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.گوش دهید و تصویر صحیح را انتخاب کنید. امیلی در حال صحبت در مورد تعطیالتش است

 Emily in talking about her vacation. Listen and choose the correct picture.

مکالمات روزمره انگلیسی لوح زبان افرا دانش
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و سی فارانگلی ی، ترجمه در زمان پخش دوم به عبارات سواالت فرمایید و پاسخ به در درک مطالب و داده و سعی صوت گوش اولین بار تنها به برای 
.نماییدتوجه سواالت پاسخ همچنین 



 Emily is talking about her vacation. Listen and number the pictures. لوح زبان افرا دانش



 Emily is talking about her vacation. Listen and number the pictures. لوح زبان افرا دانش

خب پس، سفر به مائوئی چطور بود، امیلی؟-
.اوه، خیلی خوب، بیشترش-
بیشترش؟-
میدونی که، بارای. تماماً کارهای عادی انجام دادم. بله، خوب شروع شد-

شان  ماهی ها ق. غواصی کردن دقیقا بالفاصله به ساحل کنار هتلم رفتم
!بودند
!من عاشق غواصی ام. میدونم-
.میدونی که رقص سنتی هاوایی ها–بعد یک رقص حوال دیدم -
.به نظر عالی میاد-
. به هر حال، در روز دومم، تصامیم گارفتم یاک ماشاین اجااره کانم-

.میخواستم بعضی از مناظر دیگه توی جزیره را ببینم
تنها بودی؟ خودت -
بنابراین اول تمام راه را به ررف باال باه سامت بااالی آتشفشاان. آها-

ا تصویر و چندت. توی راه توقف کردم تا چندتا عکس بگیرم. رانندگی کردم
ه رارف روز بعد، تصمیم گرفتم تمام راه ب. فوق العاده از آتشفشان گرفتم

.هانا را رانندگی کنم
هانا؟-
. تتوی راه چندتا آبشار تماشایی ه ا. در ررف دیگه جزیره است. بله-

قتای متأسافانه، و. واقعا روالنی ایه( سواریه)اما رانندگیه . واقعا زیباست
.وسط راه اونجا بودم، یک تصادف جزئی داشتم

آسیب دیدی؟. اوه، نه-
شت مجبور شدم تا ماشین را رها کنم و تمام راه برگ. نه، اما افتضاح بود-

ه اصاطالحی با! )هزینه زیادی برام داشات. به هتل را یک تاک ی بگیرم
(معنای هزینه زیاد برداشتن

!چه تعطیالتی. اوه، نه-
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بیشارش، تقریبا
Snorkeling
غواصی با اسنورکل

shore
ساحل

traditional
سنتی، باستانی

Sight
جاهای دیدنی

volcano
آتشفشان

waterfall
آبشار

slight
مختصر، جزئی



مکالمات روزمره انگلیسی لوح زبان افرا دانش

 People are calling home while they are on vacation. Listen and choose the word that describe each person.

Why does each person call? Choose the correct answer.

.گوش دهید و واژه ای که هر فرد را توصیف می کند، انتخاب کنید. افراد زمانی که در تعطیالت ه تند، در حال زن  زدن به خانه ه تند-

.هر یک از افراد به چه دلیلی زن  می زند؟ پاسخ صحیح را انتخاب نمایید-

درس24



 Listen and choose the word that describe each person. Why does each person call? لوح زبان افرا دانش

.فقط زن  زدم که ساالمی کانم. جیل ه تم. سالم، مادر
ن هفته گذشته ایا. اوقات فوق العاده ای را دارم میگذرونم

خیلی خوب داریام بااهم جاور . خانم واقعا خوب را دیدم
کنه عاشق این کاره و میگه که مم. اون اینجا معلمه. میشیم

؟ به هر حال، نظرت چیاه! بتونم یک روزی اینجا درس بدم
. خداحافظ. بعدا دوباره بهت زن  میزنم



 Listen and choose the word that describe each person. Why does each person call? لوح زبان افرا دانش

ن من در حال گذرنادو. سین ه تم. سالم بابا. سالم، مامان
یه تعطیالت عالی ام، اما خیلی در حال اساتراحت کاردن

