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دختر 07
پسر

.اين دختر دارد غذا می خورد 08
.اين دختر دارد آبمیوه می خورد

.اين پسر دارد غذا می خورد
.اين پسر دارد آب می خورد

.اين دختر دارد آبمیوه می خورد 09
.اين پسر دارد آب می خورد

.اين دختر دارد غذا می خورد
.اين پسر دارد غذا می خورد

زن 10
مرد
زن
مرد

زن 11
مرد

.اين زن دارد آب می خورد 12
.اين مرد دارد غذا می خورد
.اين زن دارد غذا می خورد
.اين مرد دارد آب می خورد

.اين مرد دارد غذا می خورد 13
.اين زن دارد غذا می خورد

.اين دختر دارد غذا می خورد
.اين پسر دارد غذا می خورد

.اين مرد دارد غذا می خورد 14
.اين دختر دارد آب می خورد

.اين مرد دارد آبمیوه می خورد
.اين دختر دارد غذا می خورد

درس اصلی1�1

سالم 01
سالم

دختر 02
پسر
پسر

دختر

آبمیوه 03
آبمیوه
آبمیوه
چای
چای
آب

روزنامه 04
روزنامه
روزنامه
کتاب
کتاب

نامه

آبمیوه 05
چای
آب

روزنامه
کتاب

نامه

آبمیوه 06
چای
آب

روزنامه
کتاب

نامه
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.اين مردها دارند روزنامه می خوانند 22
.اين زن ها دارند کتاب می خوانند

.اين مردها دارند می دوند
.اين زن ها دارند می دوند

.اين دختر دارد کتاب می خواند 23
.اين زن ها دارند روزنامه می خوانند

.اين زن دارد کتاب می خواند
.اين دخترها دارند کتاب می خوانند

پسرها 24
دخترها

مردها
زن ها

.اين پسرها دارند غذا می خورند 25
.اين دخترها دارند می دوند

.اين زن ها دارند آبمیوه می خورند
.اين مردها دارند روزنامه می خوانند

.او دارد می دود 26
.او دارد غذا می خورد

.او دارد آبمیوه می خورد
.او دارد کتاب می خواند

.او دارد می دود 27
.او دارد چای می خورد

.آن ها دارند غذا می خورند
.آن ها دارند روزنامه می خوانند

.او دارد می دود 28
.او دارد می دود

.آن ها دارند می دوند

ادامه دارد1�1

.اين دختر دارد می دود 15
.اين پسر دارد می دود
.اين مرد دارد می دود
.اين زن دارد می دود

.اين دختر دارد کتاب می خواند 16
.اين پسر دارد کتاب می خواند
.اين مرد دارد کتاب می خواند
.اين زن دارد کتاب می خواند

.اين زن دارد می دود 17
.اين زن دارد روزنامه می خواند

.اين زن دارد چای می خورد
.اين زن دارد غذا می خورد

.اين پسر دارد می دود 18
.اين پسر دارد غذا می خورد
.اين پسر دارد آب می خورد

.اين پسر دارد کتاب می خواند

.اين دختر دارد آب می خورد 19
.اين دخترها دارند چای می خورند

.اين پسر دارد غذا می خورد
.اين پسرها دارند غذا می خورند

.اين مرد دارد چای می خورد 20
.اين مردها دارند آب می خورند

.اين دختر دارد می دود
.اين دخترها دارند می دوند

.اين زن دارد غذا می خورد 21
.اين زن ها دارند غذا می خورند
.اين پسر دارد کتاب می خواند

.اين پسرها دارند کتاب می خوانند
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.اين دخترها دارند کتاب می خوانند 36
.اين دختر دارد کتاب می خواند

.اين دخترها دارند نامه می نويسند
.اين دختر دارد نامه می نويسد

.او دارد کتاب می خواند 37
.او دارد آبمیوه می خورد
.او دارد نامه می نويسد
.او دارد غذا می خورد

.اين دختر دارد چای می خورد 38
.اين زن دارد غذا می خورد

.اين پسر دارد آبمیوه می خورد
.اين مرد دارد غذا می خورد

خداحافظ 39
خداحافظ

.اين مرد دارد آشپزی می کند 29
.اين زن دارد آشپزی می کند
.آن ها دارند آشپزی می کنند

.اين پسرها دارند شنا می کنند 30
.اين دختر دارد شنا می کند

.اين مرد دارد شنا می کند
.اين زن ها دارند شنا می کنند

.اين مرد دارد آشپزی می کند 31
.اين مردها دارند آشپزی می کنند

.اين مرد دارد غذا می خورد
.اين مردها دارند غذا می خورند

.اين زن دارد می دود 32
.اين زن دارد شنا می کند
.اين زن ها دارند می دوند

.اين زن ها دارند شنا می کنند

.او دارد شنا می کند 33
.او دارد می دود

.او دارد آشپزی می کند
.او دارد غذا می خورد

.اين زن دارد نامه می نويسد 34
.اين پسر دارد نامه می نويسد
.آن ها دارند نامه می نويسند

.آن ها دارند غذا می خورند 35
.آن ها دارند آشپزی می کنند

.آن ها دارند شنا می کنند
.آن ها دارند نامه می نويسند
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.اين پسر دارد شیر می خورد 07
.اين زن دارد قهوه می خورد

.اين پسر و اين مرد دارند آب می خورند
.اين دختر دارد نان می خورد

.اين مرد دارد تخم مرغ می خورد
.اين مرد و اين زن دارند برنج می خورند

.او دارد سیب می خورد 08
.او دارد برنج می خورد

.آن ها دارند تخم مرغ می خورند
.آن ها دارند ساندويچ می خورند

.آن ها دارند تخم مرغ می خورند 09
.آن ها دارند ساندويچ می خورند

.او دارد برنج می خورد
.او دارد آب می خورد

سگ 10
سگ
سگ
گربه
به گر

اسب

ماشین 11
ماشین
ماشین
روزنامه
روزنامه

دوچرخه

درس اصلی2�1

سالم 01
سالم

ساندويچ 02
ساندويچ
ساندويچ
تخم مرغ
تخم مرغ

سیب

نان 03
نان
نان

قهوه
قهوه
شیر

ساندويچ 04
تخم مرغ

سیب
نان

قهوه
شیر

دختر و زن 05
پسر و مرد

ساندويچ و شیر

مرد و زن 06
برنج و سیب

نان و آب
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کتاب 19
خودکار

ماهی

.اين مرد خوابیده است 20
.اين زن خوابیده است

.آن ها خوابیده اند

.اين ماهی دارد شنا می کند 21
به خوابیده است .اين گر

.اين سگ دارد غذا می خورد
.اين اسب دارد می دود

.آن ها دارند شنا می کنند 22
.آن ها دارند روزنامه می خوانند

.آن ها دارند راه می روند
.آن ها خوابیده اند

.اين بچه ها دارند آب می خورند 23
.آن ها دارند غذا می خورند

.اين بچه ها دارند شنا می کنند
.آن ها دارند می دوند

.اين بچه دارد می دود 24
.اين بچه ها دارند می دوند

.اين مرد دارد کتاب می خواند
.آن ها دارند روزنامه می خوانند

.اين مرد دارد رانندگی می کند 25
.اين پسر رانندگی نمی کند

.اين زن دارد رانندگی می کند
.اين دختر رانندگی نمی کند

سگ 12
گربه

اسب
ماشین
روزنامه

دوچرخه

.اين مرد دارد رانندگی می کند 13
.اين زن دارد رانندگی می کند

.اين پسر دارد راه می رود
.اين دختر دارد راه می رود

.اين مرد دارد می دود 14
.اين زن دارد راه می رود
.اين دختر دارد می دود

.اين پسر دارد راه می رود

.آن ها دارند سیب می خورند 15
.او دارد رانندگی می کند

.آن ها دارند روزنامه می خوانند
.او دارد کتاب می خواند

به دارد 16 .او گر
.او سگ دارد

.آن ها اسب دارند

.او ماشین دارد 17
.او ساندويچ دارد

.آن ها روزنامه دارند

.او کتاب دارد 18
.او ماهی دارد

.آن ها خودکار دارند
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اين چیست؟ 33
به است .اين گر

اين چیست؟
.اين دوچرخه است

اين چیست؟ 34
.اين تخم مرغ است

اين چیست؟
.اين خودکار است

اين چیست؟
.اين ماهی است

اين چیست؟
.اين برنج است

اين پسر خوابیده است؟ 35
.بله، او خوابیده است

اين دختر خوابیده است؟
.نه، او نخوابیده است

اين سگ دارد شنا می کند؟ 36
.بله

اين اسب دارد شنا می کند؟
.نه

او دارد روزنامه می خواند؟ 37
.نه

او دارد کتاب می خواند؟
.بله

اين پسر دارد سیب می خورد؟ 38
.نه

اين مرد دارد سیب می خورد؟
.بله

خداحافظ 39
خداحافظ

ادامه دارد2�1

.آن ها دارند آشپزی می کنند 26
.آن ها آشپزی نمی کنند

.اين بچه ها دارند نامه می نويسند
.اين بچه ها نامه نمی نويسند

.اين زن دارد رانندگی می کند
.اين زن رانندگی نمی کند

.آن ها دارند شنا می کنند 27
.آن ها شنا نمی کنند

.او خوابیده است
.او نخوابیده است

.آن ها آشپزی نمی کنند. آن ها دارند غذا می خورند 28
.آن ها دارند آشپزی می کنند. آن ها غذا نمی خورند

.او راه نمی رود. او دارد می دود
.او دارد راه می رود. او نمی دود

.اين زن ها برنج دارند 29
.اين زن ها برنج ندارند
.اين پسر خودکار دارد

.اين پسر خودکار ندارد

.اين پسر شیر دارد 30
.اين پسر شیر ندارد

.اين دخترها دوچرخه دارند
.اين دخترها دوچرخه ندارند

.اين سگ دارد می دود 31
.اين سگ نمی دود

.اين پسرها آب دارند
.اين پسرها آب ندارند

اين چیست؟ 32
.اين سیب است

اين چیست؟
.اين روزنامه است
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.اين تخم مرغ آبی است 07
.اين تخم مرغ ها آبی هستند

.اين دوچرخه زرد است
.اين دوچرخه ها زرد هستند

.اين ماشین سیاه است
.اين ماشین ها سیاه هستند

.اين توپ قرمز است
.اين توپ ها قرمز هستند

.اين ماشین قرمز است 08
.اين ماشین ها قرمز هستند

به سیاه است .اين گر
به ها سیاه هستند .اين گر

.اين ماهی قرمز است 09
.اين ماهی ها قرمز هستند
.اين دوچرخه زرد است

.اين دوچرخه ها زرد هستند

.اين قرمز است 10
.اين آبی است
.اين سیاه است

.اين سفید است
.اين سبز است
.اين زرد است

.اين قرمز است 11
.اين ها سفید هستند

.اين زرد است
.اين ها سبز هستند

.اين سیاه و سفید است 12
.اين ها قرمز هستند

.اين ها سفید هستند
.اين آبی و سبز است

درس اصلی3�1

سالم 01
سالم

سفید 02
سفید
سفید
سیاه
سیاه
قرمز

آبی 03
آبی
آبی
سبز
سبز
زرد

آبی 04
سفید

سبز
سیاه
قرمز
زرد

.اين تخم مرغ ها قرمز هستند 05
.اين دوچرخه ها قرمز هستند

.اين سیب ها سبز هستند
.اين خودکارها سبز هستند

.اين ماشین ها سفید هستند
.اين دوچرخه ها سفید هستند

.اين شیر سفید است 06
.اين برنج سفید است

.اين ماشین سفید است
.اين ماشین سبز است
.اين سیب سبز است

.اين دوچرخه سبز است
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.ماه سفید است 19
.اين ماشین سفید است

.اين چمن سبز است
.اين توپ سبز است

.اين گل کوچک است 20
.اين تخم مرغ کوچک است

.اين گل ها کوچک هستند
.اين تخم مرغ ها کوچک هستند

.اين گل ها بزرگ هستند 21
.اين کتاب ها بزرگ هستند

.اين ماهی بزرگ است
.اين تخم مرغ بزرگ است

.اين سگ بزرگ است 22
.اين سگ کوچک است
.اين گل ها بزرگ هستند

.اين گل ها کوچک هستند

.اين زن دکتر است 23
.اين مرد معلم است
.آن ها پلیس هستند

.اين پسر دانش آموز است 24
.اين دختر دانش آموز است

.آن ها دانش آموز هستند

.او پلیس است 25
.او معلم است
.او دکتر است

.آن ها دانش آموز هستند

.من پسر هستم 26
.من دختر هستم

.من مرد هستم
.من زن هستم

ادامه دارد3�1

.اين سگ سیاه است 13
.اين سگ سفید است

به سیاه است .اين گر
به سفید است .اين گر

ماه 14
ماه
ماه

خورشید
خورشید
آسمان

درخت 15
درخت
درخت

گل
گل

چمن

ماه 16
خورشید
آسمان
درخت

گل
چمن

.اين چمن سبز است 17
.آسمان آبی است

.ماه سفید است
.خورشید زرد است
.اين گل قرمز است

.خورشید زرد است 18
.اين سیب زرد است

.آسمان آبی است
.اين تخم مرغ آبی است
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.من دوچرخه ی قرمز دارم 35
.ما دوچرخه های سبز داريم

.من سیب های قرمز دارم
.ما سیب های سبز داريم

.من گل های قرمز دارم 36
.شما گل های قرمز داريد

.او گل های قرمز دارد
.او گل های قرمز دارد

.ما گل های قرمز داريم
.آن ها گل های قرمز دارند

اين مرد دارد چکار می کند؟ 37
.او دارد آشپزی می کند

اين زن دارد چکار می کند؟
.او دارد کتاب می خواند

اين پسر دارد چکار می کند؟
.او دارد می دود

اين معلم دارد چکار می کند؟ 38
.اين معلم دارد نامه می نويسد

اين پلیس دارد چکار می کند؟
.اين پلیس دارد رانندگی می کند

اين دختر دارد چکار می کند؟
.اين دختر دارد راه می رود

شما داريد چکار می کنید؟ 39
.من دارم نامه می نويسم

شما داريد چکار می کنید؟
.من دارم رانندگی می کنم

خداحافظ 40
خداحافظ

.من معلم هستم 27
.من معلم نیستم
.من دکتر هستم
.من دکتر نیستم

.من دانش آموز هستم
.من دانش آموز نیستم

.من کتاب سبز دارم 28
.من کتاب زرد دارم
.من کتاب قرمز دارم

.شما کتاب سبز داريد 29
.شما کتاب زرد داريد
.شما کتاب قرمز داريد

شما دکتر هستید؟ 30
.بله، من دکتر هستم

شما دکتر هستید؟
.نه، من دکتر نیستم

شما داريد چی می خوريد؟ 31
.من دارم آب می خورم

شما داريد چی می خوريد؟
.من دارم برنج می خورم

شما چی داريد؟ 32
.من ساندويچ دارم

شما چی داريد؟
.من خودکار دارم

.من معلم هستم 33
.ما معلم هستیم
.من دختر هستم
.ما دختر هستیم

.ما دختر هستیم 34
.ما پسر هستیم

.ما پلیس هستیم
.ما دکتر هستیم
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چهار پسر 07
چهار مرد

شش دختر
پنج کتاب

پنج روزنامه
شش سیب

.يک ماهی اينجا است 08
.يک کتاب اينجا است

.يک زن اينجا است
.يک تخم مرغ اينجا است

.يک بچه اينجا است
بايل اينجا است .يک مو

.پنج ماهی اينجا است 09
.سه کتاب اينجا است
.چهار زن اينجا هستند

.شش تخم مرغ اينجا است
.دو بچه اينجا هستند

بايل اينجا است .يک مو

بايل اينجا است 10 .دو مو
.سه توپ اينجا است

.يک تخت اينجا است
.چهار کلید اينجا است

.يک فنجان اينجا است 11
.چهار صندلی اينجا است

.دو میز اينجا است
.سه تلفن اينجا است

.يک توپ اينجا است 12
.سه صندلی اينجا است

.يک میز اينجا است
.دو میز اينجا است

درس اصلی4�1

سالم 01
سالم

يک 02
دو
سه

چهار
پنج

شش

يک 03
۱
دو
۲

سه
۳

چهار 04
۴

پنج
۵

شش
۶

يک، دو، سه 05
شش، يک، سه، پنج، دو

دو، چهار، شش
يک، دو، سه، چهار، پنج

يک ماشین 06
يک تخم مرغ

دو سگ
دو خودکار

سه دوچرخه
به سه گر
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چند میز سفید است؟ 18
.دو میز سفید است

