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.اين بچه ها در خانه هستند 08
.اين بچه ها دارند به مدرسه می روند

.اين بچه ها در مدرسه هستند
.اين زن در خانه است

.اين زن دارد به اداره ی پست می رود
.اين زن در اداره ی پست است

.او دارد سر کار می رود 09
.او دارد به مدرسه می رود

.او دارد به کتابخانه می رود
.او دارد به کافه می رود

.من دارم به هتل می روم 10
.او دارد به بانک می رود

.ما داريم به پارک می رويم
.آن ها دارند به موزه می روند

تئاتر 11
تئاتر
تئاتر

استاديوم
استاديوم

پمپ بنزين

.مردم در استاديوم ايستاده اند 12
.اين زن در تئاتر نشسته است

.اين مرد دارد در پمپ بنزين کار می کند

.اين مرد دارد نقشه می خواند 13
.اين زن دارد بنزين می خرد

.اين زن ها دارند نقشه می خوانند
.اين مردها بنزين الزم دارند

درس اصلی1�1

اداره ی پست 01
هتل

بانک
موزه
کافه

کتابخانه

.اين زن در بانک کار می کند 02
.اين مرد در اداره ی پست کار می کند

.آن ها در کافه کار می کنند

.اين زن دارد در کافه کتاب می خواند 03
.آن ها دارند در کتابخانه کتاب می خوانند

.اين مرد دارد در موزه کتاب می خواند

.آن ها در بانک کار می کنند 04
.اين زن در هتل کار می کند

.اين مرد در موزه کار می کند

.اين زن در خانه است 05
.اين مردها سر کار هستند

.اين خانواده در خانه هستند
.اين بچه ها در مدرسه هستند

.اين مردها سر کار هستند 06
.اين مرد دارد در خانه آشپزی می کند

.اين بچه ها دارند در مدرسه کتاب می خوانند
.اين بچه دارد در خانه کتاب می خواند

.من در خانه هستم 07
.من سر کار هستم

.من در مدرسه هستم
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تو داری کجا می روی؟ 20
.من دارم به استاديوم می روم

تو داری کجا می روی؟
.من دارم به کتابخانه می روم

.ما داريم به موزه می رويم 21
.ما داريم به اداره ی پست می رويم

.ما داريم به پمپ بنزين می رويم
.ما داريم به بانک می رويم

.اين مرد پشت درخت است 22
.اين پسر جلوی درخت است
.اين دختر پشت مالفه است

.اين زن جلوی مالفه است

.اين دوچرخه جلوی خانه است 23
.اين دوچرخه پشت خانه است

.اين اسب جلوی موزه است
.اين زن پشت اين مرد است

.اين مرد کنار ماشینش است 24
.ماشین آبی کنار ماشین قرمز است

.اين مرد کنار همسرش است
.اين زن کنار اسبش است

.اين مرد پشت ماشین است 25
.اين مرد کنار ماشین است

.اين مرد جلوی ماشین است

.اين زن توی موزه است 26
.اين مرد روی صندلی است

ير میز است .اين پسر ز

ادامه دارد1�1

.ما بنزين الزم داريم 14
.اين مرد دارد با کارت اعتباری بنزين می خرد

.اين زن يک نقشه الزم دارد
.اين زن دارد با پول نقد نقشه می خرد

.اين زن بنزين الزم دارد 15
.اين زن پول الزم دارد

.اين زن يک نقشه الزم دارد
.اين زن قهوه الزم دارد

شما داريد کجا می رويد؟ 16
.من دارم به داروخانه می روم

شما داريد کجا می رويد؟
.ما داريم به کتابخانه می رويم

شما داريد کجا می رويد؟ 17
.من دارم به بیمارستان می روم

شما داريد کجا می رويد؟
.ما داريم به استاديوم می رويم

او دارد کجا می رود؟
.او دارد به مدرسه می رود

آن ها دارند کجا می روند؟
.آن ها دارند به کافه می روند

.او دارو الزم دارد 18
.من دارم به داروخانه می روم

.ما شیر الزم داريم
پر مارکت می روم .من دارم به سو

.اين ماشین بنزين الزم دارد
.من دارم به پمپ بنزين می روم

شما داريد کجا می رويد؟ 19
.من دارم به هتل می روم

شما داريد کجا می رويد؟
.من دارم به کتابخانه می روم

شما داريد کجا می رويد؟
.ما داريم به تئاتر می رويم
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.سالم، ما يک نقشه الزم داريم 33
.نقشه ها پشت روزنامه ها هستند

.من می خواهم اين نقشه را بخرم

قیمت اين چند است؟ 34
.قیمت اين پنج دالر است

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

شما می خواهید کجا برويد؟ 35
.ما می خواهیم به اداره ی پست برويم
.اداره ی پست کنار کتابفروشی است

.اين حیوان پشت ماشین است 27
ير خانه است .اين حیوان ز

.اين حیوان روی ماشین است
.اين حیوان توی خانه است

.اين حیوان جلوی خانه است
.اين حیوان کنار ماشین است

تو کجا هستی؟ 28
ير صندلی هستم .من ز

تو کجا هستی؟
.من پشت صندلی هستم

تو کجا هستی؟
ير ماشین هستم .من ز

تو کجا هستی؟
.من پشت ماشین هستم

.گل ها توی دست چپ اين مرد هستند 29
.اسباب بازی کنار پای راست اين پسر است

.اين دست راست اين زن است
.اين پای چپ اين زن است

.اين دختر سمت چپ اين پسر است 30
.اين سگ سمت راست اين دختر است
.اين دوچرخه سمت چپ اين زن است
.اين نقشه سمت راست اين مرد است

.کافه سمت چپ اين مرد است 31
.کافه سمت راست اين مرد است

.تئاتر سمت چپ اين مرد است
.تئاتر سمت راست اين مرد است

اداره ی پست کجا است؟ 32
.ما يک نقشه الزم داريم

آن ها در اين کتابفروشی نقشه می فروشند؟
.بله، آن ها در اين کتابفروشی نقشه می فروشند
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.آن ها در خانه هستند 09
.آن ها دارند به مدرسه می روند