هوا فوق العاده اسات بناابراین هماش باه کااری . نی تم
هتال، لبااس–توی هاوایی همه چی واقعا گرونه . مشغولم

بناابراین . و پولم کاامال تماوم شاده–ها، غذا، همه چیز 
. منونمیتونید هر چه زودتر یه مقدار پول برام بفرستید؟ م

.خداحافظ. خیلی دوستون دارم

Out of money
تمام کردن پول ها



 Listen and choose the word that describe each person. Why does each person call? لوح زبان افرا دانش

. قراره یک روز دیار برگاردم. گوش کن. جان ه تم. مادر
قتی و. امروز صبح ترافیک به ررف فرودگاه وحشتناک بود

همینطور تاوی عجلاه کیاف. رسیدم، هواپیما ام رفته بود
و. تمام کارت های اعتباری ام تاوی اوناه. پولم را گم کردم

کاار نمیادونم چی. خطوط هواپیمایی کمکی بهم نمی کنند
.خداحافظ. بعدا بهت زن  میزنم. باید کرد

rush
عجله، شتاب



 Listen and choose the word that describe each person. Why does each person call? لوح زبان افرا دانش

و متأسفام دیشاب تماسات ر. سالم اوه، باب، ریچل ه تم
برای شاام رفاتم بیارون و اماروز دل درد خیلای . ندیدم

. اشهباید به خارر چیزی که خوردم ب. وحشتناکی گرفته ام
مطمئانم کاه–نگران نبااش . به هر حال، دارم میرم دکتر

.به زودی باهات صحبت میکنم. خوب میشم

stomachache
دل درد



 Listen and choose the word that describe each person. Why does each person call? لوح زبان افرا دانش

د ببخشای. ماری ه تم از پاریس زنا  میازنم. سالم، پدر
وسی امروز صبح به یک تور اتوب(. تماس را ندیدم)ندیدمت 

. ش کنمنمیتونم پیدا. رفتم و دوربینم را یک جایی انداختم
و حتی عکس هایی. تمام عکس های من و جولی توی اونه

که این میتونی به محض این. نمیدونم چیکارش کنم. از خونه
پیام را گرفتی بهم زن  بزنی؟



 Listen and choose the word that describe each person. Why does each person call? لوح زبان افرا دانش

. گاوش کان(. که تماس می گیرم)م  ه تم . مادرسالم، 
دا اونها پروازم را عوض کردند و فار. فردا شب خونه نی تم
. بنابراین، جمعاه خوناه خاواهم باود. هیچ پروازی نی ت
دتا خیلی هیجان زده ام، چون میتاونم چنا! نگرانم نباشید

باه زودی . کار دیگه اینجا توی هنا  کنا  انجاام بادم
. میبینمت



مکالمات روزمره انگلیسی لوح زبان افرا دانش

People are describing travel experiences. Is each statement true or false?

why does each person want to go back again?

آیا هر یک از جمالت صحیح است یا غلط؟. افراد در حال توصیف تجربیات سفر ه تند-

یک از افراد می خواهند دوباره برگردند؟چرا هر-
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 Is each statement true or false? why does each person want to go back again? لوح زبان افرا دانش

عاا وقتی سال گذشته توی کره بودم، با این خاانواده واق
یک رساتوران باودم و تاوی من توی . خوب آشنا شدم

خاانم اوماد . متوجه شدن منو دچار مشکل شده باودم
پیشم و از من پرسید برای خوردن چی میخاوام و هماه 

بعد اونهاا ازم . چیز در مورد غذاهای کره ای را برام گفت
خواستند تا به میزشون ملحاق بشام، و پاول شاامم را 

همینطور مان را باه خونشاون دعاوت . پرداخت کردند
اط ما دوست شدیم و االن از رریق ایمیل در ارتب. کردند
باد دفعه بعد که برگردم اونها من را به یاک مع. ه تیم

بد فوق العاده نی ت؟ برای دیدن مع. معروف خواهند بود
.!نمیتونم صبر کنم

She wants to see a temple. trouble
مشکل

temple
معبد



 Is each statement true or false? why does each person want to go back again? لوح زبان افرا دانش