چند توپ قرمز است؟
.يک توپ قرمز است
چند کاسه زرد است؟

.دو کاسه زرد است
چند تلفن سیاه است؟
.يک تلفن سیاه است

کفش 19
کفش
کفش

پیراهن
پیراهن
شلوار

پالتو 20
پالتو
پالتو

پیراهن
پیراهن
دامن

کفش 21
پیراهن
شلوار
پالتو

پیراهن
دامن

پیراهن آبی 22
پیراهن قرمز

تی شرت سبز
تی شرت زرد

چند ماهی اينجا است؟ 13
.سه ماهی اينجا است

چند کلید اينجا است؟
.چهار کلید اينجا است

چند پلیس اينجا هستند؟
.دو پلیس اينجا هستند

چند سیب اينجا است؟
.يک سیب اينجا است

چند صندلی اينجا است؟ 14
.شش صندلی اينجا است

چند تلفن اينجا است؟
.پنج تلفن اينجا است

چند تخت اينجا است؟
.دو تخت اينجا است

.سه تخم مرغ اينجا است 15
.پنج تخم مرغ اينجا است
.چهار فنجان اينجا است
.شش فنجان اينجا است

کاسه 16
کاسه
کاسه

بشقاب
بشقاب
فنجان

.سه بشقاب سفید است 17
.دو سیب سبز است
.يک گل قرمز است

.چهار کاسه آبی است
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.اين مرد پالتو پوشیده است 30
.اين مرد دارد پالتو می خرد

.اين مرد کاله پوشیده است
.اين مرد دارد کاله می خرد

.من دارم دامن می خرم 31
.من دامن پوشیده ام

.من دارم شلوار می خرم
.من شلوار پوشیده ام

چه کسی دارد غذا می خورد؟ 32
.اين پلیس دارد غذا می خورد

چه کسی دارد کتاب می خواند؟
.اين دانش آموزها دارند کتاب می خوانند

چه کسی دارد آبمیوه می خورد؟
.اين زن ها دارند آبمیوه می خورند

چه کسی دارد نامه می نويسد؟
.اين دختر دارد نامه می نويسد

چه کسی کاله دارد؟ 33
.اين زن کاله دارد

چه کسی توپ دارد؟
.اين پسر توپ دارد

چه کسی کتاب دارد؟
.اين دخترها کتاب دارند
چه کسی روزنامه دارد؟
.اين دکتر روزنامه دارد

چه کسی کفش پوشیده است؟ 34
.من کفش پوشیده ام

چه کسی کاله پوشیده است؟
.ما کاله پوشیده ايم

ادامه دارد4�1

شما چند فنجان داريد؟ 23
.ما چهار فنجان داريم

شما چند ساندويچ داريد؟
.ما پنج ساندويچ داريم

شما چند کاسه داريد؟ 24
.من سه کاسه دارم

شما چند بشقاب داريد؟
.من دو بشقاب دارم

.من گل های زرد دارم 25
.شما گل های قرمز داريد
.ما گل های سفید داريم
.شما گل های آبی داريد

.اين دختر تی شرت پوشیده است 26
.اين پسر تی شرت نپوشیده است

.اين زن کفش پوشیده است
.اين مرد کفش نپوشیده است

.اين پسر شلوار پوشیده است 27
.اين دختر شلوار نپوشیده است. او دامن پوشیده است

.اين مردها کاله پوشیده اند
.سه زن شلوار پوشیده اند. يک زن پیراهن پوشیده است

.اين زن پیراهن پوشیده است 28
.اين زن دامن پوشیده است
.اين زن شلوار پوشیده است
.اين زن کاله پوشیده است

.او دارد يک کاله می خرد 29
.او دارد دو کاله می خرد

.او دارد سه تی شرت می خرد
.او دارد چهار تی شرت می خرد
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اين چیست؟ 40
.اين ساندويچ است

چند ساندويچ اينجا است؟
.دو ساندويچ اينجا است

شما داريد ساندويچ می خوريد؟
.بله

چند کلید اينجا است؟ 41
.چهار کلید اينجا است

شما داريد چکار می کنید؟
.ما داريم نامه می نويسیم

شما ماهی داريد؟
.بله

اين اسب سیاه است؟
.نه، اين اسب سیاه نیست

سالم 42
سالم

خداحافظ
خداحافظ

چه کسی دارد راه می رود؟ 35
.ما داريم راه می رويم

چه کسی دارد می دود؟
.ما داريم می دويم

چند درخت اينجا است؟ 36
.سه درخت اينجا است

چند درخت اينجا است؟
.چهار درخت اينجا است

چند کاسه اينجا است؟
.يک کاسه اينجا است
چند بچه اينجا هستند؟
.شش بچه اينجا هستند

اين چیست؟ 37
.اين نان است
اين چیست؟

.اين تخت است
اين چیست؟

.اين آب است
اين چیست؟

.اين بشقاب است

اين چیست؟ 38
.اين درخت است

اين چمن سبز است؟
.بله، اين چمن سبز است

اين چیست؟ 39
.اين دوچرخه است

چند دوچرخه اينجا است؟
.سه دوچرخه اينجا است
چه کسی دوچرخه دارد؟

.اين زن دوچرخه دارد
اين زن دوچرخه دارد؟

.بله
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درس اصلی1�2

يک مرد و يک سگ 01
يک زن و سگش

يک دختر و يک اسب
يک پلیس و اسبش

يک زن و ماشینش 02
به اش يک زن و گر

يک مرد و ماشینش
به اش يک مرد و گر

.آن ها دارند ساندويچشان را می خورند 03
.آن ها دارند ساندويچ هايشان را می خورند

.آن ها دارند روزنامه شان را می خوانند
.آن ها دارند روزنامه هايشان را می خوانند

.آن ها دارند کتابشان را می خوانند
.آن ها دارند سیب هايشان را می خورند

.آن ها دارند کتاب هايشان را می خوانند 04
.اين زن دارد کتابش را می خواند
.اين مرد دارد کتابش را می خواند

.آن ها دارند سیب هايشان را می خورند
.اين زن دارد سیبش را می خورد
.اين مرد دارد سیبش را می خورد

خانواده 05
خانواده
خانواده

يک خانواده 06
يک زن و دخترش
يک مرد و پسرش

يک خانواده 07
يک پسر و پدرش

يک دختر و مادرش

تمرين دوره ای5�1

سالم 01
سالم

شما سگ داريد؟ 02
.بله، من سگ دارم

شما داريد چکار می کنید؟ 03
.من دارم کتاب می خوانم

اين چیست؟ 04
.اين قهوه است

شما فنجان داريد؟ 05
.بله، من فنجان دارم

شما چی داريد؟ 06
.من نان دارم

شما چی داريد؟ 07
.ما سیب داريم

اين سگ دارد چکار می کند؟ 08
!اين سگ دارد غذا می خورد
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.اين مادر من است 15
.اين پدر من است
.اين پسر من است

.اين دختر من است
.اين دوچرخه ی من است

.اين تخت من است

.اين خانواده ی من است 16
.اين پدر من است

.اين مادر من است
.اين خواهر من است
.اين برادر من است

.اين دختر خواهر من است 17
.اين دختر دوست من است

.اين پسر برادر من است
.اين پسر دوست من است

.اين دخترها خواهر هستند 18
.اين پسرها برادر هستند

.اين پسرها برادر نیستند. آن ها دوست هستند
.اين دخترها خواهر نیستند. آن ها دوست هستند

.اين دوست من است 19
.اين ها دوست های من هستند

.اين برادر من است
.اين ها برادرهای من هستند

.اين خواهر من است 20
.اين ها خواهرهای من هستند

.اين مادر من است
.اين ها پدر و مادر من هستند

مادر 08
دختر

پدر
پسر

يک کودک 09
يک زن و همسرش

يک دختر و پدر و مادرش
دو دختر و پدر و مادرشان

يک مرد و همسرش 10
يک زن و بچه هايش

يک پدر و دخترش
پدر و مادر و پسرهايشان

يک مادر و کودکش 11
يک پدر و بچه هايش

يک مرد و همسرش
پدر و مادر و دخترشان

.اين پدر و پسرهايش دارند بازی می کنند 12
.اين مادر و دخترهايش دارند بازی می کنند

.اين پسر و سگش دارند بازی می کنند
به اش دارند بازی می کنند .اين زن و گر

.اين پسر بازی نمی کند. پدرش دارد بازی می کند 13
.اين پدر کتاب نمی خواند. دخترش دارد کتاب می خواند
.اين بچه ها آشپزی نمی کنند. پدرشان دارد آشپزی می کند

چه کسی دارد بازی می کند؟ 14
.اين پسر دارد بازی می کند
چه کسی خوابیده است؟

.اين زن خوابیده است
چه کسی دارد غذا می خورد؟

.اين مرد دارد غذا می خورد
چه کسی دارد آبمیوه می خورد؟

.اين زن دارد آبمیوه می خورد
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شش 27
هفت
هشت

نه
ده

يازده
دوازده

صفر

هفت 28
۷

هشت
۸
نه
۹

ده 29
۱۰

يازده
۱۱

دوازده
۱۲

صفر
۰

سه، دو، يک، صفر 30
شش، هفت، هشت، نه، ده

شش، هشت، ده، دوازده
يازده، صفر، نه، پنج

هفت خودکار 31
هفت کودک

هشت تخم مرغ
هشت صندلی

نه کاله
نه سیب

ادامه دارد1�2

.اين کودک من است 21
.اين ها بچه های من هستند

.اين مادر من است
.اين ها پسرهای من هستند

.اين خواهر من است
.اين ها پدر و مادر من هستند

.اين پسر ما است 22
.اين پسر من است
.اين مادر ما است

.اين مادر من است
.اين ها بچه های ما هستند

.اين ها پدر و مادر ما هستند

.دوچرخه ی او بزرگ است 23
.دوچرخه ی او کوچک است

.دوچرخه ی آن ها سبز است
.دوچرخه ی من آبی است
.دوچرخه ی ما سیاه است

.تو دوست من هستی 24
.شما دکتر من هستید
.تو همسر من هستی

.شما معلم من هستید

.تو برادر من هستی 25
.تو خواهر من هستی

.تو دوست من هستی

.ما دو پسر داريم 26
.ما چهار دختر داريم

.ما يک پسر و سه دختر داريم
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تو خوابیده ای؟ 37
.نه

تو داری چکار می کنی؟
.من دارم کتاب می خوانم

شما داريد غذا می خوريد؟ 38
.نه

شما داريد چکار می کنید؟
.من دارم نامه می نويسم

ده بشقاب 32
ده فنجان

يازده کاسه
يازده گل

دوازده توپ
دوازده کلید

.اين دختر يک ساله است 33
.اين دختر دو ساله است
.اين دختر سه ساله است

.اين دختر چهار ساله است
.اين دختر پنج ساله است

.اين دختر شش ساله است
.اين دختر هفت ساله است
.اين دختر هشت ساله است

برادر تو چند سال دارد؟ 34
.او شش ساله است

دختر شما چند سال دارد؟
.او هفت ساله است

تو چند سال داری؟ 35
.من پنج ساله هستم
تو چند سال داری؟

.من چهار ساله هستم
تو چند سال داری؟
.من ده ساله هستم

برادر تو چند سال دارد؟ 36
.او دوازده ساله است
تو چند سال داری؟
.من پنج ساله هستم

دختر شما چند سال دارد؟
.او نه ساله است

تو چند سال داری؟
.من نه ساله هستم
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.اين مرد توی ماشین است 07
.اين مرد روی ماشین است
به توی خانه است .اين گر
به روی خانه است .اين گر

پنجره 08
پنجره
پنجره
توالت
توالت

ظرفشويی

اتاق پذيرايی 09
اتاق پذيرايی
اتاق پذيرايی

آشپزخانه
آشپزخانه

حمام

اتاق پذيرايی 10
حمام

آشپزخانه
پنجره
توالت

ظرفشويی

.سیب ها توی کاسه هستند 11
.کاسه روی میز است

.میز توی آشپزخانه است
.آشپزخانه توی خانه است

.اين پسر توی خانه است 12
.اين دختر توی آپارتمان است
.اين خانواده توی خانه هستند

.اين زن توی آپارتمان است

درس اصلی2�2

آپارتمان 01
آپارتمان
آپارتمان

خانه
خانه

در

يون 02 يز تلو
يون يز تلو
يون يز تلو

راديو
راديو

کامپیوترها

کامپیوتر 03
کامپیوتر
کامپیوتر

لپ تاپ
لپ تاپ

کامپیوترها

آپارتمان 04
در

خانه
کامپیوتر

يون يز تلو
راديو

.کامپیوتر روی میز است 05
.راديو روی صندلی است
يون است يز به روی تلو .گر
.سیب روی کامپیوتر است

.کامپیوتر توی ماشین است 06
.کلیدها توی کفش هستند

به توی کاله است .گر
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.اين دختر مادربزرگش را بغل کرده است 20
.اين مرد دارد پسرش را می بوسد

.من خواهرم را بغل کرده ام
.اين زن دارد شوهرش را می بوسد

.من مادرم را دوست دارم 21
.من برادرم را دوست دارم

.من خواهرم را دوست دارم
بزرگم را دوست دارم .من پدر

.اين زن شوهرش را دوست دارد 22
.اين پدر و مادر بچه هايشان را دوست دارند

بزرگش را دوست دارد .اين پسر پدر
.تو سگت را دوست داری

بزرگمان را دوست داريم .ما پدر
.شما بچه هايتان را دوست داريد

.تو خواهرت را بغل کرده ای 23
.اين مرد دارد همسرش را می بوسد

.اين بچه ها مادرشان را دوست دارند
.ما داريم پدر و مادرمان را می بوسیم

.من کودکم را دوست دارم
.شما پدر و مادرتان را بغل کرده ايد

ير میز است 24 به ز .اين گر
ير پیراهن است .اين سگ ز
ير تخت هستند .اين پسرها ز

به روی میز است 25 .اين گر
ير میز است به ز .اين گر
.من روی تخت هستم
ير تخت هستم .من ز

.اين مرد روی ماشین است 26
.اين مرد توی ماشین است
ير ماشین است .اين مرد ز

.اين در بزرگ است 13
.اين در کوچک است

.اين پنجره بزرگ است
.اين پنجره کوچک است

اتاق خواب 14
اتاق خواب
اتاق خواب

اتاق ناهارخوری
اتاق ناهارخوری

حمام

.اين مرد توی اتاق ناهارخوری است 15
به توی اتاق خواب است .اين گر

.اين خانواده توی اتاق ناهارخوری هستند
.اين کامپیوتر توی اتاق خواب است

.اين آشپزخانه سبز است 16
.اين اتاق خواب سبز است

.اين حمام سبز است
.اين اتاق پذيرايی سبز است

.اين اتاق ناهارخوری سبز است
.اين خانه سبز است

.اين دختر و مادربزرگش توی اتاق ناهارخوری هستند 17
بزرگش توی حمام هستند .اين پسر و پدر

بزرگش دارند بازی می کنند .اين دختر و پدر
بزرگش دارند آشپزی می کنند .اين پسر و مادر

.اين پدر پسرش را بغل کرده است 18
.اين مادر دخترش را بغل کرده است

.اين مرد دارد همسرش را می بوسد
.اين دختر دارد برادرش را می بوسد

.اين زن و شوهرش دارند راه می روند 19
.شوهر من خوابیده است

.اين زن و شوهر دارند می دوند
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اين خواهر تو است؟ 34
.بله، اين خواهر من است

اين توپ تو است؟
.بله، اين توپ من است

کلیدهای من کجا هستند؟ 35
.کلیدهای تو توی ماشین هستند

پالتوی من کجا است؟
.پالتوی تو روی صندلی است

کتابهای من کجا هستند؟ 36
.کتابهای تو روی صندلی هستند

فنجان من کجا است؟
.فنجان تو توی ظرفشويی است

اين برادر شما است؟ 37
.بله، اين برادر من است

روزنامه ی من کجا است؟
.روزنامه ی شما روی میز است

کفش ها کجا هستند؟ 38
ير تخت هستند .کفش ها ز

روزنامه کجا است؟
.روزنامه روی تخت است

فنجانها کجا هستند؟ 39
.فنجانها توی ظرفشويی هستند

بشقابها کجا هستند؟
.بشقابها توی ظرفشويی هستند

ادامه دارد2�2

.اين دختر روی تخت است 27
ير تخت است .اين دختر ز
.اين مرد روی ماشین است
ير ماشین است .اين مرد ز

يون نگاه می کنند 28 يز .اين پسرها دارند تلو
.اين بچه دارد راديو گوش می کند

به دارد به ماهی نگاه می کند .اين گر
.اين پدر و مادر دارند به دخترشان گوش می کنند

.اين مرد دارد راديو گوش می کند 29
.اين دختر دارد راديو گوش می کند

.اين پدر و مادر دارند به بچه هايشان نگاه می کنند
.اين پسر و دختر دارند به ماهی نگاه می کنند

.اين مرد ايستاده است 30
.اين پسر نشسته است
.اين زن ايستاده است

.اين دختر نشسته است

.اين مادر توی آشپزخانه نشسته است 31
.اين دختر توی اتاق پذيرايی نشسته است
.اين پسر توی اتاق پذيرايی ايستاده است