.آن ها در مدرسه هستند

.من دارم سر کار می روم 10
.اين مرد دارد سر کار می رود

.آن ها سر کار هستند
.اين زن سر کار است

.آن ها دارند به تئاتر می روند 11
.اين مرد در تئاتر کار می کند
.اين زن در تئاتر نشسته است

شما می خواهید کجا برويد؟ 12
.من می خواهم به هتل بروم
شما می خواهید کجا برويد؟
.ما می خواهیم به تئاتر برويم
شما می خواهید کجا برويد؟

.من می خواهم به استاديوم بروم

مترو 13
مترو
مترو

اتوبوس
اتوبوس
تاکسی

.اين مرد سوار اتوبوس شده است 14
.اين زن سوار مترو شده است

.آن ها سوار تاکسی شده اند

.آن ها سوار مترو شده اند 15
.ما سوار اتوبوس شده ايم

.آن ها سوار تاکسی شده اند

درس اصلی2�1

.بچه ها توی صف هستند 01
.مردها توی صف هستند
.زن ها توی صف هستند

.اولین نفر در صف قد بلند است 02
.دومین نفر در صف موی بور دارد

.سومین نفر در صف موی سیاه دارد
.چهارمین نفر در صف تشنه است

.اولین نفر در صف دامن قرمز پوشیده است 03
.دومین نفر در صف عینک آفتابی دارد

.سومین نفر در صف تی شرت آبی پوشیده است
.چهارمین نفر در صف کاله پوشیده است

.اولین عدد سه است 04
.دومین عدد نه است

.سومین عدد هفت است

دستشويی کجا است؟ 05
.اولین در سمت راست است

دستشويی کجا است؟
.دومین در سمت چپ است

دستشويی کجا است؟ 06
.اولین در سمت چپ است

کدام پالتوی شما است؟
.پالتوی من قرمز است. چهارمین پالتوی سمت راست است

.اين مرد سر کار است 07
.اين مرد دارد به خانه می رود

.اين مرد در خانه است

.من در خانه هستم 08
.من دارم سر کار می روم

.من سر کار هستم
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.اين زن دارد سوار اتوبوس می شود 23
.اين پسر دارد از اتوبوس پیاده می شود

.اين مرد دارد سوار اتوبوس می شود
.اين دختر دارد از اتوبوس پیاده می شود

.ايستگاه اتوبوس جلوی پارک است 24
.موزه کنار پارک است

ين از شهر دور است .پمپ بنز
.اداره ی پست به رستوران نزديک است

شما داريد کجا می رويد؟ 25
.من دارم به ايستگاه مترو می روم

شما داريد کجا می رويد؟ 26
.من دارم به ايستگاه مترو می روم

.تاکسی دارد سمت چپ می پیچد 27
.تاکسی دارد مستقیم می رود

.تاکسی دارد سمت راست می پیچد

.اتوبوس دارد سمت چپ می پیچد 28
.ماشین دارد سمت راست می پیچد

.تاکسی دارد مستقیم می رود

.سمت چپ بپیچید 29
.مستقیم برويد

.سمت راست بپیچید

ببخشید، من چطور می توانم به ايستگاه اتوبوس بروم؟ 30
.مستقیم برويد

ببخشید، من چطور می توانم به هتل نزديک موزه بروم؟
.به سومین خیابان برويد و سمت چپ بپیچید

ببخشید، من چطور می توانم به کتابخانه بروم؟
.به سمت موزه برويد و سمت راست بپیچید

ببخشید، صندلی من کجا است؟ 16
.صندلی شما سمت راست است

.متشکرم
.خواهش می کنم

.ببخشید 17
شما اين صندلی را می خواهید؟

.بله، متشکرم
.خواهش می کنم

شما چطور سر کار می رويد؟ 18
.من سوار مترو می شوم

تو چطور به مدرسه می روی؟
.من پیاده به مدرسه می روم

شما پیاده سر کار می رويد؟ 19
.بله، من پیاده سر کار می روم
شما پیاده به پارک می رويد؟

.بله، من پیاده به پارک می روم

شما چطور سر کار می رويد؟ 20
.من با ماشین سر کار می روم
تو چطور به مدرسه می روی؟

.من سوار اتوبوس می شوم

.اين مرد سوار اتوبوس شده است 21
.اين زن دارد از اتوبوس پیاده می شود

.اين زن سوار مترو شده است
.آن ها دارند از مترو پیاده می شوند

.ما در ايستگاه اتوبوس ايستاده ايم 22
.اين زن در ايستگاه اتوبوس نشسته است

.اين مرد دارد در ايستگاه از اتوبوس پیاده می شود
.آن ها دارند به ايستگاه مترو می روند

.من در ايستگاه مترو نشسته ام
.اين مرد دارد در ايستگاه از مترو پیاده می شود
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درس اصلی3�1

هواپیما 01
قطار

اتوبوس
فرودگاه

ايستگاه قطار
ايستگاه اتوبوس

.اين مرد دارد در هواپیما غذا می خورد 02
.اين زن در قطار خوابیده است

.اين زن دارد از اتوبوس پیاده می شود

.من منتظر هواپیما هستم 03
.آن ها منتظر قطار هستند

.اين زن منتظر اتوبوس است

فرودگاه در بعدازظهر 04
ايستگاه قطار در صبح

ايستگاه اتوبوس در شب

.اين زن و پسرش در فرودگاه منتظر هستند 05
.من در ايستگاه اتوبوس منتظر هستم

.اين مردها در ايستگاه قطار منتظر هستند
.اين زن در کافه منتظر است

.اين مرد دارد به ساعت مچی اش نگاه می کند 06
.اين ساعت در ايستگاه قطار است

.اين زن دارد به ساعت مچی اش نگاه می کند
.اين ساعت در فرودگاه است

.ساعت مچی روی میز است 07
.ساعت روی میز است

.ساعت مچی کنار ظرفشويی است
.ساعت کنار ظرفشويی است

ادامه دارد2�1

ببخشید، من چطور می توانم به يک بانک بروم؟ 31
.مستقیم به پارک برويد

.سمت چپ بپیچید
.يک بانک در سمت راست است

ببخشید، من چطور می توانم به موزه بروم؟ 32
.سوار اتوبوس شويد و به چهارمین ايستگاه برويد
.از اتوبوس پیاده شويد و به دومین خیابان برويد