ی از روم یکبار وقتی توی ایتالیا بودم، یک سفر اتوبوسا
جباور اتوبوس خیلی شلوغ باود، و م. به فلورانس گرفتم

همرام یه چندتا کیف کوچک. شدم بیشتر راه را بای تم
لم توی یکی اش یک کوله پشتی بود که کیف پو. داشتم
اماا. تمام م یر اون را جلوی خودم نگه داشتم. اون بود

ا نمای وقتی به فلورانس رسیدم، اتفاقی که افتاده باود ر
شاتیم یک نفر یک سوراخ توی کوله پ! تون تم باور کنم

. ته بودبریده بود، دستش را تو برده بود و کیفم را برداش
ف را و کیا( بیرون کشیدن)بعد اونها پول ها را برداشتن 
وجاه اصال هیچ چیزی مت. داخل کوله پشتیم برگردوندند

می تمام تعطیالتم را خراب کرد چون ن( اون واقعا! )نشدم
.تون تم پول رفتن به هایچ ماوزه ای را پرداخات کانم
دم و بنابراین االن میخوام تاب تان آیناده دوبااره برگار

.تمام موزه هایی که از دست دادم را ببینم

She wants to the museums she missed.

Entire trip
تمام رول راه

ruin
خراب کردن



 Is each statement true or false? why does each person want to go back again? لوح زبان افرا دانش

پارواز تاب تون گذشته، از لندن به کازابالنکا در مراکش
ا انجام کردم تا برخی تحقیقات روی موسیقی سنتی اونج

ردم فکار میکا. متاسفانه، کیف هام با پرواز نرسید. بدم
ز باه جا. احتماال با پرواز بعدی می رسند، اما نرسایدند

. اشتملباس هایی که تنم بود هیچ چیز برای پوشیدن ند
ها و خوشبختانه هواپیمایی مقداری پول برای خرید چیز

کیف ها تا چهاار روز بعاد . لباس های اضافی بهم دادند
ام واقعا خیلی خوشحال شدم که کیف ها. پیداشون نشد

. مرو پس گرفتم چون وسایل مهم زیادی توی اونها داشت
نابراین اما مجبور بودم ارراف منتظر بمونم تا پیدا بشن، ب
پیدا شان ی برای گوش دادن به هیچ موسیقی سنتی ای

ا به همین دلیل میخوام دوباره یاک وقتای اونجا. نکردم
.برگردم

He wants to listen to the traditional music

research
تحقیقات



 Is each statement true or false? why does each person want to go back again? لوح زبان افرا دانش

ا بودم که تاب تون گذشته توی یک تعطیالت در استرالی
بارای چهاار روز مجباور. نوع بدی از آنفوالنزا را گرفتم

د توی تخت خواب بمونم و یک هفته ای شا( بودم)شدم 
اس اح ا)تا به اندازه کافی برای بیرون رفتن خوب بشم 

پ ار یاا دختار عماو، )یک پ ر عمو (. خوب بودن کنم
ود توی سیدنی دارم که واقعا مهربان ب( دایی، خاله، عمه

بعد . دو تا زمانی که بهتر بشم، وقت زیادی را باهام گذرون
ل از اون، فقط سه روز برای گشت و گذار وقت داشتم، قب

یدم و خانه اپرا سیدنی را د. از اینکه مجبور به رفتن بشم
ن باه بدترین چیز اینکه شاانس رفات. تقریبا همین بود
رو پیادا ( غواصی باا اک ایگن زیارآب)غواصی اسکوبا 

.بارمخوام برگردم و اونجا غواصای اساکوبا می . نکردم
بهترین صخره های مرجانی توی دنیا را دارنداونها 

She wants to scuba dive.

flu
آنفوالنزا

sightseeing
بازدید از جاهای دیدنی

Scuba diving
غواصی زیر آن

Coral reefs
صخره های مرجانی
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تمرین مکالمه:  بخش دوم Travel

oنیددر این بخش سعی نمایید جمالتی که به صورت فارسی ارائه شده، به زبان انگلی ی بیان ک.

oلی ی سپس زبان آموز، سعی در بیان معادل انگ. ابتدا جمالت فارسی در اختیار زبان آموز قرار می گیرد

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

o این روش سبب خواهد شد تا ذهن زبان آموز با ساخت جمله عادت نماوده و بارای مکالماه سارعت و

.اعتماد به نفس بیشتری داشته باشد

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

.به دو تمرین کنید تا به تمامی مکالمات ت لط یابید

مکالمات روزمره انگلیسی لوح زبان افرا دانش



How was your trip to Maui, Emily? ی؟سفر به مائوئی چطور بود، امیل

I did all the usual things. .تماماً کارهای عادی انجام دادم



On my second day. I decided to rent a car.