.اين پدر توی آشپزخانه ايستاده است

.اين مرد ايستاده است 32
.اين مرد نشسته است
.اين زن ايستاده است
.اين زن نشسته است

اين کتاب شما است؟ 33
.بله، اين کتاب من است

اين کاله شما است؟
.نه، اين کاله من نیست
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کشور 07
کشور
کشور
شهر
شهر
پل

پارک 08
پارک
پارک

خیابان
خیابان

پل

کشور 09
شهر

خیابان
پارک

پل

.اين دختر روی پل نشسته است 10
.اين مرد در خیابان ايستاده است
.اين دخترها روی پل ايستاده اند
.اين زن در پارک نشسته است

.اين خیابان در پاريس است 11
.اين شهر در فرانسه است

.اين پل در نیويورک است
يکا است .اين شهر در آمر

.آن ها اهل فرانسه هستند 12
.اين مرد اهل فرانسه است
.اين زن اهل فرانسه است
يکا هستند .آن ها اهل آمر

يکا است .اين مرد اهل آمر
يکا است .اين زن اهل آمر

درس اصلی3�2

.من در آپارتمان زندگی می کنم 01
.من در خانه زندگی می کنم

.ما در آپارتمان زندگی می کنیم
.ما در خانه زندگی می کنیم

.من در خانه زندگی می کنم 02
.او در آپارتمان زندگی می کند
.آن ها در خانه زندگی می کنند

.ما در آپارتمان زندگی می کنیم

تو کجا زندگی می کنی؟ 03
.من در اين آپارتمان زندگی می کنم

تو کجا زندگی می کنی؟
.من در اين آپارتمان زندگی می  کنم

رم 04
رم
رم

پاريس
پاريس
مسکو

شما کجا زندگی می کنید؟ 05
.من در مسکو زندگی می کنم

تو کجا زندگی می کنی؟
.من در پاريس زندگی می کنم

شما کجا زندگی می کنید؟ 06
.ما در رم زندگی می کنیم

شما کجا زندگی می کنید؟
.ما در مسکو زندگی می کنیم

شما کجا زندگی می کنید؟
.ما در پاريس زندگی می کنیم
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برزيل 19
برزيل
برزيل
ژاپن
ژاپن

ايتالیا

.اسم اين کشور ايتالیا است 20
.اسم اين کشور ژاپن است
.اسم اين کشور مصر است

.اسم اين کشور روسیه است

.ژاپن به چین نزديک است 21
.ژاپن از برزيل دور است

.ايتالیا به فرانسه نزديک است
.ايتالیا از برزيل دور است

.من دکتر هستم 22
.اسم من نازی زاهدی است

.من پلیس هستم
.اسم من آرين موسوی است

.من معلم هستم
.اسم من سوسن سلیمی است

.من اهل روسیه هستم
پوف است .اسم من ويکتور پو

.اسم من سارا نوری است 23
.اين مادر من است. اسم او مینا سبحانی است

.اين پدر من است. اسم اوسعید نوری است
.اين برادر من است. اسم او امیر نوری است

سالم، اسم تو چیست؟ 24
.اسم من سارا است

.از ديدن تو خوشحالم
سالم، اسم شما چیست؟

.من ايزدی هستم
.از ديدن شما خوشحالم

ادامه دارد3�2

.ما اهل ايران هستیم 13
.من اهل ايران هستم

.او اهل ايران است
.شما اهل ايران هستید

چین 14
چین
چین

روسیه
روسیه
مصر

شما اهل کجا هستید؟ 15
.من اهل آمريکا هستم
شما اهل کجا هستید؟

.من اهل مصر هستم
شما اهل کجا هستید؟
.ما اهل فرانسه هستیم

شما اهل کجا هستید؟
.ما اهل چین هستیم

.اين پسر به خانه نزديک است 16
.اين دختر از خانه دور است

.اين سگ به خانه نزديک است
.اين اسب از خانه دور است

.خانه ی من به خیابان نزديک است 17
.خانه ی من از خیابان دور است

.اين صندلی به در نزديک است
.اين صندلی از در دور است

.من به درخت نزديک هستم 18
.من از درخت دور هستم
.من به پل نزديک هستم

.من از پل دور هستم
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 اين مادر من است. اسم او می است. او دارد در آشپزخانه 32
.آشپزی می کند

 اين برادر من است. اسم او والديمیر است. او در اتاق
.خواب خوابیده است

 اين پدر من است. اسم او برتراند است. او دارد در اتاق
.ناهارخوری غذا می خورد

 اين خواهر من است. اسم او جولیا است. او دارد در پارک
.بازی می کند

اسم تو چیست؟ 25
.اسم من بابک است
.از ديدن تو خوشحالم

اسم شما چیست؟ 26
.اسم من سعید نوری است

.از ديدن شما خوشحالم
اسم شما چیست؟

.من ايزدی هستم
.از ديدن شما خوشحالم

خداحافظ 27
خداحافظ
خداحافظ
خداحافظ

.سالم 28
سالم، اسم تو چیست؟

.اسم من بابک ايزدی است
.از ديدن تو خوشحالم

.خداحافظ

.سالم، اسم من ويکتور است 29
.سالم، اسم من لین است

.سالم، اسم من ايزابال است
.سالم، اسم من پی ير است

.من در روسیه در شهر مسکو زندگی می کنم 30
.من در چین در شهر پکن زندگی می کنم
.من در ايتالیا در شهر رم زندگی می کنم

.من در فرانسه در شهر پاريس زندگی می کنم

.اين اتاق خواب من است 31
.اين آشپزخانه ی من است
.اين اتاق خواب من است
.اين آشپزخانه ی من است
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.پیراهن من صورتی است 07
.کفش من قهوه ای است

بند من صورتی است .کمر
.کراوات من قهوه ای است

.شلوار اين زن آبی است 08
.تی شرت اين دختر نارنجی است

.پالتوی اين زن آبی است
.پیراهن اين دختر نارنجی است

خاکستری 09
بنفش

صورتی
قهوه ای
نارنجی

آبی
زرد
سبز

.موی من قهوه ای است 10
.موی اين پسر قهوه ای است

.موهای ما بور است
.موهای آن ها بور است

.موی من قرمز است 11
.موهای شما قرمز است

.موی او جوگندمی است
.موهای ما جوگندمی است

.قد من بلند است 12
.موی من قهوه ای است

.قد من کوتاه است
.موی من قرمز است

درس اصلی4�2

پولیور 01
پولیور
پولیور

شلوار جین
شلوار جین

بند کمر

کت و شلوار 02
کت و شلوار
کت و شلوار

جوراب
جوراب
کراوات

پولیور 03
کراوات

کت و شلوار
جوراب
بند کمر

شلوار جین

.جورابهای من خاکستری هستند 04
.جورابهای اين پسر بنفش هستند

.پولیور من بنفش است
.پولیور اين مرد خاکستری است

.مرد قد بلند پیراهن آبی پوشیده است 05
.مرد قد کوتاه پولیور پوشیده است

.زن قد بلند شلوار جین پوشیده است
.زن قد کوتاه تی شرت پوشیده است

.مرد قد بلند کت و شلوار سیاه پوشیده است 06
.مرد قد کوتاه کت و شلوار سیاه پوشیده است

.زن قد بلند کت و شلوار خاکستری پوشیده است
.زن قد کوتاه کت و شلوار خاکستری پوشیده است
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.اين مرد گرسنه است 19
.اين پسر تشنه است

.اين زن گرسنه است
.اين دختر تشنه است

.من گرسنه هستم 20
.من تشنه هستم
.من گرمم است
.من سردم است

تو تشنه هستی؟ 21
.بله، من تشنه هستم
شما سردتان است؟

.نه، ما سردمان نیست
شما گرسنه هستید؟

.نه، من گرسنه نیستم
شما گرمتان است؟

.بله، ما گرممان است

شما سردتان است؟ 22
.بله، من سردم است

شما تشنه هستید؟
.نه، ما تشنه نیستیم
شما گرمتان است؟

.نه، من گرمم نیست
شما گرسنه هستید؟

.بله، ما گرسنه هستیم

.اين پسر خسته است 23
.اين دختر مريض است

.اين مرد مريض است
.اين زن خسته است

.من مريض هستم 24
.من خسته هستم
.من سردم است

.من گرسنه هستم

.موی اين زن سیاه است 13
.موی اين زن جوگندمی است

.موی اين مرد قرمز است
.موی اين زن قهوه ای است

.موی اين مرد بور است
.موی اين مرد سفید است

پولیور اين مرد چه رنگی است؟ 14
.پولیور او آبی است

کت و شلوار شما چه رنگی است؟
.کت و شلوار من خاکستری است

موی اين پسر چه رنگی است؟
.موی او قهوه ای است

موی اين زن چه رنگی است؟ 15
.موی او بور است

موهای آن ها چه رنگی است؟
.موهای آن ها سیاه است

موی تو چه رنگی است؟
.موی من قرمز است

.کاله من آبی است 16
.کراوات من نارنجی است
بند من قهوه ای است .کمر

.پولیور من بنفش است

بند صورتی است 17 .اين کمر
.اين خانه قهوه ای است
.اين خانه صورتی است

بند قهوه ای است .اين کمر

.اين دختر سردش است 18
.اين پسر گرمش است
.اين مرد سردش است
.اين زن گرمش است
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سالم خانم ايزدی، حال شما چطور است؟ 32
.من حالم خوب است

.خداحافظ
سالم سارا، حالت چطور است؟

.من حالم خوب است
.خداحافظ

.اين مادر من است 33
.اين پدر من است

.اين مادربزرگ من است
.اين پدربزرگ من است

سالم مامان 34
سالم بابا

سالم مامان بزرگ
سالم بابا بزرگ

خداحافظ مامان 35
خداحافظ بابا

خداحافظ مامان بزرگ
خداحافظ بابا بزرگ

.سالم مامان 36
.سالم شادی

حالت چطور است؟
.من مريض هستم

حال شما چطور است؟
.من خوب هستم

.سالم بابا 37
.سالم شادی

حال شما چطور است؟
.من خوب هستم

ادامه دارد4�2

تو مريض هستی؟ 25
.نه، من حالم خوب است

تو خسته هستی؟
.نه، من حالم خوب است

حال شما چطور است؟ 26
.من مريض هستم

حال شما چطور است؟
.من حالم خوب است

حالت چطور است؟ 27
.من خسته هستم

حال تو چطور است؟
.من خوب هستم

.سالم 28
حالت چطور است؟

.من خوب هستم

.سالم 29
حال شما چطور است؟
.من حالم خوب است

سالم سارا، حالت چطور است؟ 30
.من حالم خوب است

حال شما چطور است آقای ايزدی؟
.من خوب هستم

سالم خانم ايزدی، حال شما چطور است؟ 31
.من حالم خوب است

.خداحافظ
.خداحافظ
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تمرين دوره ای5�2

سالم 01
سالم

سالم 02
سالم

اسم شما چیست؟ 03
.اسم من پائوال لیما است

اسم شما چیست؟ 04
.اسم من پی چی يو است

حال شما چطور است؟ 05
.من خوب هستم

اين برادر شما است؟ 06
.بله، اين برادر من است

اسم شما چیست؟ 07
.اسم من پی لی است

شما چند سال داريد؟ 08
.من نه ساله هستم

.از ديدن شما خوشحالم 09
.از ديدن شما خوشحالم

شما اهل کجا هستید؟ 10
.ما اهل چین هستیم

شما اهل کجا هستید؟ 11
.من اهل برزيل هستم

شما گرسنه هستید؟ 12
.نه، من گرسنه نیستم

شما گرسنه هستید؟ 13
.بله، من گرسنه هستم

.سالم مامان بزرگ 38
.سالم شادی

حالت چطور است؟
.من حالم خوب است

حال شما چطور است؟
.من خوب هستم

.سالم بابا بزرگ 39
.سالم شادی

تو گرسنه هستی؟
.بله، من گرسنه هستم
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درس اصلی1�3

.اين زن ها دارند کار می کنند 01
.اين پسرها دارند بازی می کنند

.اين مرد دارد کار می کند
.اين دختر دارد بازی می کند

مدرسه 02
بیمارستان

رستوران
پارک

ساختمان

.اين دکتر در بیمارستان کار می کند 03
.اين مردها در پارک کار می کنند

.اين زن ها در رستوران کار می کنند
.اين معلم در مدرسه کار می کند

.اين خانواده دارند داخل خانه غذا می خورند 04
.اين زن و مرد دارند بیرون غذا می خورند

.اين مرد دارد داخل ساختمان می دود
.اين زن دارد بیرون می دود

.اين مرد داخل ساختمان کار می کند 05
.اين مردها بیرون از ساختمان کار می کنند

.اين زن ها داخل ساختمان کار می کنند
.اين زن بیرون از ساختمان کار می کند

.من دارم در پارک بازی می کنم 06
.من دارم در مدرسه بازی می کنم

.من در بیمارستان کار می کنم
.من در مدرسه کار می کنم

.من داخل اين ساختمان کار می کنم

ادامه دارد5�2

خداحافظ 14
خداحافظ

اين کتاب شما است؟ 15
.بله، اين کتاب من است

اين خانواده ی شما است؟ 16
.بله، اين خانواده ی من است

آن ها کجا زندگی می کنند؟ 17
.آن ها در يک شهر نزديک پکن زندگی می کنند

شما تشنه هستید؟ 18
.بله، من تشنه هستم
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شما کجا کار می کنید؟ 13
.من در پارک کار می کنم

.من در بیمارستان کار می کنم
.من در مدرسه کار می کنم

.من در رستوران کار می کنم

شما چه وقت کار می کنید؟ 14
.من صبح ها کار می کنم

شما چه وقت کار می کنید؟
.من بعدازظهرها کار می کنم
شما چه وقت کار می کنید؟

.من شب ها کار می کنم

شما کجا قهوه می خوريد؟ 15
.من توی کافه قهوه می خورم

شما چه وقت قهوه می خوريد؟
.من صبح ها قهوه می خورم

شما چه وقت قهوه می خوريد؟
.من عصرها قهوه می خورم

.او کفش و جوراب پوشیده است 16
.او کفش پوشیده، اما جوراب نپوشیده است

.من کت و شلوار و کاله پوشیده ام
.من کت و شلوار پوشیده ام، اما کاله نپوشیده ام

.اين پسر تخم مرغ دارد و دارد آن را می خورد 17
.اين پسر تخم مرغ دارد، اما آن را نمی خورد
.اين دختر کتاب دارد و دارد آن را می خواند
.اين دختر کتاب دارد، اما آن را نمی خواند

تو جوراب و کفش پوشیده ای؟ 18
.من جوراب پوشیده ام، اما کفش نپوشیده ام

تو خواهر و برادر داری؟
.بله، من دو خواهر و دو برادر دارم

شما پالتو و کاله داريد؟
.من پالتو دارم، اما کاله ندارم

صبح 07
بعدازظهر

عصر
شب

صبح
بعدازظهر

عصر
شب

.صبح است 08
.بعدازظهر است

.عصر است
.شب است

.صبح است. اين بچه ها دارند صبحانه می خورند 09
.بعدازظهر است. اين مردها دارند ناهار می خورند

.عصر است. اين خانواده دارند شام می خورند

.اين خانواده دارند داخل خانه صبحانه می خورند 10
.اين خانواده دارند بیرون از خانه صبحانه می خورند

.اين زن دارد داخل خانه ناهار می خورد
.اين زن دارد بیرون از خانه ناهار می خورد

.ما داريم داخل خانه صبحانه می خوريم 11
.ما داريم بیرون از خانه شام می خوريم

.ما داريم بیرون از خانه صبحانه می خوريم
.ما داريم داخل خانه شام می خوريم

.اين مرد صبح ها کار می کند 12
.اين مرد شب ها کار می کند

.اين بچه ها بعدازظهرها بازی می کنند
يون نگاه می کند يز .اين زن عصرها تلو
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.پانزده قبل از شانزده است 25
.هفده بعد از شانزده است
.هفده قبل از هجده است

.چهارده بعد از سیزده است

شما چند سال داريد؟ 26
.من چهارده ساله هستم
شما چند سال داريد؟
.من نوزده ساله هستم