.موزه سمت چپ است
.متشکرم

.خواهش می کنم
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ساعت چند است؟ 14
.ساعت پنج و ربع است

ساعت چند است؟
.ساعت يک ربع به شش است

ساعت چند است؟
.ساعت يک و ربع است

ساعت چند است؟
.ساعت يک ربع به دو است

.من دارم بلیط می خرم 15
.ما بلیط داريم

.شما بلیط الزم داريد

.چمدان اين مرد قرمز است 16
.چمدان آن ها سیاه است

.چمدان اين زن آبی است

.اين پاسپورت در چمدان است 17
.اين پاسپورت کنار تلفن است
.اين پاسپورت روی نقشه است
.اين پاسپورت کنار بلیط است

.اين زن يک چمدان دارد 18
.اين زن يک پاسپورت دارد

.اين زن يک بلیط دارد

دو ساعت 19
هجده دقیقه

چهل و هفت ثانیه
سه ساعت

نه دقیقه
پنجاه و شش ثانیه

.ساعت يک است 08
.ساعت دو است
.ساعت سه است

.ساعت چهار است
.ساعت نه است

.ساعت دوازده است

.ساعت پنج صبح است 09
.ساعت شش صبح است

.ساعت هشت صبح است
.ساعت سه بعدازظهر است

.ساعت هفت بعدازظهر است
.ساعت يازده شب است

.ساعت هشت صبح است 10
.ساعت يک بعدازظهر است

.ساعت هشت شب است
.ساعت يک صبح است

.هواپیما ساعت چهار بعدازظهر فرودگاه را ترک می کند 11
.هواپیما ساعت نه شب وارد فرودگاه می شود

.قطار ساعت شش صبح ايستگاه را ترک می کند
.قطار ساعت دو بعدازظهر وارد ايستگاه می شود

 اتوبوس ساعت شش و نیم بعدازظهر ايستگاه را ترک 12
.می کند

.هواپیما ساعت دو و نیم صبح وارد فرودگاه می شود
.قطار ساعت ده و نیم شب ايستگاه را ترک می کند
.قطار ساعت يازده و نیم صبح وارد ايستگاه می شود

ببخشید، ساعت چند است؟ 13
.ساعت پنج است

.متشکرم
ببخشید، ساعت چند است؟

.ساعت هشت و نیم است
.متشکرم
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 ببخشید، قطار ساعت هفت و ربع بعدازظهر وارد ايستگاه 24
می شود؟

 نه، قطار يک ساعت تأخیر دارد. اين قطار ساعت هشت و
.ربع شب وارد ايستگاه می شود

 ببخشید، اين پرواز ساعت هشت و پنجاه و پنج دقیقه ی
صبح است؟

 نه، اين پرواز سی دقیقه تأخیر دارد. اين پرواز ساعت نه و
.بیست و پنج دقیقه ی صبح است

ساعت چند است؟ 25
.ساعت هشت و بیست و پنج دقیقه ی بعدازظهر است

قطار تأخیر دارد؟
 نه، قطار سر وقت است. قطار ساعت نه و نیم وارد ايستگاه

.می شود

شما چمدان داريد؟ 26
.بله، من يک چمدان دارم

پرواز سر وقت است؟
.بله، پرواز ساعت چهار و ربع بعدازظهر است

.متشکرم
.خواهش می کنم

.بیست کیلومتر تا فرودگاه فاصله است 27
.ده کیلومتر تا هتل فاصله است

ين فاصله است .پنج کیلومتر تا پمپ بنز
.يک کیلومتر تا رستوران فاصله است

ببخشید، صندلی من کجا است؟ 28
.صندلی شما سومین صندلی است

سارا کجا است؟
.او روی صندلی شماره ی هشت نشسته است

ادامه دارد3�1

.من می خواهم دو بلیط بخرم 20
.قیمت اين بلیط ها شصت يورو است

قطار چه ساعتی ايستگاه را ترک می کند؟
.قطار ساعت يک و نیم ايستگاه را ترک می کند

.قطار تا سی دقیقه ی ديگر ايستگاه را ترک می کند

قطار شما چه ساعتی ايستگاه را ترک می کند؟ 21
 قطار من ساعت هشت و سی و هفت دقیقه ی صبح

.ايستگاه را ترک می کند
اتوبوس تو چه ساعتی وارد ايستگاه می شود؟

 اتوبوس من ساعت هفت و ربع بعدازظهر وارد ايستگاه
.می شود

پرواز شما چه ساعتی است؟
.پرواز من يک ربع به يک بعدازظهر است

پرواز چه ساعتی می رسد؟ 22
کدام پرواز؟

.پرواز پاريس
.اين پرواز ساعت سه و چهل و دو دقیقه ی بعدازظهر می رسد

ساعت چند است؟
.ساعت دو و چهل و دو دقیقه ی بعدازظهر است

.پرواز تا يک ساعت ديگر می رسد

شما منتظر پرواز پنجاه و دو هستید؟ 23
بله، اين پرواز چه ساعتی می رسد؟

.پرواز پنجاه و دو ساعت ده می رسد
شما منتظر قطار چهل و چهار هستید؟

.نه، من منتظر قطار سی و سه هستم
.اين قطار ساعت يک وارد ايستگاه می شود
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پرواز سر وقت است؟ 35
.نه، پرواز تأخیر دارد
پرواز سر وقت است؟