.نمدر روز دومم، تصمیم گرفتم یک ماشین اجاره ک



I wanted to see some other 
sights on the island.

میخواستم بعضی از مناظر دیگه
.توی جزیره را ببینم

Were you on your own? خودت تنها بودی؟



I stopped to take some photos on the way.

.یرمتوی راه توقف کردم تا چندتا عکس بگ



There are some spectacular waterfalls on the way.

.تتوی راه چندتا آبشار تماشایی ه 



It's a really long ride. .یهواقعا روالنی ا( سواریه)اما رانندگیه 



I had a slight accident. .میک تصادف جزئی داشت

I had to leave the car. .مجبور شدم تا ماشین را رها کنم



I'm having a terrific time. .اوقات فوق العاده ای را دارم میگذرونم

The weather is great so I'm 
always busy doing something.

هوا فوق العاده است بنابراین همش
.به کاری مشغولم



Things are really expensive in Hawaii. .توی هاوایی همه چی واقعا گرونه

And I'm completely out of money. .دهو پولم کامال تموم ش

Can you send me some money as soon as possible?

تید؟میتونید هرچه زودتر یه مقدار پول برام بفرس



I'm going to be back a day late.

.قراره یک روز دیر برگردم



Traffic to the airport this morning was terrible.

.بودامروز صبح ترافیک به ررف فرودگاه وحشتناک



By the time I arrived, my plane had left. .ودوقتی رسیدم، هواپیما ام رفته ب



I also lost my wallet in the rush. .ردمهمینطور توی عجله کیف پولم را گم ک



This is Mary calling from Paris.

.مماری ه تم از پاریس زن  میزن

I don't know what to do about it.

.منمیدونم چیکارش کن

Can you call me back as soon 
as you get this message?

را میتونی به محض اینکه این پیام
گرفتی بهم زن  بزنی؟



I won't be home tomorrow night. .فردا شب خونه نخواهم بود

They changed my flight and 
there's no flight tomorrow.

اونها پروازم را عوض کردند و
.نی تفردا هیچ پروازی 

I'll be home on Friday. .جمعه خونه خواهم بود

Don't worry! !دنباشینگران 

See you soon. .به زودی میبینمت



I met this really nice family 
when I was in Korea last year.

ین وقتی سال گذشته توی کره بودم، با ا
.خانواده واقعا خوب آشنا شدم

Then they asked me to join 
them at their table.

بعد اونها ازم خواستند تا به میزشون 
.ملحق بشم

We keep in touch now by e-mail. .ماالن از رریق ایمیل در ارتباط ه تی



My bags didn't arrive with the flight. .دکیف هام با پرواز نرسی

I thought they would probably 
arrive on the next flight.

ا فکر میکردم احتماال ب
.پرواز بعدی می رسند

I had nothing to wear except 
the clothes I had on.

به جز لباس هایی که تنم بود 
.مهیچ چیز برای پوشیدن نداشت



I didn't get a chance to listen 
to any of the traditional music.

قی شان ی برای گوش دادن به هیچ موسی
.سنتی ای پیدا نکردم



How was your trip? سفرت چطور بود؟



How was the food? غذا چطور بود؟



I had a wonderful time. .اوقات فوق العاده ای داشتم



How was the weather there? آب و هوا اونجا چطور بود؟

It was beautiful the whole time I was there. .ودتمام مدتی که اونجا بودم، قشن  ب

So what was the best thing about your trip? ود؟بنابراین بهترین چیز در مورد سفرت چی ب
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و چهارمپایان درس بیست

Travel

مکالمات روزمره انگلیسی لوح زبان افرا دانش