صبح بخیر 27
بعدازظهر بخیر

عصر بخیر
شب بخیر

صبح بخیر، حال شما چطور است؟ 28
.من خوب هستم

بعدازظهر بخیر، حالتان چطور است؟
.ما خوب هستیم

.عصر بخیر 29
.عصر بخیر

حالت چطور است؟
من خوب هستم، حال تو چطور است؟

.من سردم است
.شب بخیر
.شب بخیر

.صبح بخیر 30
.من دن پارکر هستم

.اين خانم جین تیلور است
.اين کتاب او است

سالم خانم تیلور، حال شما چطور است؟
.من خوب هستم

ادامه دارد1�3

.اين مرد قبل از خواب کتاب می خواند 19
.اين زن بعد از ناهار کتاب می خواند

.اين مرد قبل از کار قهوه می خورد
.آن ها بعد از شام قهوه می خورند

شما چه وقت صبحانه می خوريد؟ 20
.من قبل از کار صبحانه می خورم

شما چه وقت شام می خوريد؟
.من بعد از کار شام می خورم

سیزده تخم مرغ 21
چهارده فنجان
پانزده کراوات
بند شانزده کمر

هفده بشقاب 22
هجده توپ

نوزده گل
بیست کتاب

سیزده 23
چهارده

پانزده
شانزده
هفده

هجده
نوزده
بیست

.چهارده بعد از سیزده است 24
.پانزده بعد از چهارده است

.نوزده قبل از بیست است
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درس اصلی2�3

هفت روز 01
.اين کودک يک روزه است

دو روز
به بیست روزه است .اين گر

.يک هفته هفت روز است 02
.يک ماه چهار هفته است

.يک سال دوازده ماه است

يک روز 03
يک هفته

يک ماه
يک سال

.اين کودک هجده روزه است 04
.اين کودک هجده هفته دارد

.اين کودک هجده ماهه است
.اين پسر هجده ساله است

.اين روز جمعه است 05
.اين روز شنبه است

.اين روز يکشنبه است

.امروز جمعه است. من دارم کار می کنم 06
.امروز شنبه است. من دارم می دوم

يون نگاه می کنم يز .امروز يکشنبه است. من دارم تلو

.امروز يکشنبه است. آن ها دارند در پارک راه می روند 07
.امروز دوشنبه است. ما داريم ناهار می خوريم

.امروز سه شنبه است. من دارم ماهی می خرم

.امروز چهارشنبه است. من دارم کتاب می خوانم 08
.امروز پنجشنبه است. من دارم راديو گوش می کنم

.امروز جمعه است. آن ها دارند بازی می کنند
.امروز شنبه است. اين مرد دارد شنا می کند

شما چه وقت کتاب می نويسید؟ 31
.من صبح ها و عصرها کتاب می نويسم

شما بعدازظهرها چه کار می کنید؟
.من و پسرم بازی می کنیم

شما کجا کتاب می نويسید؟ 32
.من صبح ها در پارک کتاب می نويسم

.من عصرها در اتاق پذيرايی کتاب می نويسم
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تو داری چکار می کنی؟ 15
.من دارم با خواهرم بازی می  کنم

تو داری چکار می کنی؟
بزرگم در بیمارستان می روم .من دارم به ديدن مادر

.من دارم به ديدن دوستهايم می روم 16
.اين خانواده دارند از رم ديدن می کنند

.اين زن و همسرش دارند از پکن ديدن می کنند
.اين پسر به ديدن پدربزرگش رفته است

.اين خانواده ی من است 17
.اين خانه ی ما است

.اين ها مهمان های ما هستند
.اين خانواده ی من است

.اين خانه ی ما است
.اين ها مهمان های ما هستند

.آن ها مهمان هستند 18
.من دارم کار می کنم. من مهمان نیستم

.اين مرد مهمان است

.مهمان های ما دم در هستند 19
.مهمان های ما در اتاق پذيرايی نشسته اند
.ما داريم با مهمان هايمان شام می خوريم
.ما داريم با مهمان هايمان بازی می کنیم

!به خانه ی ما خوش آمديد 20
!به هتل ما خوش آمديد

!به رستوران ما خوش آمديد
!به ايران خوش آمديد

.به هتل ما خوش آمديد 21
يم .متشکر

.به خانه ی ما خوش آمديد
يم .متشکر

ادامه دارد2�3

دوشنبه 09
سه شنبه

چهارشنبه
پنجشنبه

جمعه
شنبه

يکشنبه

دوشنبه 10
سه شنبه

چهارشنبه
پنجشنبه

جمعه
شنبه

يکشنبه

.اين دخترها دارند بازی می کنند 11
.اين دخترها دارند بازی می کنند

.اين پسرها دارند بازی می کنند
.اين پسرها دارند بازی می کنند

.آن ها دارند با بچه هايشان بازی می کنند 12
.اين دختر دارد با دوستهايش غذا می  خورد

.اين دختر دارد با پدربزرگش کتاب می  خواند
.اين پسر دارد با دوستهايش شنا می کند

شما داريد با چه کسی ناهار می  خوريد؟ 13
.من دارم با خواهرم ناهار می  خورم

شما داريد با چه کسی شام می  خوريد؟
.من دارم با همسرم شام می خورم

.اين پسر به ديدن مادربزرگش رفته است 14
.اين دختر به ديدن دوستش رفته است
.اين زن دارد از پاريس ديدن می  کند
.اين مرد دارد از مسکو ديدن می  کند
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.اين بوی بدی دارد 28
.اين بوی خوبی دارد
.اين مزه ی بدی دارد

.اين مزه ی خوبی دارد

چهار انگشت دست 29
سه دست

ده انگشت پا
يک پا

يک دست 30
انگشت های دست

يک پا
انگشت های پا

.پای او در چمن است 31
.انگشت های پای او در آب هستند

.دست های او روی  پنجره هستند
.انگشت های دست او روی میز هستند

يک خانه در فصل زمستان 32
يک پارک در فصل بهار

يک شهر در فصل تابستان
يک درخت در فصل پايیز

فصل بهار 33
فصل تابستان

فصل پايیز
فصل زمستان

.اين يک درخت در فصل زمستان است 34
.اين يک درخت در فصل بهار است

.اين يک درخت در فصل تابستان است
.اين يک درخت در فصل پايیز است

.سالم 22
.سالم

شما اهل کجا هستید؟
.من اهل روسیه هستم
!به ايران خوش آمديد

.متشکرم

.مهمان های ما دم در هستند 23
!سالم

!به خانه ی ما خوش آمديد
يم .متشکر

.اين زن دارد قهوه را بو می کند 24
.اين مرد دارد گل را بو می کند
.اين زن دارد برنج را می چشد

.آن ها دارند نان را می چشند

.اين نان مزه ی خوبی دارد 25
.اين شیر مزه ی بدی دارد

.اين گل ها بوی خوبی دارند
.اين جوراب بوی بدی دارد

.اين زن دارد نان را می چشد 26
.اين سیب مزه ی خوبی دارد

.اين قهوه مزه ی بدی دارد
.اين مرد دارد شیر را بو می کند

.اين گل بوی خوبی دارد
.اين ماهی بوی بدی دارد

.اين مرد دارد شیر را بو می کند 27
.اين شیر بوی بدی دارد

.آن ها دارند برنج را می چشند
.اين برنج مزه ی خوبی دارد
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درس اصلی3�3

.اين مرد دارد نامه می نويسد 01
.اين زن دارد روزنامه می خواند
.اين مرد دارد صحبت می کند
.اين زن دارد صحبت می کند

.اين مرد دارد چینی می خواند 02
.اين زن دارد انگلیسی می خواند

.اين پسر دارد عربی می نويسد
.اين دختر دارد فارسی می نويسد

.اين مرد دارد عربی می نويسد 03
.اين مرد دارد عربی می خواند

.اين مرد دارد عربی صحبت می کند
.اين زن دارد چینی می نويسد
.اين زن دارد چینی می خواند

.اين زن دارد چینی صحبت می کند

.اين دختر دارد انگلیسی صحبت می کند 04
.اين پسر دارد فارسی صحبت می کند

.اين مرد دارد انگلیسی صحبت می کند
.اين زن دارد فارسی صحبت می کند

.اين مرد دارد فارسی می نويسد 05
.اين مرد دارد فارسی می خواند

.اين مرد دارد فارسی صحبت می کند

.من دارم چینی می خوانم 06
.من دارم چینی می نويسم

.من دارم فارسی می خوانم
.من دارم فارسی می نويسم

.اين مرد اهل استرالیا است 07
.اين زن اهل روسیه است

.اين دختر اهل ژاپن است
.اين پسر اهل ايران است

ادامه دارد2�3

.اين خانه ی من در فصل زمستان است 35
.اين خانه ی من در فصل تابستان است

.اين کاله من در فصل زمستان است
.اين کاله من در فصل تابستان است

 بعدازظهر بخیر، اسم من داوود اسفندياری است. اسم شما 36
چیست؟

.اسم من مجید رحمانی است
.از ديدن شما خوشحالم

شما کجا زندگی می کنید؟ 37
.من در اين خانه ی قرمز زندگی می کنم

شما کجا کار می کنید؟
.من در رستوران کار می کنم
شما چه وقت کار می کنید؟

.من روزهای دوشنبه، سه شنبه و پنجشنبه کار می کنم

.صبح بخیر 38
.صبح بخیر

کودک شما چند سال دارد؟
.کودک من نه هفته دارد
پسر شما چند سال دارد؟

.پسر من هجده ماهه است
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ببخشید، شما چینی صحبت می کنید؟ 16
.نه، من چینی صحبت نمی کنم

ببخشید، شما چینی صحبت می کنید؟
.بله، من چینی صحبت می کنم

.ببخشید 17
شما انگلیسی صحبت می کنید؟

.بله، من انگلیسی صحبت می کنم
.ببخشید

شما فارسی صحبت می کنید؟
.بله، من فارسی صحبت می کنم

بند 18 ده کمر
بیست فنجان

سی توپ
چهل بشقاب

پنجاه کراوات
شصت کاله

ده 19
بیست

سی
چهل
پنجاه

شصت

بیست فنجان 20
بیست و يک فنجان

بیست و دو فنجان
بیست و سه بشقاب

بیست و چهار بشقاب
بیست و پنج بشقاب

.اسب حیوان است 08
به حیوان هستند .سگ و گر

.اين يک حیوان است 09
.اين ها حیوان هستند

يکا است 10 .اين شخص اهل آمر
.اين مردم اهل فرانسه هستند

.اين شخص اهل روسیه است
.اين مردم اهل چین هستند

.مردم مصر، عربی صحبت می کنند 11
.مردم چین، چینی صحبت می کنند

.مردم ايران، فارسی صحبت می کنند
.مردم استرالیا، انگلیسی صحبت می کنند

.اين زن اهل چین است. او چینی صحبت می کند 12
 اين حیوان در چین زندگی می کند. اين حیوان چینی

.صحبت نمی کند
.اين مرد اهل استرالیا است. او انگلیسی صحبت می کند

 اين حیوان در استرالیا زندگی می کند. اين حیوان انگلیسی
.صحبت نمی کند

.اين شخص چینی صحبت می کند 13
.اين شخص عربی صحبت می کند

.اين شخص انگلیسی صحبت می کند
.اين شخص فارسی صحبت می کند

.من چینی صحبت می کنم 14
.من عربی صحبت می کنم

.من انگلیسی صحبت می کنم
.من فارسی صحبت می کنم

شما عربی صحبت می کنید؟ 15
.بله، من عربی صحبت می کنم

شما چینی صحبت می کنید؟
.نه، من چینی صحبت نمی کنم
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شما چند سال داريد؟ 25
.من چهل و پنج سالم است

او چند سال دارد؟
.او سی سالش است

شما چند سال داريد؟
.من سی و پنج سالم است

ما چند بشقاب داريم؟ 26
.ما بیست و چهار بشقاب داريم

ما چند کاسه داريم؟
.ما چهل و پنج کاسه داريم

ما چند مهمان داريم؟
.ما سی مهمان داريم

.من دارم انگلیسی درس می دهم 27
.اين مرد دارد عربی درس می دهد
.اين زن دارد چینی درس می دهد

شما داريد فارسی درس می دهید؟

.اين مرد دارد به پسرها عربی درس می دهد 28
.اين مرد دارد به پسرها انگلیسی درس می دهد

.اين زن دارد به دخترها چینی درس می دهد
.اين مرد دارد به دخترها فارسی درس می دهد

.من دارم چینی می خوانم 29
.اين پسر دارد عربی می خواند

.آن ها دارند انگلیسی می خوانند
.ما داريم فارسی می خوانیم

.من دارم انگلیسی درس می دهم 30
.شما داريد انگلیسی می خوانید

.شما داريد عربی درس می دهید
.ما داريم عربی می خوانیم

ادامه دارد3�3

سی و چهار کاسه 21
سی و پنج کاسه

سی و شش کاسه
سی و هفت بشقاب
سی و هشت بشقاب

سی و نه بشقاب

چهل و چهار 22
چهل و پنج

چهل و شش
چهل و هفت
چهل و هشت

چهل و نه

چهل 23
چهل و يک

چهل و دو
چهل و سه

چهل و چهار
چهل و پنج

چهل و شش
چهل و هفت
چهل و هشت

چهل و نه

ده 24
بیست

سی
چهل
پنجاه

شصت
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درس اصلی4�3

.اين پسر دارد از خواب بیدار می شود 01
.اين مرد دارد همسرش را از خواب بیدار می کند
.اين مرد دارد دوستش را از خواب بیدار می کند

.اين دختر دارد از خواب بیدار می شود

.اين پسر دارد از خواب بیدار می شود 02
.اين زن دارد از خواب بیدار می شود

.اين دختر دارد از خواب بیدار می شود
.اين مرد دارد از خواب بیدار می شود

.اين زن دارد دخترش را از خواب بیدار می کند 03
.اين زن دارد از خواب بیدار می شود
.اين مرد دارد از خواب بیدار می شود

.اين مرد دارد پسرش را از خواب بیدار می کند

.اين مرد دارد شلوارش را می شويد 04
.اين زن دارد پولیورش را می شويد

.من دارم پیراهنم را می شويم
.اين مرد دارد ماشینش را می شويد

.من دارم جورابم را می شويم 05
.آن ها دارند ماشینشان را می شويند

.اين زن دارد دامنش را می شويد
.اين مرد دارد تی شرتش را می شويد

.اين دختر دارد صورتش را می شويد 06
.اين زن دارد صورتش را می شويد

.صورت های آن ها بنفش و زرد است

.من دارم دست هايم را می شويم 07
.اين زن دارد مو يش را می شويد

.اين مرد دارد صورتش را می شويد

.توپ روی پای اين مرد است 08
.توپ روی انگشت اين مرد است
.توپ روی صورت اين مرد است

چه کسی معلم تو است؟ 31
.معلم من خانم نیری است

چه کسی معلم تو است؟
.معلم من آقای حداد است

.من دارم چینی درس می دهم 32
.ما داريم چینی می خوانیم

.من دارم فارسی درس می دهم
.من دارم فارسی می خوانم

.اسم من زهرا است 33
.من عربی صحبت می کنم، اما دارم انگلیسی می خوانم

.اين معلم من است. اسم او آقای حداد است

.اسم من لین است 34
.پدر و مادر من اهل چین هستند
.ما در نیويورک زندگی می کنیم

.پدر و مادر من انگلیسی صحبت نمی کنند
.من انگلیسی و چینی صحبت می کنم

.من دارم فارسی می خوانم
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چرا شما در حمام هستید؟ 16
.من در حمام هستم چون دارم دست هايم را می شويم

چرا شما داريد دست هايتان را می شويید؟
.من دارم دست هايم را می شويم چون کثیف هستند

مسواک 17
مسواک
مسواک

خمیردندان
خمیردندان

دندان

برس 18
برس
برس

صابون
صابون

حوله

مسواک 19
خمیردندان

دندان
برس

صابون
حوله

.اين زن دارد مويش را برس می زند 20
.اين مرد دارد دندان هايش را مسواک می زند
.اين دخترها دارند موهايشان را برس می زنند

.اين پسرها دارند دندانهايشان را مسواک می زنند

.من دارم دندان هايم را مسواک می  زنم 21
.اين دختر دارد مويش را برس می زند
.آن ها دارند دستهايشان را می شويند

.اين پسر دارد دندانهايش را مسواک می زند

ادامه دارد4�3

.اين خیابان خیس است 09
.اين تی شرت ها خشک هستند

.اين سگ ها خیس هستند
به خشک است .اين گر

.اين اسب ها خیس هستند 10
.اين اسب ها خشک هستند

.موی اين زن خیس است
.موی اين دختر خشک است

.اين جوراب ها کثیف هستند 11
.اين پیراهن تمیز است

.صورت اين دختر کثیف است
.صورت اين مرد تمیز است

.اين پیراهن کثیف است 12
.اين پیراهن خیس است

.اين پیراهن تمیز و خشک است

مامان کجا است؟ 13
.او در حمام است

بابا کجا است؟
.او در آشپزخانه است

چرا شما داريد دست هايتان را می شويید؟ 14
.من دارم دست هايم را می شويم چون کثیف هستند