.بله، پرواز سر وقت است

پرواز تو چه ساعتی می رسد؟ 36
 پرواز من ساعت هفت و بیست و سه دقیقه ی صبح

.می رسد
قطار شما چه ساعتی وارد ايستگاه می شود؟

 قطار من ساعت شش و پنجاه و چهار دقیقه ی صبح وارد
.ايستگاه می شود

.اين زن در اتاقش است 29
.شماره ی اتاق ما سی و يک است

.اين اتاق شما است

.شماره ی صندلی اين زن شصت و يک است 30
.شماره ی اتاق اين مرد شصت و دو است

.قیمت اين شصت و سه يورو است
.اين مرد شصت و چهار ساله است

.شماره ی صندلی شما هفتاد و سه است 31
.شماره ی اتاق شما هفتاد و چهار است

.قیمت اين هفتاد و پنج دالر است
.هفتاد و شش کیلومتر تا رم فاصله است

.شماره ی صندلی شما هشتاد و پنج است 32
.شمار ه ی اتاق شما هشتاد و شش است

.قیمت اين هشتاد و هفت دالر است
.اين مرد هشتاد و هشت ساله است

.قیمت اين دوربین نود و نه دالر است 33
.قیمت اين تلفن نود و سه يورو است

.قیمت اين پالتو نود پوند است
.قیمت اين کفش نود و شش يورو است

قیمت اين دوربین چند است؟ 34
.قیمت آن هفتاد و پنج يورو است

قیمت اين عینک آفتابی چند است؟
.قیمت آن هشتاد پوند است
قیمت اين راديو چند است؟

.قیمت آن شصت و چهار دالر است
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ساحل 08
کوه

جنگل
درياچه

.آن ها در ساحل هستند 09
.آن ها در کوه هستند

.آن ها در جنگل هستند
.آن ها کنار درياچه هستند

.در جنگل دارد باران می بارد 10
.در کوه دارد برف می بارد

.در درياچه دارد باران می بارد
.در شهر دارد برف می بارد

.امروز در کوه هوا آفتابی است 11
.امروز در پارک هوا ابری است

.امروز در ساحل هوا آفتابی است
.امروز در درياچه هوا ابری است

چرا چمدان تو خیس است؟ 12
.چمدان من خیس است چون دارد باران می بارد

پرواز پنجاه و پنج سر وقت است؟ 13
.نه، اين پرواز تأخیر دارد

چرا اين پرواز تأخیر دارد؟
.اين پرواز تأخیر دارد چون دارد برف می بارد

دارد باران می بارد؟ 14
.بله، دارد باران می بارد

هوا آفتابی است؟
.بله، هوا آفتابی است

.امروز می خواهد باران ببارد 15
.دارد باران می بارد

.امروز می خواهد برف ببارد
.دارد برف می بارد

درس اصلی4�1

.سگ می تواند شنا کند 01
.سگ نمی تواند رانندگی کند

به می تواند بدود .گر
به نمی تواند بخواند .گر

.اين پسر می تواند شنا کند 02
.اين کودک نمی تواند شنا کند

.اسب می تواند راه برود
.ماهی نمی تواند راه برود

.اين حیوان می تواند شنا کند 03
.اين حیوان نمی تواند شنا کند

.اين مرد می تواند راه برود
.اين مرد نمی تواند راه برود

.اين مرد می تواند در يک روز شصت کیلومتر رانندگی کند 04
.اين مرد نمی تواند در يک روز شصت کیلومتر راه برود

.اين دختر می تواند اين کتاب را در ده دقیقه بخواند
.اين دختر نمی تواند اين کتاب را در ده دقیقه بخواند

من می توانم سوار اين اتوبوس بشوم و به موزه بروم؟ 05
 بله، شما می توانید. يک ايستگاه اتوبوس جلوی موزه

.است
من می توانم پیاده به رستوران بروم؟

.نه، شما نمی توانید. ده کیلومتر تا رستوران فاصله است

من می توانم سوار اين قطار بشوم و به پاريس بروم؟ 06
.نه، شما نمی توانید. اين قطار به پاريس نمی رود

من می توانم سوار اين قطار بشوم و به بارسلون بروم؟
 بله، شما می توانید. اين قطار ساعت يک ربع به هفت

.بعدازظهر ايستگاه را ترک می کند

.اين دختر در ساحل خوابیده است 07
.اين زن و مرد دارند در جنگل می دوند

.اين پسرها دارند در درياچه شنا می کنند
.اين مرد دارد در کوه راه می رود
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 امروز من دارم در جنگل رانندگی می کنم. فردا من 23
.می خواهم ماشینم را بشويم

.امروز من دارم چتر می خرم. فردا می خواهد باران ببارد
 امروز من دارم کار می کنم. فردا من می خواهم گلف بازی

.کنم
.امروز دارد برف می بارد، اما فردا می خواهد باران ببارد

هوا چطور است؟ 24
.دارد باران می بارد

هوا چطور است؟
.هوا آفتابی است
هوا چطور است؟

.دارد برف می بارد

هوا چطور است؟ 25
.هوا سرد است. دارد برف می بارد

هوا چطور است؟
.هوا گرم است. آفتابی است

فردا می خواهد باران ببارد؟ 26
.نه، فردا هوا آفتابی خواهد بود

اين هفته می خواهد برف ببارد؟
.نه، اين هفته نمی خواهد برف ببارد

.اين مرد می خواهد بدود 27
.اين زن می خواهد کتاب بخواند

.آن ها می خواهند شام بخورند

.من می خواهم تنیس بازی کنم 28
.ما می خواهیم شنا کنیم

.اين مرد می خواهد همسرش را ببوسد
.اين زن می خواهد به اداره ی پست برود

.امروز در کوه هوا سرد است 16
.امروز در ساحل هوا سرد است
.امروز در جنگل هوا گرم است

.امروز در شهر هوا گرم است

.هوای مصر در تابستان گرم است 17
.هوای روسیه در زمستان سرد است

.هوای نیويورک در زمستان سرد است
.هوای رم در تابستان گرم است

.امروز هوا گرم است 18
.امروز هوا سرد است

.امروز هوا ابری است
.امروز هوا آفتابی است

ما می توانیم شام را بیرون از خانه بخوريم؟ 19
.نه، ما نمی توانیم شام را بیرون از خانه بخوريم

