و برادرم 

It was pretty tiring because it was a really hot day. .ی بودنسب ا خس ه کننده بود چون روز واقطا گرم



How was your weekend, Alexis? ؟آخر هف ه ات چیور بود، الکسیس

So what did you do? د؟ پس چیکار کردی

We just stayed home and watched TV. .دیمفقط خونه موندیم و علویزیون عماشا کر



What did you do last weekend? ؟آخر هف ه گذش ه چیکار کردی

I spent most of the time at the gym. .ندمبیش ر وقت را عوی باشگاه گذرا



I plan to enter a bodybuilding competition next month.

.کنمبدنسازی شرکت( رقابت)برنامه دارم عا ماه آینده عوی یک مسابقه 



I spent all weekend playing with my nephews.

.معمام آخر هف ه را به بازی کردن با برادر زاده هام گذروند



Did you have a nice weekend? آخر هف ه خوبی داش ی؟

Did you do anything special? کار خاصی انجام دادی؟



I met some friends on Saturday. .میک عطدادی از دوس ها را شنبه مالقات کرد



I slept most of the day. .مبیش ر روز را خوابید



I went to see that new science fiction movie downtown.

.ف مبرای دیدن اون فیلم علمی عخیلی جدید به مرکز شهر ر

I think I fell asleep in the middle of it. .ردفکر کنم وسیش خوابم ب



I went to the beach for the weekend. .برای آخر هف ه به ساحل رف م

But it was cold and wet the whole time. .اما عمام مدت سرد و بارانی بود



what did you do over the weekend? آخر هف ه چیکار کردی؟( در طول روزهای)عوی 

I stayed home and read. .خونه موندم و میالطه کردم

Sounds pretty boring. .تبه نظر خیلی کسل کننده اس



I finished reading a terrific novel. .خوندن یک رمان فوق الطاده را عموم کردم



I had to study for an exam. .ممجبور بودم برای یک ام حان درس بخون

I was going to ask you out next weekend. .یرونقصد داش م ازت بخوام عا آخر هف ه دیگه بریم ب



I studied for a test. .برای یک آزمون درس خوندم



She stayed with us. .اون با ما موند

We wanted to go home. .هما میخواس یم بریم خون



I stayed home and worked on a project. .خونه موندم و روی یک پروژه کار کردم

Is that all? همش همین؟

I also I finished a good book. .همینیور یک ک اب خوب را عموم کردم



Later, I visited a friend. .مبطدش، به دیدن یک دوست رف 



What else did you do? دیگه چیکار کردی؟

Some friends invited me to dinner. .دچندعا از دوس ها برای شام دعوعم کردن



درس

پایان درس اول

The Weekend
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