چرا شما پولیور پوشیده ايد؟
.من پولیور پوشیده ام چون سردم است

چرا بابا در آشپزخانه است؟ 15
.بابا در آشپزخانه است چون دارد آشپزی می کند

چرا مامان دارد سگ را می شويد؟
.مامان دارد سگ را می شويد چون کثیف است

چرا شما داريد آب می خوريد؟
.من دارم آب می خورم چون تشنه هستم



39

.مالفه ی صورتی تمیز است 29
.بالش صورتی تمیز است
.پتوی صورتی تمیز است

.حوله ی صورتی تمیز است

چرا اين سگ بوی بد دارد؟ 30
.چون کثیف و خیس است

چرا اين مالفه ها بوی خوب دارند؟
.چون تمیز هستند

چرا اين خانواده در اتاق ناهارخوری هستند؟ 31
.چون آن ها دارند شام می خورند

چرا اين خانواده در آشپزخانه هستند؟
.چون آن ها دارند بشقاب هايشان را می شويند

چرا اين خانواده در اتاق پذيرايی هستند؟
يون نگاه می کنند يز .چون آن ها دارند تلو

.اين پدر و مادر دارند در اتاق پذيرايی روزنامه می خوانند 32
.اين زن در اتاق خواب خوابیده است

.اين دختر دارد در اتاق خواب کتاب می خواند
.اين پسر در اتاق پذيرايی خوابیده است

شما داريد چی می خريد؟ 33
.من دارم گل می خرم

شما داريد چند گل می خريد؟
.من دارم نه گل می خرم

چرا شما داريد گل می خريد؟
بزرگم  من دارم گل می خرم چون بعدازظهر به ديدن مادر

.می روم
بزرگتان کجا زندگی می کند؟ مادر

.او در نیويورک زندگی می کند

.اين زن دارد مويش را می شويد 22
.اين مرد دارد دندانهايش را مسواک می زند

.اين مرد دارد مويش را می شويد
.اين زن دارد مويش را برس می زند

.اين زن دارد موی اسب را با برس، برس می زند 23
.آن ها دارند دستهايشان را با صابون می شويند

.من دارم دندانهايم را با مسواک، مسواک می زنم

.مادر دارد دخترش را از خواب بیدار می کند 24
.دختر دارد مويش را برس می زند

.برادرش دارد دندانهايش را مسواک می زند
.پدر دارد صورتش را می شويد

.من قبل از ناهار دستهايم را می شويم 25
.من بعد از صبحانه دندانهايم را مسواک می زنم

.من بعد از شام قهوه می خورم

بالش 26
بالش
بالش
مالفه
مالفه

پتو

مالفه 27
بالش

پتو
حوله

ير پتو هستم 28 .من ز
.مالفه روی تخت است
به روی بالش است .گر
.حوله توی حمام است
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شما کجا کار می کنید؟ 14
.من در بیمارستان کار می کنم

شما بازی می کنید؟ 15
.بله، من بازی می کنم

شما بازی می کنید؟ 16
.بله، من بازی می کنم

شما چه وقت بازی می کنید؟ 17
.من عصرها بعد از کار بازی می کنم

شما کجا بازی می کنید؟ 18
.من در پارک بازی می کنم

خداحافظ 19
خداحافظ

خداحافظ 20
خداحافظ

تو کجا هستی؟ 21
.من در آشپزخانه هستم

تو داری چکار می کنی؟ 22
.من دارم بشقاب ها را می شويم

چرا تو داری بشقاب ها را می شويی؟ 23
.من دارم بشقاب ها را می شويم چون دوست تو هستم

تمرين دوره ای5�3

.سالم، آيدا 01
.سالم

تو چند کاسه داری؟ 02
.من دو کاسه دارم

ما بیرون غذا می خوريم؟ 03
.نه، ما داخل خانه غذا می خوريم

اين بوی خوبی دارد؟ 04
.بله، اين بوی خوبی دارد

اين مزه ی خوبی دارد؟ 05
!بله، اين مزه ی خوبی دارد

اين چیست؟ 06
.اين برنج است

!سالم 07
!سالم

!سالم 08
!سالم

حال شما چطور است؟ 09
.من خوب هستم

.اين دوست من آنا است 10
.او اهل روسیه است

شما فارسی صحبت می کنید؟ 11
.بله، من فارسی صحبت می کنم

.از ديدن شما خوشحالم 12
.از ديدن شما خوشحالم

شما کجا کار می کنید؟ 13
.من در مدرسه کار می کنم
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جواهرات 08
جواهرات
جواهرات

لباس
لباس

اسباب بازی

میوه 09
میوه
میوه

سبزيجات
سبزيجات

گوشت

گوشت 10
سبزيجات

میوه
اسباب بازی

لباس
جواهرات

.آن ها دارند گوشت می خرند 11
.اين مرد دارد لباس می خرد

.اين زن دارد اسباب بازی می خرد
.آن ها دارند سبزيجات می خرند

.اين خانه ی سفید قديمی است 12
.اين ماشین سبز جديد است

.اين خانه ی قرمز جديد است
.اين ماشین آبی قديمی است

يون قديمی 13 يز تلو
يون جديد يز تلو

تلفن قديمی
تلفن جديد

درس اصلی1�4

.اين زن ها چتر دارند 01
.اين مرد بلیط دارد

.اين زن عینک آفتابی دارد
.اين مردها نردبان دارند

چتر 02
بلیط

عینک آفتابی
نردبان

.اين مرد نردبان الزم دارد 03
.اين پسر حوله الزم دارد

.اين دختر صابون الزم دارد
.اين دختر عینک آفتابی الزم دارد

.اين زن پول الزم دارد 04
.اين مرد پول دارد

.پول ها روی میز است

.اين مرد پول الزم دارد 05
.اين زن پول دارد

.اين مرد چتر الزم دارد
.اين زن چتر دارد

.من عینک آفتابی دارم 06
.من عینک آفتابی الزم دارم

.شما بلیط داريد
شما بلیط الزم داريد؟

تو کلیدها را الزم داری؟ 07
.بله، من کلیدها را الزم دارم

تو پول الزم داری؟
.بله، من پول الزم دارم
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شما از کجا نان می خريد؟ 21
.من از نانوايی نان می خرم

يد؟ شما از کجا کیک می خر
.من از قنادی کیک می خرم

.من دارم کتاب می خوانم 22
.اين مرد دارد دارو می خرد

.آن ها دارند شکالت می خورند
.اين زن دارد کیک می فروشد

پر مارکت سبزيجات می خرند 23 .آن ها دارند در سو
.اين زن دارد در داروخانه دارو می خرد
يد .شما داريد در قنادی کیک می خر

.اين زن دارد در کتابفروشی کتاب می خرد

.اين مرد دارد در کتابفروشی کتاب می خرد 24
.من دارم در ابزار فروشی نردبان می خرم

.ما داريم در اين جواهر فروشی جواهرات می فروشیم
.اين زن دارد در داروخانه دارو می فروشد

شکالت 25
کیک

دارو
داروخانه

کتابفروشی
نانوايی

يون شکسته 26 يز تلو
اسباب بازی شکسته

راديوی شکسته
تلفن شکسته

يون من شکسته است 27 يز .تلو
.اسباب بازی من شکسته است

.نردبان من نشکسته است
.عینک من نشکسته است

ادامه دارد1�4

.اين مرد میوه می فروشد 14
.اين مرد ماشین می فروشد

.اين زن میوه و سبزيجات می فروشد
.اين زن گل می فروشد

.اين زن دارد يک کاله قديمی می فروشد 15
.اين زن دارد يک ماشین قديمی می فروشد

.من دارم يک چتر جديد می فروشم
.من دارم يک ماشین جديد می فروشم

.اين مرد دارد يک کاله قديمی می خرد 16
.اين مرد دارد يک ماشین قديمی می خرد

.من دارم يک چتر جديد می خرم
.من دارم يک ماشین جديد می خرم

.اين فروشگاه جواهرات قديمی می فروشد 17
.اين فروشگاه جواهرات جديد می فروشد

.اين فروشگاه کتاب های قديمی می فروشد
.اين فروشگاه کتاب های جديد می فروشد

پر مارکت 18 سو
پر مارکت سو
پر مارکت سو
ابزار فروشی
ابزار فروشی

جواهر فروشی

پر مارکت 19 سو
ابزار فروشی

جواهر فروشی

يد می کنند 20 پر مارکت خر .آن ها دارند در سو
يد می کند .اين زن دارد در ابزار فروشی خر

يد می کند .اين مرد دارد در جواهر فروشی خر
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ببخشید، اينجا داروخانه است؟ 35
 نه، اينجا کتابفروشی است. داروخانه در خیابان هفتم

.است
ببخشید، اينجا نانوايی است؟

پر مارکت است. نانوايی نزديک پارک است .نه، اينجا سو

ابزار فروشی کجاست؟ 36
.ابزار فروشی نزديک کتابفروشی است

شما چی الزم داريد؟
.من يک نردبان جديد الزم دارم

چرا شما يک نردبان جديد الزم داريد؟
.چون نردبان قديمی من شکسته است

.اين دختر شکالت می خواهد 28
.اين پسر اسباب بازی می خواهد

.اين زن جواهرات می خواهد
.اين سگ گوشت می خواهد

.اين زن پالتو الزم دارد 29
.اين زن پالتوی بنفش می خواهد

.اين مرد عینک الزم دارد
.اين مرد عینک قرمز می خواهد

پر مارکت کجاست؟ 30 ببخشید، سو
پر مارکت نزديک پل است .سو

ببخشید، نانوايی کجاست؟
.نانوايی در خیابان پاين است

ببخشید، من دارو الزم دارم. داروخانه کجاست؟ 31
.داروخانه نزديک بیمارستان است

ببخشید، من يک کتاب می خواهم. کتابفروشی کجاست؟
.کتابفروشی نزديک پارک است

.اين دختر جواهرات می خواهد، اما آن را الزم ندارد 32
.اين پسر کیک می خواهد، اما آن را الزم ندارد
.اين زن عینک الزم دارد، اما آن را نمی خواهد

.اين پسر دارو الزم دارد، اما آن را نمی خواهد

يون جديد الزم دارم 33 يز .من يک تلو
يون جديد الزم داريد؟ يز چرا شما يک تلو

يون قديمی من شکسته است يز .چون تلو
.من يک چتر جديد الزم دارم

چرا شما يک چتر جديد الزم داريد؟
.چون چتر قديمی من شکسته است

شما داريد چی می خريد؟ 34
.من دارم میوه و شکالت می خرم

شما داريد چی می خريد؟
.من دارم گوشت و سبزيجات می خرم
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.اين پسر فوتبال دوست دارد 07
.اين پسر هويج دوست ندارد

.اين دختر اسبها را دوست دارد
.اين دختر آبمیوه دوست ندارد

.اين مرد گلف دوست دارد 08
.اين پسر تنیس دوست ندارد

.اين زن ها چای دوست دارند
.اين دختر کفش قرمز دوست ندارد

.اين مرد اين کنسرت را دوست دارد 09
.اين مرد اين کنسرت را دوست ندارد

.اين مرد پرتقال دوست دارد
.اين مرد پرتقال دوست ندارد

.اين دختر دوست دارد بدود 10
.اين دختر دوست دارد کتاب بخواند

.اين مرد دوست دارد آشپزی کند
.اين پسر دوست دارد شنا کند

.اين زن ها گلف بازی می کنند 11
.اين زن ها دارند فوتبال بازی می کنند
.اين زن ها دارند تنیس بازی می کنند

.اين دختر دوست ندارد فوتبال بازی کند 12
.اين مرد دوست دارد فوتبال بازی کند
.اين پسر دوست ندارد تنیس بازی کند

.اين زن دوست دارد تنیس بازی کند

شما دوست داريد چکار کنید؟ 13
.من دوست دارم فوتبال بازی کنم

شما دوست داريد چکار کنید؟
.من دوست دارم کتاب بخوانم

تو دوست داری چکار کنی؟ 14
.من دوست دارم راديو گوش کنم

تو دوست داری چکار کنی؟
.من دوست دارم آشپزی کنم

درس اصلی2�4

نمايش 01
نمايش
نمايش
کنسرت
کنسرت

فیلم

.اين پسر و پدرش دارند فیلم نگاه می کنند 02
.آن ها دارند نمايش نگاه می کنند

.اين مرد و زن دارند کنسرت گوش می کنند
.آن ها دارند راديو گوش می کنند

فوتبال 03
فوتبال
فوتبال
گلف
گلف
تنیس

کنسرت 04
نمايش

فیلم
فوتبال
تنیس
گلف

پرتقال 05
آبمیوه
چای

هويج

.اين دختر دارد آبمیوه می خورد 06
.اين زن و مرد دارند چای می خورند

.اين مرد دارد هويج می خورد
.اين زن دارد پرتقال می خورد
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چه کسی تی شرت آبی پوشیده است؟ 20
کدام تی شرت قرمز است؟

چه کسی دارد گلف بازی می کند؟
کدام توپ سفید است؟

چه کسی عینک آفتابی دارد؟
کدام عینک آفتابی صورتی است؟

.من تنیس را بیشتر از فوتبال دوست دارم 21
.من سیب را بیشتر از پرتقال دوست دارم

.من شیر را بیشتر از آبمیوه دوست دارم
.من چای را بیشتر از قهوه دوست دارم

شما کدام کفش را بیشتر دوست داريد؟ 22
.من کفش آبی را بیشتر از کفش سبز دوست دارم

شما کدام پیراهن را بیشتر دوست داريد؟
.من پیراهن سیاه را بیشتر از پیراهن آبی دوست دارم

شما کدام دوچرخه را بیشتر دوست داريد؟ 23
 من دوچرخه ی سبز را بیشتر از دوچرخه ی صورتی دوست

.دارم
شما کدام پیراهن را بیشتر دوست داريد؟

.من پیراهن قرمز را بیشتر از پیراهن سفید دوست دارم

شما کدام خانه را بیشتر دوست داريد؟ 24
.من خانه ی جديد را بیشتر از خانه ی قديمی دوست دارم

شما کدام ماشین را بیشتر دوست داريد؟
.من ماشین قديمی را بیشتر از ماشین جديد دوست دارم

پنج دالر 25
ده يورو

پانزده پوند
ده تومان

.اين پسر بیشتر از مادرش آبمیوه دارد 15
.اين دختر بیشتر از مادرش پرتقال دارد

.اين معلم بیشتر از اين دانش آموز کتاب دارد
.اين دختر بیشتر از پدرش کیک دارد

.اين مرد کمتر از همسرش چای دارد 16
.اين دختر کمتر از دوستش نان دارد
.اين زن کمتر از پسرش آبمیوه دارد
.اين مرد کمتر از پسرش کیک دارد

.اين مرد بیشتر از همسرش نان دارد 17
.اين مرد کمتر از همسرش نان دارد
.اين زن بیشتر از همسرش پول دارد
.اين زن کمتر از همسرش پول دارد

کدام حیوان بزرگ است؟ 18
.اين حیوان بزرگ است

کدام حیوان کوچک است؟
.اين حیوان کوچک است

کدام میوه قرمز است؟
.اين میوه قرمز است

کدام میوه سبز است؟
.اين میوه سبز است

کدام اسباب بازی بزرگ است؟ 19
.اسباب بازی آبی بزرگ است

کدام اسباب بازی کوچک است؟
.اسباب بازی زرد کوچک است

کدام پیراهن قهوه ای است؟
.پیراهن بزرگ قهوه ای است
کدام پیراهن صورتی است؟

.پیراهن کوچک صورتی است
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.قیمت شلوار آبی بیشتر از قیمت شلوار سبز است 34
 قیمت دوچرخه ی بنفش کمتر از قیمت دوچرخه ی زرد

.است
.قیمت تلفن سیاه بیشتر از قیمت تلفن سفید است

.قیمت عینک سیاه کمتر از قیمت عینک قرمز است

شما کدام دامن را بیشتر دوست داريد؟ 35
.من دامن آبی را بیشتر از دامن سفید دوست دارم

قیمت اين پیراهن آبی چند است؟
.قیمت آن هفت يورو است

شما کدام پولیور را بیشتر دوست داريد؟ 36
.من پولیور خاکستری را بیشتر از پولیور بنفش دوست دارم

قیمت اين پولیور خاکستری چند است؟
.قیمت آن بیست و نه دالر است

شما دوست داريد چکار کنید؟ 37
.من دوست دارم فوتبال بازی کنم
شما کدام کفش را دوست داريد؟

.من کفش سیاه را دوست دارم
قیمت آن چند است؟

.قیمت آن شصت يورو است

ادامه دارد2�4

ده تومان 26
بیست تومان
پنجاه تومان

قیمت اين نان چند است؟ 27
.قیمت اين ده تومان است

قیمت اين خودکار چند است؟ 28
.قیمت اين بیست تومان است

قیمت اين تخم مرغ چند است؟ 29
.قیمت اين پنجاه تومان است

.قیمت اين پیراهن دوازده پوند است 30
.قیمت اين کتاب پانزده دالر است

.قیمت اين عینک آفتابی بیست يورو است

قیمت اين هويج ها چند است؟ 31
.قیمت اين هويج ها سه دالر است

قیمت اين چای چند است؟
.قیمت اين چای دو يورو است

قیمت يک بلیط سینما چند است؟
.قیمت يک بلیط سینما نه پوند است

قیمت يک بلیط کنسرت چند است؟ 32
.قیمت آن چهل يورو است

قیمت اين ساندويچ چند است؟
.قیمت آن سه پوند است

قیمت اين آبمیوه چند است؟
.قیمت آن يک دالر است

يون بیشتر از قیمت عینک آفتابی است 33 يز .قیمت تلو
.قیمت کاله کمتر از قیمت پالتو است