چرا؟
.چون می خواهد باران ببارد

.من امروز دارم شنا می کنم 20
.من فردا می خواهم درس بخوانم

.من امروز دارم شنا می کنم 21
.من فردا می خواهم درس بخوانم

.من چهارشنبه می خواهم فوتبال بازی کنم
يون نگاه کنم يز .من پنجشنبه می خواهم تلو

شما داريد چکار می کنید؟ 22
.من دارم بلیط می خرم

چرا شما داريد بلیط می خريد؟
.من دارم بلیط می خرم چون می خواهم فردا به کنسرت بروم
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تمرين دوره ای5�1

ساعت چند است؟ 01
.ساعت ۳:۴۲ است

تو کدام دامن را دوست داری؟ 02
.من دامن سیاه را دوست دارم

تو کدام کفش را دوست داری؟ 03
.من کفش سیاه را دوست دارم

ساعت چند است؟ 04
.ساعت ۴:۱۵ است

.سالم 05
.سالم، من يک نقشه الزم دارم

شما می خواهید کجا برويد؟ 06
.من می خواهم به موزه بروم

.متشکرم 07
.خواهش می کنم

سمت چپ بپیچم يا سمت راست؟ 08
.سمت راست بپیچ

مستقیم بروم يا سمت راست؟ 09
.مستقیم برو

ما بنزين الزم داريم؟ 10
.نه،  ما بنزين الزم نداريم

چپ يا راست؟ 11
.راست

ساعت چند است؟ 12
.ساعت ۵ است

!سالم، آقای امیدی 13
!سالم

ادامه دارد4�1

ما می توانیم فردا به ساحل برويم؟ 29
.نه، ما نمی توانیم

چرا؟
.امروز هوا ابری است. فردا می خواهد باران ببارد

.ما می توانیم شنبه برويم

ما چه وقت می خواهیم ناهار بخوريم؟ 30
.ما بعد از شنا کردن می خواهیم ناهار بخوريم

ما چه وقت می خواهیم فوتبال بازی کنیم؟
.ما بعد از غذا خوردن می خواهیم فوتبال بازی کنیم

.ما می خواهیم شام بخوريم 31
.آن ها می خواهند فوتبال بازی کنند

.من می خواهم ناهار بخورم
.من می خواهم فوتبال بازی کنم
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تو شنا کرده ای؟ 08
.نه، من شنا نکرده ام. من دويده ام

يده ای؟ تو کتاب خر
يده ام يده ام. من روزنامه خر .نه، من کتاب نخر

تو می خواهی اين کتاب را بخوانی؟ 09
.بله، من می خواهم اين را بخوانم

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

تو اين کتاب را خوانده ای؟
.بله، من اين را خوانده ام

.امروز سه شنبه است. من در مدرسه هستم 10
.ديروز من در درياچه شنا کردم

بزرگم بروم .فردا من می خواهم به ديدن مادر

يدم 11 .ديروز من گوشت و سبزيجات خر
.امروز من دارم آشپزی می کنم

.ديروز من ده کیلومتر دويدم
.امروز من دارم شنا می کنم

.ديروز او تنیس بازی کرد 12
.امروز ما در ساحل هستیم

بزرگشان بروند .فردا آن ها می خواهند به ديدن پدر

يدم 13 .ديروز من روزنامه خر
.امروز من دارم روزنامه می خوانم

يدم .ديروز من کتاب خر
.امروز من دارم کتاب می خوانم

يد 14 .چهارشنبه ی گذشته اين مرد بلیط قطار خر
.امروز او می خواهد با قطار به پاريس برود

يد .دوشنبه ی گذشته اين زن کفش جديد خر
.امروز او دارد می دود

درس اصلی1�2

.اين زن دارد می دود 01
.اين مرد دويده است

.اين زن دارد غذا می خورد
.اين پسر غذا خورده است

.اين زن دارد کتاب می خرد 02
يده است .اين زن کتاب خر

.اين مرد دارد فوتبال بازی می کند
.اين مرد فوتبال بازی کرده است

.من دارم روزنامه می فروشم 03
.من يک روزنامه فروخته ام
.من دارم کتاب می خوانم
.من چهار کتاب خوانده ام

.اين زن می خواهد لباس بخرد 04
.اين زن دارد لباس می خرد
يده است .اين زن لباس خر

.من می خواهم شکالت بخورم 05
.من دارم شکالت می خورم

.من شکالت خورده ام

.اين مرد می خواهد شنا کند 06
.اين مرد دارد شنا می کند

.اين مرد شنا کرده است
.من می خواهم شنا کنم

.من دارم شنا می کنم
.من شنا کرده ام

.اين زن می خواهد شنا کند 07
.اين زن دارد شنا می کند

.اين زن شنا کرده است
.من می خواهم شنا کنم

.من دارم شنا می کنم
.من شنا کرده ام
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!تو سه کتاب خوانده ای 22
يده ای !تو سگ خر

!تو شش ساندويچ خورده ای

!تو شش کیلومتر دويده ای 23
!تو يک کتاب نوشته ای

!تو امروز دو ماشین فروخته ای

ديکشنری 24
ديکشنری
ديکشنری

دفتر
دفتر
میز

تمبر 25
تمبر
تمبر

پاکت نامه
پاکت نامه

ايمیل

تمبر 26
پاکت نامه

ايمیل
میز

ديکشنری
دفتر

.دفتر روی میز است 27
.تمبرها روی میز هستند

ير میز است .پاکت نامه ز

ادامه دارد1�2

يدم 15 .پنج شنبه ی گذشته من خانه خر
.امروز من دارم میز و صندلی می خرم

.دوشنبه ی گذشته اين زن ماشینش را فروخت
.امروز او سوار اتوبوس شده است

يدم 16 .جمعه ی گذشته من کاله خر
.سه شنبه ی گذشته من يک کیلومتر شنا کردم

.هفته ی گذشته من دو کتاب خواندم

.هفته ی آينده اين مرد می خواهد به درياچه برود 17
.ماه آينده ما می خواهیم به ديدن دوستهايمان برويم