.قیمت بلیط کنسرت بیشتر از قیمت بلیط سینما است
.قیمت روزنامه کمتر از قیمت کتاب است
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.اين از چوب درست شده است 07
.اين از پالستیک درست شده است

.اين از کاغذ درست شده است
.اين از فلز درست شده است

.سکه از فلز درست شده است 08
.کارت اعتباری از پالستیک درست شده است

.چک از کاغذ درست شده است

.آن ها دارند قیمت شکالت را با سکه پرداخت می کنند 09
يون را با چک پرداخت می کند يز .اين زن دارد قیمت تلو

 اين مرد دارد قیمت سبزيجات را با کارت اعتباری پرداخت
.می کند

.من دارم قیمت بلیط را نقد پرداخت می کنم

شما می خواهید قیمت اين را با چک پرداخت کنید؟ 10
.نه، من می خواهم قیمت آن را نقد پرداخت کنم

 شما می خواهید قیمت آن را با کارت اعتباری پرداخت
کنید؟

.نه، من می خواهم قیمت آن را با چک پرداخت کنم
شما می خواهید قیمت اين ها را نقد پرداخت کنید؟

 نه، من می خواهم قیمت آن ها را با کارت اعتباری پرداخت
.کنم

قیمت اين صندلی چوبی چند است؟ 11
.قیمت اين صندلی چوبی شصت پوند است

قیمت اين صندلی پالستیکی چند است؟
.قیمت اين صندلی پالستیکی چهار پوند است

.اين صندلی چوبی گران است 12
.اين صندلی پالستیکی ارزان است

.اين کاسه ی فلزی گران است
.اين کاسه های کاغذی ارزان هستند

درس اصلی3�4

فلز 01
فلز
فلز

چوب
چوب
کاغذ

پالستیک 02
پالستیک
پالستیک

کاغذ
کاغذ
چوب

چوب 03
کاغذ

فلز
پالستیک

.اين میز از چوب درست شده است 04
.اين صندلی ازپالستیک درست شده است

.اين بلیط از کاغذ درست شده است
.اين نردبان از فلز درست شده است

کاسه ی چوبی 05
بشقاب پالستیکی
کاسه ی پالستیکی

بشقاب چوبی

.من يک لیوان پالستیکی دارم 06
.من يک لیوان کاغذی دارم

.من يک میز چوبی دارم
.من يک میز فلزی دارم
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.اين حیوان سريع حرکت می کند 20
يعتر حرکت می کند .اين حیوان سر
.اين حیوان آهسته حرکت می کند

.اين حیوان آهسته تر حرکت می کند

.کتابهای من سنگین هستند 21
.کتابهای اين مرد سنگین تر هستند

.کاسه ی پالستیکی سبک است
.کاسه ی کاغذی سبکتر است

.اين دوربین کوچک است 22
.اين دوربین کوچکتر است

ين آن ها است .اين دوربین کوچکتر
.اين خانه بزرگ است
.اين خانه بزرگتر است

ين آن ها است .اين خانه بزرگتر

.موی اين مرد پیر جوگندمی است 23
.موی اين زن پیر سفید است

.موی اين زن جوان سیاه است
.موی اين مرد جوان آبی است

.اين مرد پیر معلم است 24
.اين زن پیر دکتر است

.اين زن جوان معلم است
.اين مرد جوان دکتر است

.پدربزرگ من پیر است 25
.دختر من جوان است

.دکتر من پیر است
.دکتر من جوان است

ادامه دارد3�4

.اين جواهرات گران هستند 13
.اين جواهرات ارزان هستند

.اين دوربین گران است
.اين دوربین ارزان است

.اين ماشین ارزان است 14
.اين ماشین گران است

.اين پیراهن ارزان است
.اين پیراهن گران است

يون سنگین است 15 يز .اين تلو
.اين میز سنگین است

.اين سکه سبک است
.اين مالفه سبک است

.اين صندلی سبک است 16
.اين کامپیوتر سبک است
.اين تخت سنگین است

يون سنگین است يز .اين تلو

.اين ها سريع حرکت می کنند 17
.اين ها آهسته حرکت می کنند

.اين سريع حرکت می کند
.اين آهسته حرکت می کند

.اين ماشین سريع حرکت می کند 18
.اين حیوان آهسته حرکت می کند

.اسب قهوه ای سريع حرکت می کند

.اين سريع حرکت می کند 19
.اين سبک است

.اين سنگین است
.اين آهسته حرکت می کند
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.من چند بشقاب الزم دارم 33
 ما بشقاب های فلزی، کاغذی و چوبی می فروشیم. شما چه

بشقابی الزم داريد؟
 من بشقاب های سبک الزم دارم چون خانواده ام امروز

.ناهار را در پارک می خورند
 بشقاب های چوبی سبکتر از بشقاب های فلزی هستند، اما

ين بشقاب ها هستند .بشقاب های کاغذی سبکتر

قیمت ده بشقاب کاغذی چند است؟ 34
 قیمت ده بشقاب کاغذی يک دالر است. شما چند

بشقاب می خواهید؟
.من ده بشقاب می خواهم

شما می خواهید نقد پرداخت کنید؟
.نه. من می خواهم با کارت اعتباری پرداخت کنم

.دختر من کوچک است 26
.دختر من کوچکتر است

ين آن ها است .دختر من کوچکتر
.پدر من پیر است

.پدر من پیرتر است
ين آن ها است .پدر من پیرتر

.خانه ی من بزرگ است 27
.خانه ی من از خانه ی شما بزرگتر است

.کامپیوتر من کوچک است
.کامپیوتر من از کامپیوتر شما کوچکتر است

.اين دوربین گران است 28
يون گرانتر است يز .اين تلو

ين آن ها است .اين کامپیوتر گرانتر

.اين مرد مقداری کیک دارد 29
.اين زن مقدار بیشتری کیک دارد

ين مقدار کیک را دارد .اين دختر بیشتر

.اين زن مقداری نان دارد 30
.اين مرد مقدار بیشتری نان دارد

ين مقدار نان را دارد .اين پسر بیشتر

.اين زن چند کتاب دارد 31
.اين زن تعداد بیشتری کتاب دارد

ين تعداد کتاب را دارد .اين زن بیشتر
.اين مرد چند خودکار دارد

.اين مرد تعداد بیشتری خودکار دارد
ين تعداد خودکار را دارد .اين مرد بیشتر

.اين پسر چند سیب دارد 32
.اين پسر تعداد بیشتری سیب  دارد

ين تعداد سیب را دارد .اين پسر بیشتر
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بايل ها مثل هم است، اما رنگ آن ها با 08  اندازه ی اين مو
.هم فرق دارد

 رنگ اين تلفن ها مثل هم است، اما اندازه ی آن ها با هم
.فرق دارد

 اندازه ی اين حوله ها مثل هم است، اما رنگ آن ها با هم
.فرق دارد

 رنگ اين حوله ها مثل هم است، اما اندازه ی آن ها با هم
.فرق دارد

.اين صندلی خیلی کوچک است 09
.شما خیلی بزرگ هستید

.من خیلی کوتاه هستم

.اين عینک آفتابی خیلی بزرگ است 10
.اين کت خیلی کوچک است

.اين کفش اندازه است

.اين شلوار جین خیلی بزرگ است 11
.اين شلوار جین خیلی کوچک است

.اين شلوار جین اندازه است

.اين کفش خیلی بزرگ است 12
.اين کفش خیلی کوچک است

.اين کفش اندازه است

اين پیراهن اندازه است؟ 13
.بله، اين اندازه است

اين پیراهن اندازه است؟
.نه، اين خیلی بزرگ است

اين پیراهن اندازه است؟ 14
.بله، اين اندازه است

اين عینک اندازه است؟
.نه، اين خیلی کوچک است

اين کاله اندازه است؟
.نه، اين خیلی بزرگ است

درس اصلی4�4

.اين پسر مقداری پول دارد 01
.اين زن مقدار کمتری پول دارد

.اين زن مقداری نان دارد
.اين مرد مقدار کمتری نان دارد

.اين مرد مقداری برنج دارد 02
.اين دختر مقدار کمتری برنج دارد

ين مقدار برنج را دارد .اين زن کمتر
.اين دختر مقداری کیک دارد

.اين زن مقدار کمتری کیک دارد
ين مقدار کیک را دارد .اين مرد کمتر

.اين زن چند میوه دارد 03
ين تعداد میوه را دارد .اين پسر بیشتر
.اين دختر کمتر از اين مرد میوه دارد
.اين دختر بیشتر از اين پسر میوه دارد

.اين خودکارها مثل هم هستند 04
.اين فنجان ها با هم فرق دارند

.اين صندلی ها با هم فرق دارند
.اين اسباب بازی ها مثل هم هستند

.اين کراوات ها مثل هم هستند 05
.اين کراوات ها با هم فرق دارند

.اين سکه ها مثل هم هستند
.اين سکه ها با هم فرق دارند

.اندازه ی اين فنجان ها مثل هم است 06
.اندازه ی اين فنجان ها با هم فرق دارد

.اندازه ی اين کاله ها مثل هم است
.اندازه ی اين کاله ها با هم فرق دارد

.رنگ اين کاله ها مثل هم است 07
.رنگ اين کاله ها با هم فرق دارد
.رنگ اين فنجان ها مثل هم است

.رنگ اين فنجان ها با هم فرق دارد
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 رنگ اين سکه ها مثل هم است، اما اندازه ی آن ها با هم  22
.فرق دارد

 اندازه ی اين سکه ها مثل هم  است، اما رنگ آن ها با هم
.فرق دارد

 رنگ تی شرت های ما مثل هم  است، اما اندازه ی آن ها با
.هم فرق دارد

 اندازه ی تی شرت های ما مثل هم  است، اما رنگ آن ها با
.هم فرق دارد

شما کدام پیراهن را بیشتر دوست داريد؟ 23
.من پیراهن قرمز را بیشتر از پیراهن آبی دوست دارم

شما کدام پیراهن را بیشتر از همه دوست داريد؟
.من پیراهن سیاه را بیشتر از همه دوست دارم

به ها را دوست داری؟ 24 تو کدام گر
به ها را دوست دارم .من همه ی گر

تو کدام اسباب بازی ها را دوست داری؟
.من همه ی اسباب بازی ها را دوست دارم

.پنجره باز است 25
.در بسته است

.کتاب باز است
.کتاب بسته است

.در باز است 26
.در بسته است

.پنجره باز است
.پنجره بسته است

.جواهر فروشی باز است 27
.کتابفروشی باز است
.داروخانه بسته است

.اسباب بازی فروشی بسته است

.کاله من خیلی بزرگ است 15
.عینک من خیلی کوچک است

.عینک من خیلی بزرگ است
.کاله من خیلی کوچک است

شما اين تی شرت را می خواهید؟ 16
.نه، من اين تی شرت را نمی خواهم

چرا؟
.چون اين خیلی بزرگ است

اين پالتو اندازه است؟ 17
.نه، اين خیلی کوچک است

.اين پالتو بزرگتر است

.چند تا از توپ ها زرد هستند 18
.هیچکدام از توپ ها زرد نیستند

.همه ی توپ ها زرد هستند

.چند تا از اين بشقاب ها پالستیکی هستند 19
.هیچکدام از اين فنجان ها کاغذی نیستند

.همه ی اين اسباب بازی ها فلزی هستند
.همه ی اين اسباب بازی ها چوبی هستند

.چند تا از اين بچه ها نشسته اند 20
.همه ی اين بچه ها نشسته اند

.هیچکدام از اين بچه ها ننشسته اند

.هیچکدام از اين گل ها پالستیکی نیستند 21
.چند تا از اين گل ها پالستیکی هستند

.همه ی اين گل ها کاغذی هستند
.چند تا از اين گل ها کاغذی هستند
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تمرين دوره ای5�4

.سالم 01
.سالم

رنگ همه ی گل ها مثل هم  است؟ 02
.نه، رنگ همه ی گل ها مثل هم  نیست

شما گل چه رنگی می خواهید؟ 03
.من گل قرمز می خواهم

شما چند گل می خواهید؟ 04
.من سی و پنج گل می خواهم

.متشکرم 05
.خواهش می کنم

.صبح بخیر 06
.صبح بخیر

شما تخم مرغ می فروشید؟ 07
.بله، من تخم مرغ می فروشم

شما چند تخم مرغ الزم داريد؟ 08
.من چهل و هشت تخم مرغ الزم دارم

.متشکرم 09
.خواهش می کنم

.سالم 10
.سالم

قیمت اين صندلی چند است؟ 11
.قیمت اين صندلی پنجاه دالر است

شما می خواهید چطور پرداخت کنید؟ 12
.من می خواهم با کارت اعتباری پرداخت کنم

.متشکرم 13
.خواهش می کنم

ادامه دارد4�4

پر مارکت باز است 28 .سو
پر مارکت بسته است .سو

.نانوايی باز است
.نانوايی بسته است

شما کیک می خواهید؟ 29
.بله

.متشکرم
.خواهش می کنم

پر مارکت باز است؟ 30 ببخشید، سو
پر مارکت باز است .بله، سو

.متشکرم
.خواهش می کنم

.متشکرم 31
.خواهش می کنم

.متشکرم
.خواهش می کنم

.من يک کیک می خواهم 32
تو کیک چه رنگی می خواهی؟

.من کیک آبی می خواهم
تو کیک چه اندازه ای می خواهی؟

.من بزرگترين کیک را می خواهم

.من يک کیک الزم دارم 33
شما کیک چه رنگی الزم داريد؟

.من يک کیک آبی الزم دارم
شما کیک چه اندازه ای الزم داريد؟

.من بزرگترين کیک را الزم دارم

.اين بزرگترين کیک آبی است 34
قیمت اين چند است؟

.قیمت اين بیست و پنج دالر است
.متشکرم

.خواهش می کنم
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.بعدازظهر بخیر 14
.بعدازظهر بخیر

شما کت و شلوار چه رنگی دوست داريد؟ 15
.من اين کت و شلوار سیاه را دوست دارم

اين کت و شلوار خیلی بزرگ است؟ 16
.بله، اين کت و شلوار خیلی بزرگ است

شما يک کت و شلوار کوچکتر داريد؟ 17
.بله، من يک کت و شلوار کوچکتر دارم

اين اندازه است؟ 18
.بله، اين اندازه است

.متشکرم 19
.خواهش می کنم

رستوران باز است؟ 20
.بله، رستوران باز است
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فهرست موضوعی
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آب 1.1 (11), 1.2 (6), 1.3 (1), 1.4 (1), 3.2 (1), 
3.4 (2)

1.1 (12), 1.4 (2), 2.1 (2), 4.2 (7)
آبی 1.3 (11), 1.4 (3), 2.1 (1), 2.4 (6), 4.1 (1), 

4.2 (7), 4.3 (1), 4.4 (4)
2.2 (6), 2.3 (6)

2.3 (1)
1.3 (4)

2.2 (8), 2.3 (3), 3.4 (4), 3.5 (1)
1.1 (7), 1.2 (4), 1.3 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 2.3 (1), 

3.4 (1), 4.2 (2)
4.1 (5), 4.2 (4), 4.4 (1)

2.4 (1), 3.3 (2)
3.2 (8)

2.3 (5), 3.3 (1)
آن 1.1 (9), 1.2 (23), 1.3 (4), 2.1 (11), 2.3 (3), 

2.4 (3), 2.5 (2), 3.1 (5), 3.2 (6), 3.3 (1), 3.4 (7), 
4.1 (9), 4.2 (9), 4.3 (11), 4.4 (8)

آنا 3.5 (1)
4.3 (6)
3.5 (1)
4.1 (7)

2.2 (19), 2.3 (4), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.4 (6)
4.3 (6)

از 2.3 (14), 2.5 (2), 3.1 (19), 3.2 (10), 3.4 (16), 
3.5 (3), 4.1 (4), 4.2 (32), 4.3 (14), 4.4 (14)

اسب 1.2 (5), 1.4 (2), 2.1 (1), 2.3 (1), 3.3 (1), 3.4 (3), 
4.3 (1)

4.1 (6), 4.2 (4), 4.4 (6)
2.1 (1)
4.2 (1)

است 1.2 (17), 1.3 (54), 1.4 (87), 1.5 (1), 2.1 (45), 
2.2 (73), 2.3 (52), 2.4 (106), 2.5 (10), 

3.1 (24), 3.2 (38), 3.3 (21), 3.4 (32), 3.5 (4), 
4.1 (21), 4.2 (55), 4.3 (69), 4.4 (61), 4.5 (9)