.سال آينده من شش ساله خواهم شد

شما چه وقت به کوه می رويد؟ 18
.هفته ی آينده من به کوه می روم

شما چه وقت به بارسلون می رويد؟
.هفته ی آينده ما به بارسلون می رويم

تو هويج هايت را خوردی؟ 19
.بله، من هويج هايم را خوردم
تو ديروز فوتبال بازی کردی؟

.نه، هفته ی آينده من می خواهم فوتبال بازی کنم

هفته ی گذشته شما در اين رستوران غذا خورديد؟ 20
 نه، هفته ی آينده من می خواهم در اين رستوران غذا

.بخورم
هفته ی آينده تو می خواهی تنیس بازی کنی؟

.نه، هفته ی گذشته من تنیس بازی کردم

.سه شنبه ی گذشته من گلف بازی کردم 21
بزرگم بروم .سه شنبه ی آينده من می خواهم به ديدن مادر

.دوشنبه ی گذشته من ماشینم را فروختم
.دوشنبه ی آينده من می خواهم ماشین جديد بخرم
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تو دوچرخه را به خواهرت دادی؟ 34
.نه، من دوچرخه را به برادرم دادم

تو سیب را به معلمت دادی؟
.نه، من سیب را خوردم

تو امروز صبح روزنامه را خواندی؟
.نه، من روزنامه را به همسرم دادم

.من دارم به برادرم توپ می دهم 35
.من به خواهرم خودکار داده ام

.من دارم به خواهرم توپ می دهم
.من به برادرم خودکار داده ام

تو ديکشنری داری؟ 28
.نه، اما معلم يک ديکشنری دارد

شما ديکشنری داريد؟
.بله، ديکشنری روی میزم است

تو داری چکار می کنی؟ 29
.من دارم نامه می نويسم

تو تمبر الزم داری؟
يدم .نه، من ديروز تمبر خر

تو پاکت نامه خريدی؟
يدم .بله، هفته ی گذشته من پاکت نامه خر

.دختر بزرگتر دارد برای دخترهای کوچکتر کتاب می خواند 30
.اين زن دارد برای پدر و مادرش نامه می نويسد

.اين زن دارد به اين مرد دفتر می فروشد
.اين مرد دارد برای دوستش ايمیل می نويسد

.اين دختر دارد دفتر را به دوستش می دهد 31
.اين مرد دارد نامه ها را به اين زن می دهد

.من دارم سیب را به معلمم می دهم

.اين دختر دارد برای پدربزرگش نامه می نويسد 32
.اين دختر برای پدربزرگش نامه نوشت

.اين مرد دارد به اين دانش آموز کتاب می دهد
.اين مرد به اين دانش آموز کتاب داد

.من دارم برای مادرم ايمیل می نويسم
.من برای مادرم ايمیل نوشتم

.اين معلم دارد به اين دانش آموز ديکشنری می دهد 33
.اين معلم به اين دانش آموز ديکشنری داد

.اين مرد دارد به همسرش گل می دهد
.اين مرد به همسرش گل داد



16

.اين زن دارد می دود 07
.اين زن دويده است
.آن ها دارند می دوند

.آن ها دويده اند

شما چه وقت تنیس بازی کرديد؟ 08
.امروز صبح ما تنیس بازی کرديم
امروز بچه ها فوتبال بازی کردند؟

.نه، ديروز آن ها فوتبال بازی کردند

.ما شام خورده ايم 09
.ما تا پارک دويده ايم

.ما گلف بازی کرده ايم

.من صبحانه خورده ام 10
.اين زن صبحانه خورده است

.ما صبحانه خورده ايم
.آن ها صبحانه خورده اند

.من دويده ام 11
.تو دويده ای

.اين مرد دويده است
.اين زن دويده است

.ما دويده ايم
.شما دويده ايد

.آن ها دويده اند
.آن ها دويده اند

مامان دارد کجا می رود؟ 12
پر مارکت می رود .او دارد به سو

مامان کجا رفته است؟
پر مارکت رفته است .او به سو

درس اصلی2�2

علوم 01
علوم
علوم

هنر
هنر

رياضی

.من دارم موسیقی درس می دهم 02
.اين زن دارد تاريخ می خواند

.اين مرد دارد رياضی درس می دهد

علوم 03
هنر

رياضی
موسیقی

تاريخ
فارسی

ديروز شما چی خوانديد؟ 04
.ديروز ما موسیقی خوانديم
امروز شما چی می خوانید؟
.امروز ما رياضی می خوانیم

فردا شما می خواهید چی بخوانید؟
.فردا ما می خواهیم علوم بخوانیم

ديروز تو چی خواندی؟ 05
.ديروز من تاريخ و هنر خواندم

ديروز شما چی خوانديد؟
.ديروز ما علوم و موسیقی خوانديم

.اين پسر دارد غذا می خورد 06
.اين پسر غذا خورده است
.آن ها دارند غذا می خورند

.آن ها غذا خورده اند
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.دکتر دارد به اين مرد دارو می دهد 19
.دکتر به من دارو داده است