3.3 (4)
3.2 (1)

اسم 2.3 (30), 2.5 (6), 3.2 (2), 3.3 (3)

4.3 (5), 4.5 (1)
اما 3.1 (6), 3.3 (1), 4.1 (4), 4.3 (1), 4.4 (8)

3.2 (10), 4.3 (1)
2.3 (1)

4.4 (25), 4.5 (2)
3.2 (6), 3.4 (1)

3.3 (18)
اهل 2.3 (19), 2.5 (4), 3.2 (2), 3.3 (11), 3.5 (1)

او 1.1 (16), 1.2 (20), 1.3 (8), 1.4 (5), 2.1 (6), 
2.3 (9), 2.4 (4), 3.1 (3), 3.2 (4), 3.3 (5), 3.4 (3), 

3.5 (1)
3.2 (2), 3.3 (2)

2.3 (1)
2.3 (1)
2.3 (1)

اين 1.1 (84), 1.2 (7), 1.3 (10), 1.4 (2), 1.5 (4), 
2.1 (25), 2.2 (13), 2.3 (10), 2.4 (16), 3.1 (35), 
3.2 (60), 3.3 (47), 3.4 (59), 3.5 (7), 4.1 (53), 

4.2 (62), 4.3 (82), 4.4 (76), 4.5 (7)
1.4 (56), 4.1 (4)

2.3 (5)
2.3 (4)

2.3 (2), 2.4 (3)
2.2 (6), 2.3 (1)

اين 1.2 (60), 1.3 (68), 1.4 (41), 2.1 (37), 2.2 (69), 
2.3 (25), 2.4 (20), 2.5 (6)

با 3.2 (11), 3.4 (3), 4.3 (8), 4.4 (16), 4.5 (1)
2.4 (6), 3.4 (3)

2.3 (2)
باز 4.4 (10), 4.5 (2)

2.1 (7), 2.2 (1), 2.3 (1), 3.1 (6), 3.2 (8), 3.5 (8), 
4.1 (6), 4.2 (14), 4.4 (6)

3.4 (6)
3.3 (4), 4.1 (6), 4.4 (1)

بچه 1.2 (6), 1.4 (4), 2.1 (5), 2.2 (5), 3.1 (2), 3.2 (1), 
4.4 (3)
4.2 (1)
4.2 (1)

3.1 (11), 3.2 (3), 4.5 (4)
بد 3.4 (1)

4.2 (1)
بدی 3.2 (7)

2.1 (8), 2.2 (2), 2.3 (2), 2.5 (2), 3.1 (2)
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2.2 (1), 3.4 (1)
2.2 (1)
2.1 (1)
2.3 (1)

2.3 (5), 2.5 (1)
برس 3.4 (10)

1.2 (7), 1.3 (2), 3.2 (3), 3.5 (1), 4.4 (3)
1.3 (6), 2.1 (1), 2.2 (2), 2.4 (6), 4.2 (5), 4.3 (2), 

4.4 (9), 4.5 (2)
4.3 (2), 4.4 (1)
4.3 (1), 4.4 (3)

4.4 (8)
1.4 (6), 2.1 (1), 3.1 (1), 3.3 (9), 3.4 (1), 3.5 (3), 

4.3 (9), 4.4 (1)
2.2 (2)
4.3 (1)

بعد 3.1 (7), 3.4 (2), 3.5 (1)
3.1 (6), 3.2 (1), 3.4 (1), 4.5 (2)

3.1 (3)
بغل 2.2 (6)

2.4 (5)
بله 1.2 (4), 1.3 (1), 1.4 (4), 1.5 (2), 2.2 (4), 2.4 (5), 

2.5 (5), 3.1 (1), 3.3 (4), 3.5 (5), 4.1 (2), 4.4 (4), 
4.5 (5)

4.1 (4), 4.2 (4), 4.3 (2)
2.4 (4), 3.4 (1), 4.1 (1), 4.2 (2)

به 2.2 (4), 2.3 (8), 3.2 (8), 3.3 (4), 3.4 (1)
3.2 (3)

بو 3.2 (4)
بور 2.4 (4)

بوی 3.2 (7), 3.4 (2), 3.5 (2)
3.4 (13)

3.1 (8), 3.5 (1)
3.1 (3), 3.2 (1), 3.3 (10), 4.2 (4), 4.4 (1)

4.2 (30), 4.4 (5)
4.3 (5), 4.4 (1)

4.3 (5)
3.1 (4), 3.2 (1), 3.5 (1), 4.1 (1)

پا 3.2 (4)
2.5 (1)
3.1 (1)

2.3 (6), 3.1 (5), 3.2 (2), 3.5 (1), 4.1 (2), 4.3 (1)
2.3 (6), 3.2 (1)

1.4 (6), 3.1 (2), 4.1 (1), 4.2 (1), 4.4 (2)
2.2 (2), 2.4 (1), 4.1 (1)

3.1 (4), 4.2 (2)
3.2 (3)

پای 3.2 (2), 3.4 (1)
پتو 3.4 (3)

3.4 (1)
پدر 2.1 (14), 2.2 (7), 2.3 (2), 2.4 (1), 3.3 (2), 

3.4 (2), 4.3 (3)
2.4 (1), 4.3 (1)
2.2 (3), 3.2 (2)

2.2 (1)
2.2 (1)

2.1 (2), 4.2 (2)
2.1 (1)

2.2 (7), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.4 (3)
4.2 (6)

4.3 (12), 4.5 (2)
پسر 1.1 (18), 1.2 (12), 1.3 (4), 1.4 (4), 2.1 (12), 

2.2 (7), 2.3 (1), 2.4 (6), 3.1 (2), 3.2 (6), 3.3 (4), 
3.4 (4), 4.1 (4), 4.2 (7), 4.3 (4), 4.4 (3)

2.1 (1), 2.2 (2), 3.4 (1), 4.2 (2)
3.1 (1)

1.1 (5), 1.2 (2), 2.1 (2), 2.2 (2), 3.1 (1), 3.2 (2), 
3.3 (2), 3.4 (1)

2.1 (1)
2.1 (1)
2.1 (1)

پکن 2.3 (1), 2.5 (1), 3.2 (1)
پل 2.3 (8), 4.1 (1)

4.3 (7), 4.4 (3)
4.3 (7)

1.3 (5), 1.4 (3), 2.1 (1), 2.3 (1)
پنج 1.4 (10), 2.1 (4), 3.3 (7), 4.2 (1), 4.4 (1), 

4.5 (1)
3.3 (3), 4.2 (2), 4.5 (1)
2.2 (6), 3.2 (1), 4.4 (3)

3.2 (4)
2.3 (1)



59

1.4 (18), 2.4 (8), 3.1 (6), 3.4 (2), 4.2 (1)
پول 4.1 (7), 4.2 (2), 4.4 (2)

2.4 (10), 3.4 (2), 4.2 (3)
3.4 (1)

4.2 (4), 4.3 (2)
پیر 4.3 (7)

2.4 (1), 3.4 (4), 4.2 (10), 4.3 (2), 4.4 (7)
3.4 (1)
4.3 (1)
4.3 (1)

1.4 (10), 2.2 (1), 2.4 (2)
3.2 (5)

تاپ 2.2 (2)
تخت 1.4 (4), 2.1 (1), 2.2 (7), 3.4 (1), 4.3 (1)
تخم 1.2 (7), 1.3 (7), 1.4 (5), 2.1 (1), 3.1 (3), 4.5 (4)

2.4 (7), 2.5 (2), 3.4 (1)
4.3 (6), 4.4 (1)

1.4 (5), 4.1 (3), 4.2 (1), 4.4 (1)
2.2 (6), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.4 (1), 4.1 (7), 4.2 (1), 

4.3 (4)
3.4 (8)
4.2 (7)

تو 2.1 (14), 2.2 (8), 2.3 (9), 2.4 (6), 2.5 (1), 
3.1 (3), 3.2 (2), 3.3 (2), 3.5 (5), 4.1 (2), 4.2 (2), 

4.4 (4)
2.2 (3)

توپ 1.3 (3), 1.4 (6), 2.1 (1), 2.2 (2), 3.1 (1), 3.3 (1), 
3.4 (3), 4.2 (1), 4.4 (3)

4.2 (7)
توی 2.2 (27), 3.1 (1), 3.4 (1)

3.1 (2)

4.1 (16), 4.2 (2)
3.2 (5)
4.3 (6)

4.1 (4), 4.4 (1)
4.1 (9), 4.3 (2)

2.4 (3), 3.1 (4), 3.2 (1), 3.4 (1)
3.4 (1)
2.4 (2)

2.4 (3), 4.3 (1)

2.3 (1)
جین 2.4 (4), 3.1 (1), 4.4 (3)
چای 1.1 (9), 4.2 (7)
چتر 4.1 (9)
چرا 3.4 (13), 3.5 (1), 4.1 (3), 4.4 (1)

2.4 (16), 2.5 (1), 3.1 (5), 3.5 (1), 4.5 (1)
1.3 (1), 1.5 (2), 3.2 (2), 3.5 (1), 4.2 (5)

چک 4.3 (4)
1.3 (7), 1.4 (1), 2.1 (2)

چمن 1.3 (4), 1.4 (2), 3.2 (1)
چند 1.4 (22), 2.1 (9), 2.5 (1), 3.1 (2), 3.2 (2), 

3.3 (6), 3.4 (1), 3.5 (1), 4.2 (12), 4.3 (8), 
4.4 (7), 4.5 (3)

چه 1.4 (13), 2.1 (4), 2.4 (6), 3.1 (9), 3.2 (3), 
3.3 (2), 3.5 (1), 4.2 (3), 4.3 (1), 4.4 (4), 4.5 (2)

1.4 (16), 2.1 (3), 3.2 (2), 3.3 (5), 4.3 (1)
3.1 (6)
3.2 (3)

چهل 3.3 (21), 4.2 (1), 4.5 (1)
چوب 4.3 (6)

4.3 (8), 4.4 (1)
چون 3.4 (13), 3.5 (1), 4.1 (3), 4.3 (1), 4.4 (1)

1.2 (1), 1.5 (1), 3.2 (1), 3.5 (1)
چین 3.3 (5)

3.3 (23)
چی 1.3 (4), 1.5 (2), 2.5 (1), 3.4 (1), 4.1 (3)

1.2 (7), 1.4 (7), 2.3 (6), 2.5 (3)
چین 2.3 (6), 2.5 (1)
حال 2.4 (10), 2.5 (1), 3.1 (3), 3.5 (1)

2.4 (6), 3.1 (1)
3.1 (1)
2.4 (9)
3.3 (2)

4.3 (13)
2.2 (5), 3.4 (4)

3.4 (5), 4.1 (1), 4.4 (2)
3.3 (6), 4.2 (4), 4.3 (5)

2.4 (6), 4.2 (2)
2.4 (2), 3.1 (2), 3.3 (1)

2.2 (9), 2.3 (10), 2.4 (2), 3.1 (9), 3.2 (10), 
3.5 (1), 4.1 (2), 4.2 (2), 4.3 (5)
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2.1 (6), 2.2 (2), 2.5 (2), 3.1 (4), 3.2 (3), 3.4 (3), 
4.3 (1)

1.1 (2), 1.2 (2), 1.3 (2), 1.4 (2), 2.3 (5), 2.4 (8), 
2.5 (2), 3.5 (4)

4.1 (8)
3.4 (3)
2.4 (5)

خشک 3.4 (5)
3.4 (3)

2.2 (6), 2.3 (3), 3.1 (1), 3.4 (15)
1.2 (9), 2.1 (3), 2.3 (1), 2.2 (1), 3.4 (2)

2.1 (7), 2.2 (2), 2.3 (1), 3.1 (2)
2.2 (1)

2.2 (2), 3.2 (2)
2.1 (1)

4.4 (5), 4.5 (4)

4.3 (5), 4.4 (2), 4.5 (3)
4.4 (2)

خوب 2.4 (15), 2.5 (1), 3.1 (4), 3.4 (1), 3.5 (1)
3.2 (7), 3.5 (4)

1.2 (5), 1.3 (1), 1.4 (1), 2.1 (1), 4.3 (3)
1.3 (1), 4.4 (1)

1.3 (5)
خوش 3.2 (8)

2.3 (6), 2.5 (2), 3.2 (1), 3.5 (2)
2.3 (4), 3.4 (1), 4.1 (2)

خیس 3.4 (6)
4.4 (18), 4.5 (2)

2.3 (3)
3.1 (9), 3.5 (1)

1.1 (76), 1.2 (43), 1.3 (14), 1.4 (24), 1.5 (2), 
2.1 (17), 2.2 (11), 2.3 (3), 3.1 (10), 3.2 (32), 
3.3 (29), 3.4 (39), 3.5 (4), 4.1 (30), 4.2 (28), 

4.3 (16), 4.4 (26)
1.3 (12), 1.4 (5), 1.5 (4), 2.1 (2), 2.2 (5), 

3.1 (4), 3.2 (12), 3.3 (12), 3.4 (12), 3.5 (3), 
4.1 (16), 4.2 (18), 4.3 (7), 4.4 (7), 4.5 (3)

1.1 (33), 1.2 (28), 1.3 (1), 1.4 (3), 2.1 (12), 
2.2 (10), 3.1 (9), 3.2 (12), 3.3 (1), 3.4 (10), 

4.1 (7), 4.2 (8), 4.3 (2), 4.4 (4)

4.1 (6)
4.1 (7), 4.4 (1)

1.5 (1), 2.2 (1), 3.1 (3), 3.2 (2), 3.3 (4), 4.1 (9), 
4.2 (10), 4.3 (1), 4.4 (4), 4.5 (3)

1.5 (1), 2.2 (2), 3.1 (4), 3.2 (3), 3.3 (9), 4.1 (1)
2.1 (6), 2.2 (1), 2.5 (1), 3.1 (1), 3.2 (2), 3.5 (3), 

4.1 (2), 4.2 (2), 4.4 (2)
1.3 (10), 1.4 (9), 1.5 (4), 2.1 (2), 3.4 (6), 

4.2 (2)
1.3 (3), 1.4 (6), 2.1 (3)

1.4 (6), 4.2 (2)
3.4 (1)

1.3 (6), 1.4 (1), 4.2 (1)
3.2 (1)

1.1 (20), 1.2 (6), 1.3 (7), 1.4 (4), 2.1 (20), 
2.2 (11), 2.3 (2), 2.4 (5), 3.1 (3), 3.2 (3), 
3.3 (3), 3.4 (8), 4.1 (3), 4.2 (10), 4.3 (5), 

4.4 (4)
2.1 (3), 2.2 (1), 3.4 (2)

2.1 (1), 2.2 (1)
1.1 (7), 1.2 (2), 1.4 (1), 2.1 (2), 2.3 (1), 3.2 (2), 

3.3 (2), 3.4 (1)
2.1 (1)

در 2.2 (4), 2.3 (31), 2.5 (1), 3.1 (14), 3.2 (22), 
3.3 (3), 3.4 (14), 3.5 (4), 4.1 (13), 4.3 (1), 

4.4 (3)
1.3 (4), 1.4 (5), 2.3 (2), 3.2 (5)

درس 3.3 (12)
4.3 (11)

دست 3.2 (6), 3.4 (6)
3.4 (2)
3.4 (1)

1.3 (10), 1.4 (1), 2.1 (1), 2.3 (1), 4.3 (4)
4.2 (5), 4.3 (1), 4.4 (1), 4.5 (1)

3.4 (4)
3.4 (3)
3.4 (1)
3.4 (2)

ده 2.1 (7), 3.2 (1), 3.3 (3), 4.2 (4), 4.3 (3)
دو 1.4 (20), 2.1 (4), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (2), 

3.5 (1), 4.2 (1)
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2.1 (6), 3.2 (1), 4.2 (1)
1.2 (5), 1.3 (9), 1.4 (7), 2.1 (6), 4.2 (3)

دور 2.3 (8)
4.3 (6)

2.1 (8), 2.2 (12), 3.5 (2), 4.2 (52), 4.4 (8), 
4.5 (2)

3.2 (1), 3.4 (1), 4.2 (1)
3.2 (2)
3.2 (1)
3.2 (4)

2.3 (6), 2.5 (2), 3.2 (10), 3.4 (1), 3.5 (2)
را 2.1 (12), 2.2 (24), 3.1 (4), 3.2 (8), 3.4 (46), 

3.5 (3), 4.1 (6), 4.2 (25), 4.3 (16), 4.4 (15), 
4.5 (1)

2.2 (1), 3.2 (1), 4.2 (2)
4.1 (1)
2.2 (6)

1.2 (9), 1.3 (2)
راه 1.2 (7), 1.3 (1), 1.4 (2), 2.2 (1), 3.2 (1)

3.2 (1)
3.1 (3), 3.2 (2), 4.5 (2)

رم 2.3 (5), 3.2 (1)
رنگ 4.4 (12), 4.5 (2)