.اين مرد دارد برای اين زن جواهر می خرد
يده ام .من اين جواهر را برای تو خر

.اين زن دارد برای آن ها قهوه می خرد
يده ام .من برای شما قهوه خر

.آن ها برای من نامه نوشته اند 20
يده است .اين زن برای ما شکالت خر

به داده است بزرگمان به ما گر .پدر

.اين مرد دارد به او کاله می فروشد 21
.من برای او ايمیل نوشته ام

.اين مرد دارد برای آن ها کتاب می خواند
يده است .اين زن برای آن ها میوه خر

.اين به شما فارسی درس می دهد 22
.من ديروز کلیدها را به شما دادم

يده ام .من امروز برای تو گل خر
.ما اين را برای شما نوشته ايم

.پدرم دارد کلیدها را به من می دهد
.پدر و مادرمان برای ما نامه نوشته اند

.اين يک کلمه است 23
.اين دو کلمه است
.اين سه کلمه است

.اين چهار کلمه است

.روی اين تابلو کلمه نیست 24
.روی اين تابلو يک کلمه است

.اين تابلو سبز است
.اين تابلو آبی است

.من دارم به ساحل می روم 13
.من به ساحل رفته ام

.آن ها دارند به پاريس می روند
.آن ها به پاريس رفته اند

.ما داريم به کتابخانه می رويم
.ما به کتابخانه رفته ايم

.آن ها به داروخانه رفته اند 14
پر مارکت رفته است .اين مرد به سو

.اين زن به کتابفروشی رفته است
.آن ها به ساحل رفته اند

تو چه ساعتی سر کار رفتی؟ 15
.من ساعت نه سر کار رفتم

شما چه ساعتی به مدرسه رفتید؟
.ما ساعت هشت به مدرسه رفتیم

امروز تو کجا رفتی؟ 16
.من به پارک رفتم

هفته ی گذشته شما کجا رفتید؟
.ما به کوه رفتیم

.پنجشنبه من به بانک رفتم 17
.جمعه من به کتابخانه رفتم

.شنبه ما به درياچه رفتیم
پر مارکت رفتیم .جمعه ما به سو

.اين معلم به اين پسر يک ديکشنری داده است 18
.اين معلم به او يک دفتر داده است

.اين پسر به معلمش يک سیب داده است
.اين پسر به اين دختر يک کیک داده است
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ببخشید، ساعت چند است؟ 30
من نفهمیدم. ممکن است لطفا تکرار کنید؟

ساعت چند است؟
.ساعت سه و پانزده دقیقه است

من نفهمیدم. ممکن است لطفا تکرار کنید؟
.ساعت سه و پانزده دقیقه است

.ببخشید 31
بله؟

معنی اين تابلو چیست؟
.معنی اين “کتابخانه” است

من نفهمیدم. ممکن است لطفا تکرار کنید؟
.بله، معنی اين “کتابخانه” است

.متشکرم
.خواهش می کنم

ببخشید، بانک کجا است؟ 32
.بانک کنار کتابخانه است

من نفهمیدم. ممکن است لطفا تکرار کنید؟
.بله، بانک کنار کتابخانه است

.متشکرم
.خواهش می کنم

ببخشید، معنی اين تابلو چیست؟ 33
.معنی  اين “داروخانه” است

من نفهمیدم. ممکن است لطفا تکرار کنید؟
.بله، معنی اين “داروخانه” است

.متشکرم
.خواهش می کنم

ادامه دارد2�2

ببخشید، معنی اين کلمه چیست؟ 25
.معنی اين “داروخانه” است

ببخشید، معنی اين کلمه چیست؟
.معنی اين “کتابخانه” است

ببخشید، معنی اين تابلو چیست؟
.معنی اين “رستوران” است

.ببخشید، خانم ايزدی 26
معنی اين چیست؟

.معنی اين “استاديوم” است
استاديوم چیست؟

.اين يک استاديوم است

.اين مرد اين را می فهمد 27
.اين دختر اين را نمی فهمد

.من معنی اين کلمه را می فهمم
.من معنی اين کلمه را نمی فهمم

.اين زن اين کتاب را می فهمد
.آن ها اين کتاب را نمی فهمند

من معنی اين تابلو را نمی فهمم. معنی آن چیست؟ 28
.”معنی آن اين است که “فرودگاه سمت راست است

من معنی اين تابلو را نمی فهمم. معنی آن چیست؟
.معنی آن “هتل” است

من معنی اين تابلو را نمی فهمم. معنی آن چیست؟
.معنی آن “ساحل” است

معنی آن چیست؟ 29
.معنی آن “پمپ بنزين” است

معنی اين چیست؟
.معنی اين “دستشويی” است
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.ما قبال در آپارتمان زندگی می کرديم 08
.حاال ما در خانه زندگی می کنیم

.من قبال دوچرخه داشتم
.حاال من ماشین دارم

.اين دختر قبال نامه می نوشت
.حاال او ايمیل می نويسد

شما قبال با دوستهايتان زندگی می کرديد؟ 09
.بله، اما حاال من با همسرم زندگی می کنم

شما قبال سگ داشتید؟
به داريم .بله، اما حاال ما گر

.اين زن قبال در قنادی کار می کرد 10
.حاال او در رستوران کار می کند

.اين مرد قبال تی شرت داشت
.حاال او کت و شلوار دارد

.آن ها قبال فوتبال بازی می کردند
.حاال آن ها گلف بازی می کنند

تو قبال به کوه می رفتی؟ 11
.بله، اما حاال ما به پارک می رويم

شما قبال تنیس بازی می کرديد؟
.بله، اما حاال من شنا می کنم

شما قبال هنر درس می داديد؟
.نه، من هنر درس نمی دادم. من موسیقی درس می دادم

.من در رم زندگی می کردم 12
.وقتی من در رم زندگی می کردم بچه بودم

.شما در پاريس زندگی  می کرديد
.وقتی شما در پاريس زندگی می کرديد دوچرخه داشتید

.ما منتظر اتوبوس بوديم
.وقتی ما منتظر اتوبوس بوديم داشت باران می باريد

درس اصلی3�2

.اين زن در چین است 01
.اين زن در چین بود
.من در مصر هستم
.من در مصر بودم

.من دانش آموز بودم 02
.حاال من معلم هستم

.او بچه بود
.حاال او پدر است

.ما در پاريس هستیم 03
.ما در پاريس بوديم

.آن ها در ساحل هستند
.آن ها در ساحل بودند

.ما جوان بوديم 04
.حاال ما پیر هستیم

.من بچه بودم
.حاال من بزرگ هستم

.تو بچه بودی 05
.حاال تو بزرگ هستی

.شما جوان بوديد
.حاال شما پیر هستید

.دستهای من کثیف هستند 06
.دستهای من کثیف بودند

.اين ها سبز هستند
.اين ها سبز بودند

.اين جورابها سفید هستند 07
.اين جورابها سفید بودند

.موی اين زن بور است
.موی اين زن بور بود
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اداره 19
اداره
اداره