2.4 (6), 4.4 (2), 4.5 (2)
روز 3.2 (7)

1.1 (10), 1.2 (9), 1.4 (3), 2.1 (2), 2.2 (4), 
3.3 (1), 3.4 (1), 4.2 (1)

3.2 (3)
3.2 (1)

2.3 (5), 3.2 (1), 3.3 (2), 3.5 (1)
2.3 (1)

زرد 1.3 (13), 1.4 (4), 2.4 (1), 3.4 (1), 4.2 (2), 
4.4 (3)
3.2 (5)

زن 1.1 (27), 1.2 (12), 1.3 (3), 1.4 (12), 2.1 (11), 
2.2 (8), 2.3 (3), 2.4 (13), 3.1 (10), 3.2 (5), 

3.3 (11), 3.4 (13), 4.1 (20), 4.2 (11), 4.3 (10), 
4.4 (5)

2.3 (26), 2.5 (2), 3.2 (2), 3.3 (3), 3.4 (2)
3.3 (1)

ير ز 2.2 (9), 3.4 (1)

2.3 (5), 3.3 (1)
3.1 (7)

2.3 (2), 2.4 (2)
سال 2.1 (9), 2.5 (1), 3.1 (2), 3.2 (4), 3.3 (2)

3.3 (1)
3.3 (1)
3.3 (2)

2.1 (17), 2.5 (1), 3.1 (2), 3.2 (1)
1.2 (9), 1.3 (1), 1.4 (6), 4.2 (2)

2.1 (1)
2.3 (1)

سبز 1.3 (18), 1.4 (4), 2.1 (1), 2.2 (6), 2.4 (1), 
4.1 (1), 4.2 (5)
4.1 (7), 4.3 (1)

سبک 4.3 (7)
4.3 (2)
4.3 (1)
2.4 (2)
2.4 (2)

2.4 (3), 3.1 (1), 3.4 (1)
2.4 (1)
4.3 (6)
4.3 (1)
2.3 (2)

1.3 (18), 1.4 (5), 2.4 (1), 4.2 (4), 4.3 (1)
سكه 4.3 (3), 4.4 (4)
سگ 1.2 (9), 1.3 (4), 1.4 (1), 1.5 (4), 2.1 (1), 2.2 (1), 

2.3 (1), 3.3 (1), 3.4 (4), 4.1 (1)
سگت 2.2 (1)
سگش 2.1 (2)

1.1 (2), 1.2 (2), 1.3 (2), 1.4 (4), 1.5 (2), 2.3 (8), 
2.4 (18), 2.5 (4), 3.1 (1), 3.2 (3), 3.5 (6), 

4.5 (4)
2.3 (1)
4.3 (7)

سه 1.4 (19), 2.1 (3), 3.2 (5), 3.3 (2), 4.2 (2)
4.1 (9), 4.4 (4)

2.3 (1)
4.2 (4), 4.3 (1), 4.4 (1), 4.5 (1)

سیب 1.5 (1), 3.2 (1), 4.2 (2), 4.3 (3)
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3.1 (4)
4.2 (3)

سی 3.3 (12), 4.5 (1)
1.3 (11), 1.4 (4), 2.1 (1), 2.4 (4)

سیب 1.2 (8), 1.3 (5), 1.4 (4), 2.1 (3), 2.2 (2)
2.1 (2)
2.4 (4)

شام 3.1 (6), 3.2 (3), 3.4 (2)
3.1 (4)

شب 3.1 (8)
شخص 3.3 (6)
شده 4.3 (11)
شرت 1.4 (6), 2.4 (2), 3.4 (1), 4.2 (2), 4.4 (4)

3.4 (1)
شش 1.4 (10), 2.1 (5), 3.3 (3)
شصت 3.3 (3), 4.2 (1), 4.3 (1)

4.1 (9)
4.1 (4), 4.3 (1)

1.4 (8), 2.4 (15), 3.1 (2), 4.2 (1), 4.4 (3), 
4.5 (6)
3.4 (1)

شما 1.3 (12), 1.4 (9), 1.5 (5), 2.1 (6), 2.2 (6), 
2.3 (15), 2.4 (18), 2.5 (14), 3.1 (17), 3.2 (10), 
3.3 (11), 3.4 (8), 3.5 (10), 4.1 (11), 4.2 (12), 

4.3 (8), 4.4 (7), 4.5 (7)
شنا 1.1 (8), 1.2 (7), 3.2 (2), 4.2 (1)

3.2 (9)
شهر 2.3 (9), 2.5 (1), 3.2 (1)
شود 3.4 (8)

2.2 (2)
2.2 (3)

شیر 1.2 (6), 1.3 (1), 3.2 (4), 4.2 (1)
3.4 (4), 4.1 (1)

صبح 3.1 (12), 3.2 (2), 4.5 (2)
3.1 (7), 3.4 (1)

3.3 (40), 3.5 (2)
صفر 2.1 (4)

1.4 (4), 2.1 (1), 2.2 (3), 2.3 (2), 4.3 (8), 4.4 (2), 
4.5 (2)
3.4 (4)
3.4 (4)

2.4 (5), 3.4 (4), 4.2 (4)
2.2 (5)

3.3 (15)
عصر 3.1 (7)

3.1 (4), 3.5 (1)
4.1 (9), 4.2 (5), 4.4 (4)

غذا 1.1 (28), 1.2 (4), 1.4 (2), 1.5 (1), 2.1 (3), 
2.3 (1), 3.1 (2), 3.2 (1), 3.5 (2)

3.3 (19), 3.5 (2)
2.3 (7), 3.3 (1)

فرق 4.4 (16)
4.1 (4)

4.1 (11), 4.4 (2)
فصل 3.2 (16)

فلز 4.3 (7)
4.3 (4), 4.4 (1)

1.4 (6), 1.5 (2), 2.1 (1), 2.2 (2), 3.1 (1), 3.3 (4), 
4.4 (6)
2.2 (2)

4.2 (11)
4.2 (3)

قبل 3.1 (6), 3.4 (1)
قد 2.4 (10)

4.1 (13), 4.2 (2)
1.3 (24), 1.4 (5), 2.4 (5), 3.2 (1), 4.1 (2), 

4.2 (6), 4.4 (1), 4.5 (1)
4.1 (2)

1.2 (4), 1.5 (1), 2.4 (11), 3.1 (8), 3.2 (2), 
3.4 (1), 4.2 (3), 4.3 (1)

4.2 (35), 4.3 (16), 4.4 (2), 4.5 (2)
كار 3.1 (30), 3.2 (6), 3.5 (5)

4.3 (5), 4.5 (1)
3.3 (5), 3.5 (2), 4.3 (6)

4.3 (7)
4.3 (7), 4.4 (3)

3.1 (1)
4.3 (4)

كت 2.4 (10), 3.1 (2), 4.4 (1), 4.5 (6)
1.1 (19), 1.2 (5), 1.3 (8), 1.4 (7), 1.5 (1), 
2.1 (3), 2.2 (2), 2.5 (2), 3.1 (11), 3.2 (2), 

3.4 (1), 4.1 (6), 4.2 (5), 4.3 (3), 4.4 (2)
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4.1 (7), 4.4 (1)
4.3 (2)
3.4 (7)

كجا 2.2 (9), 2.3 (11), 2.5 (3), 3.1 (3), 3.2 (3), 
3.4 (3), 3.5 (4), 4.1 (2)

4.1 (5)
4.2 (20), 4.4 (4)

2.4 (4), 3.1 (1), 3.3 (1), 4.4 (2)
2.2 (6)

كسی 1.4 (13), 2.1 (4), 3.2 (2), 3.3 (2), 4.2 (3)
2.3 (8)

كفش 1.4 (8), 2.2 (3), 2.4 (1), 3.1 (4), 4.2 (5), 4.4 (4)
1.4 (10), 2.1 (1), 2.2 (3), 2.4 (1), 3.1 (4), 

3.2 (2), 3.3 (1), 4.1 (2), 4.2 (1), 4.4 (7)
2.2 (1), 4.1 (2)

4.2 (10), 4.4 (1)
4.4 (2)
4.4 (4)

2.4 (6), 3.1 (1), 3.3 (1)
کند 1.1 (8), 1.2 (12), 1.3 (8), 1.5 (1), 2.1 (4), 

2.2 (4), 2.3 (3)
4.2 (8)

1.1 (7), 2.3 (1), 3.1 (7), 3.2 (8), 3.3 (5), 3.4 (1), 
4.1 (1), 4.2 (7), 4.3 (4)

1.5 (1), 2.3 (4), 3.1 (5), 3.2 (3), 3.3 (6), 3.5 (7),  
4.2 (3), 4.3 (4), 4.5 (1)

2.3 (6), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (1)
كنی 2.3 (3), 3.2 (2), 3.5 (1), 4.2 (2)

2.4 (5), 4.4 (1)
4.5 (2)

1.3 (12), 2.1 (2), 2.2 (4), 4.2 (5), 4.3 (3),  
4.4 (8)
4.3 (3)
4.3 (2)

2.1 (6), 3.2 (6)
كیک 4.1 (6), 4.2 (2), 4.3 (3), 4.4 (15)

1.4 (10), 2.1 (1), 2.2 (2)
2.2 (8)
2.2 (2)
2.1 (2)
2.1 (1)

2.2 (2)
1.4 (5), 2.1 (1)

2.2 (2)
2.1 (1)
2.2 (1)
4.3 (7)
4.3 (1)
4.3 (1)

1.2 (6), 1.3 (4), 1.4 (1), 2.1 (3), 2.2 (9), 3.2 (1), 
3.3 (1), 3.4 (2), 4.4 (2)

2.4 (10), 2.5 (4)
2.4 (2)
2.4 (2)
2.4 (2)
2.4 (1)

گل 1.3 (15), 1.4 (5), 2.1 (1), 3.1 (1), 3.2 (3), 
3.4 (5), 4.1 (1), 4.4 (4), 4.5 (6)

گلف 4.2 (6)
گوش 2.2 (4), 3.2 (1), 4.2 (3)

4.1 (5)
4.1 (27), 4.3 (3), 4.4 (5), 4.5 (2)

4.1 (4)
لین 2.3 (1), 3.3 (1)

4.3 (2)
2.5 (1)

ما 1.3 (9), 1.4 (7), 1.5 (1), 2.1 (8), 2.2 (2), 2.3 (9), 
2.4 (6), 2.5 (1), 3.1 (5), 3.2 (16), 3.3 (10), 

3.5 (2), 4.1 (1), 4.3 (1), 4.4 (2)
2.1 (14), 2.2 (5), 2.3 (2), 2.4 (1), 3.3 (2), 

3.4 (2)
2.4 (1)
3.4 (1)

2.2 (3), 3.2 (1)
3.2 (1), 3.4 (1)

2.2 (1)
2.1 (2), 4.2 (2)
2.1 (1), 2.2 (1)

2.2 (1)
2.2 (1)

4.1 (9), 4.4 (4)
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1.2 (5), 1.3 (8), 1.4 (1), 2.2 (9), 4.1 (7), 4.2 (2), 
4.3 (3),

2.1 (2), 3.4 (1)
3.4 (1)

2.4 (6), 3.4 (3)
ماه 1.3 (6), 3.2 (3)

3.2 (2)
1.2 (4), 1.3 (3), 1.4 (5), 2.2 (2), 3.2 (2)

3.2 (1), 4.4 (5), 4.5 (4)
3.2 (3)

مثل 4.4 (16), 4.5 (2)
3.2 (1)

3.1 (5), 3.5 (1)
مرد 1.1 (16), 1.2 (11), 1.3 (3), 1.4 (6), 2.1 (9), 

2.2 (15), 2.3 (3), 2.4 (12), 3.1 (8), 3.2 (6), 
3.3 (16), 3.4 (16), 4.1 (15), 4.2 (14), 4.3 (10), 

4.4 (4)
3.3 (6)

1.1 (7), 1.4 (1), 3.1 (3), 4.1 (1)
مرغ 1.2 (7), 1.3 (7), 1.4 (5), 2.1 (1), 3.1 (3), 4.5 (4)

2.4 (6)
مزه 3.2 (7), 3.5 (2)

2.3 (4), 3.2 (1)
3.4 (12)

مصر 2.3 (3), 3.3 (1)
1.3 (8), 2.1 (1), 2.3 (1), 3.1 (1), 3.3 (5), 4.2 (1), 

4.3 (2)
4.3 (4), 4.4 (6)
4.3 (2), 4.4 (4)
3.4 (6), 4.3 (1)

من 1.3 (26), 1.4 (8), 1.5 (4), 2.1 (46), 2.2 (19), 
2.3 (50), 2.4 (53), 2.5 (12), 3.1 (33), 3.2 (26), 
3.3 (32), 3.4 (17), 3.5 (13), 4.1 (26), 4.2 (18), 

4.3 (27), 4.4 (16), 4.5 (7)
3.2 (10), 3.3 (2)

مو 3.4 (1)
1.4 (3), 4.4 (1)

2.3 (1)
3.4 (1)
2.4 (6)
3.4 (6)

موی 2.4 (18), 3.4 (3), 4.3 (4)
میز 1.4 (1), 3.2 (1), 4.1 (1), 4.3 (4)

4.1 (7), 4.2 (4), 4.4 (4)
میز 1.4 (4), 2.2 (7)

2.3 (1)
2.4 (4)
2.3 (1)

1.1 (10), 1.2 (2), 1.3 (2), 1.4 (3), 2.1 (1), 
3.3 (1)

نان 1.2 (6), 1.4 (1), 1.5 (1), 3.2 (3), 4.1 (2), 4.2 (4), 
4.3 (3), 4.4 (2)
4.1 (6), 4.4 (2)

3.1 (4), 3.2 (3), 3.4 (1), 4.3 (1)
2.2 (6), 2.3 (1), 3.4 (1)

3.1 (3)
1.2 (2)

1.2 (2), 4.1 (2), 4.2 (8)
3.1 (1)
1.2 (3)

4.1 (8), 4.3 (1)
2.3 (8), 2.5 (1), 4.1 (5)

2.2 (6), 2.3 (2), 3.2 (1), 4.4 (2)
4.1 (2)

نقد 4.3 (4)
2.2 (4), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.4 (1), 4.2 (2)

4.2 (5)
4.4 (1)

نه 1.2 (4), 1.3 (1), 1.4 (1), 2.1 (10), 2.2 (1), 
2.4 (6), 2.5 (2), 3.2 (1), 3.3 (5), 3.4 (1), 3.5 (1), 

4.1 (2), 4.2 (2), 4.3 (4), 4.4 (5), 4.5 (1)
2.3 (4)
3.1 (4)
3.3 (1)
4.5 (1)
3.2 (1)
4.4 (3)

2.3 (1), 3.3 (1), 3.4 (1)
1.4 (1), 2.2 (1), 2.4 (2)
1.3 (4), 2.4 (1), 2.5 (1)

2.1 (2)
2.4 (1)
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هتل 3.2 (2)
3.1 (3), 3.2 (5)

1.3 (10), 2.1 (5), 2.2 (2), 2.3 (13), 2.4 (16), 
2.5 (5), 3.1 (6), 3.2 (1), 3.4 (3), 3.5 (3), 4.4 (1)
1.3 (27), 1.4 (6), 2.1 (13), 2.2 (17), 2.3 (2), 

2.4 (2), 3.2 (8), 3.3 (5), 3.4 (11), 4.3 (6), 
4.4 (12)
3.2 (1)

1.3 (7), 2.3 (3), 2.4 (1), 2.5 (1)
2.1 (5), 2.4 (4), 3.5 (1)

1.3 (2), 2.1 (2), 2.3 (5), 2.4 (3), 2.5 (5), 3.4 (1), 
4.4 (1)

هشت 2.1 (7), 3.3 (3), 4.5 (1)
هفت 2.1 (7), 3.2 (2), 3.3 (3), 4.2 (1)

4.1 (2)
3.2 (5)
3.1 (4)

هم 4.4 (24), 4.5 (2)
2.1 (1)

2.1 (3), 2.2 (2), 3.2 (1), 3.4 (1), 4.2 (5)
3.2 (1)

همه 4.4 (9), 4.5 (2)
4.2 (5)
4.4 (4)

و 1.2 (8), 1.3 (2), 2.1 (31), 2.2 (12), 2.4 (10), 
3.1 (12), 3.2 (2), 3.3 (34), 3.4 (4), 4.1 (3), 

4.2 (4), 4.3 (1), 4.4 (1), 4.5 (8)
وقت 3.1 (8), 3.2 (1), 3.5 (1)

2.3 (1)
2.3 (2)
2.1 (1)
3.2 (5)

يک 1.4 (1), 2.1 (20), 2.5 (1), 3.2 (19), 3.3 (3), 
4.1 (15), 4.2 (4), 4.3 (5), 4.4 (3), 4.5 (2)

1.4 (24), 2.1 (3), 4.2 (6)
2.1 (4)