کارخانه
کارخانه
فروشگاه

.اين مرد مدير يک فروشگاه است 20
.اين زن کارمند يک اداره است

.من مدير يک اداره هستم
.آن ها کارمندهای يک اداره هستند

.اين مدير در اين اداره کار می کند 21
.اين مدير در اين کارخانه کار می کند

.اين مرد مدير اين فروشگاه است

اداره 22
مدير

کارخانه
کارمند

فروشگاه

.من کارمند اداره هستم 23
.من دانش آموز دبستان هستم

.من مدير کارخانه هستم
.من دانشجوی دانشگاه هستم

شغل شما چیست؟ 24
.من مدير يک اداره هستم

شغل شما چیست؟
.من مدير رستوران هستم

شغل شما چیست؟
.من معلم هستم

ادامه دارد3�2

وقتی شما در چین بوديد فارسی درس می داديد؟ 13
.بله، من فارسی درس می دادم

وقتی تو بچه بودی فوتبال بازی می کردی؟
.بله، من فوتبال بازی می کردم

وقتی تو بچه بودی مادرت اين را برايت می خواند؟
.بله، حاال من آن را برای دخترم می خوانم

دانشگاه 14
دانشگاه
دانشگاه
دبیرستان
دبیرستان

دبستان

.وقتی اين دختر در دبستان بود هنر می خواند 15
.وقتی او در دبیرستان بود علوم می خواند

.حاال او در دانشگاه رياضی می خواند

.ما دانش آموزان يک دبستان بوديم 16
.حاال ما دانشجويان يک دانشگاه هستیم

.آن ها دانش آموزان يک دبیرستان بودند
.حاال آن ها دانشجويان يک دانشگاه هستند

بچه های شما دانش آموز دبستان هستند؟ 17
 نه، دختر من دانشجو است. پسر من دانش آموز دبیرستان

.است
دختر شما چی می خواند؟

.او هنر می خواند
پسر شما دوست دارد چی بخواند؟

.او دوست دارد علوم بخواند

.اين دانش آموز دبستان علوم را دوست دارد 18
.اين دانش آموز دبیرستان تاريخ را دوست دارد

.اين دانشجو موسیقی را دوست دارد
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درس اصلی4�2

يدم 01 .وقتی من در روسیه بودم، اين را خر
.وقتی من در فرانسه بودم، اين را خوردم

.وقتی من در چین بودم، اين را ديدم

.وقتی ما در ساحل بوديم، هوا ابری بود 02
.وقتی ما در ساحل بوديم، هوا آفتابی بود

.وقتی من بچه بودم، فوتبال بازی می کردم
.وقتی من بچه بودم، تنیس بازی می کردم

.وقتی من داشتم قهوه می خوردم، اين نامه را نوشتم 03
.وقتی من در پارک بودم، او مرا بوسید

يد .وقتی اين مرد در ابزار فروشی بود، يک نردبان خر
.وقتی اين مرد خوابیده بود هواپیما فرودگاه را ترک کرد

.وقتی من بچه بودم، تنیس بازی می کردم 04
.وقتی من بچه بودم، فوتبال بازی می کردم
.وقتی من بچه بودم، تنیس بازی می کردم
.وقتی من بچه بودم، فوتبال بازی می کردم

.وقتی من در ايستگاه قطار بودم، راديو گوش کردم 05
.وقتی من در ايستگاه قطار بودم، ساندويچ خوردم

.وقتی من در فرودگاه بودم، روزنامه خواندم
.وقتی من در فرودگاه بودم، ساندويچ خوردم

 من قبال در بیمارستان کار می کردم. حاال من در دانشگاه 06
.کار می کنم

.من قبال دوچرخه داشتم. حاال من ماشین دارم
به دارم .من قبال سگ داشتم. حاال من گر

يدم 07 پر مارکت بودم، سیب خر .وقتی من در سو
يدم .وقتی من در کتابفروشی بودم، ديکشنری خر

يد .وقتی او در داروخانه بود، دارو خر

.وقتی ما در پکن بوديم، اين را خورديم 08
يدند .وقتی آن ها در پاريس بودند، اين را خر

.وقتی او در قطار بود، نامه نوشت

شما کجا کار می کنید؟ 25
 من قبال در يک فروشگاه کار می کردم. حاال من در دبستان

.کار می کنم
شغل شما چیست؟

.من موسیقی درس می دهم

شما کجا کار می کنید؟ 26
 من قبال در يک اداره کار می کردم. حاال من در دبیرستان

.کار می کنم
شغل شما چیست؟

.من تاريخ درس می دهم

.شما دانش آموزان دبیرستان بوديد 27
.حاال شما دانشجويان دانشگاه هستید

.شما کارمند بوديد
.حاال شما مدير هستید

.اين زن قبال معلم بود 28
.حاال او مدير است

.اين پسر قبال دانش آموز دبیرستان بود
.حاال او دانشجوی دانشگاه است

تو دانشجو هستی؟ 29
.بله، من دانشجو هستم

تو چی می خوانی؟
.من علوم می خوانم

.پدر من علوم را دوست داشت. او در ايتالیا دکتر بود 30
شما اهل ايتالیا هستید؟

 نه، من اهل فرانسه هستم، اما خانواده ام قبال در ايتالیا
.زندگی می کردند

شغل شما چیست؟ 31
.حاال من کار نمی کنم، اما قبال معلم بودم

شما چی درس می داديد؟
 وقتی من در برزيل بودم انگلیسی درس می دادم. وقتی من

.در مصر بودم تاريخ درس می دادم
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شما خودکار می خواهید؟ 16
.بله، لطفا

شما می خواهید تنیس بازی کنید؟
.نه، من می خواهم گلف بازی کنم

شما قهوه میل داريد؟ 17
.نه، متشکرم

شما شکالت میل داريد؟
.بله، لطفا

شما کیک میل داريد؟
.بله، لطفا

شما چای میل داريد؟ 18
.بله، لطفا

شما قهوه میل داريد؟
.بله، لطفا

چپ يا راست؟ 19
سیب يا پرتقال؟

سیاه يا قرمز؟

شما آب میل داريد يا آبمیوه؟ 20
تو کیک می خواهی يا شکالت؟
شما کتاب می خواهید يا روزنامه؟

شما قهوه میل داريد يا چای؟

شما دوست داريد تنیس بازی کنید يا گلف؟ 21
.من دوست دارم گلف بازی کنم

شما دوست داريد به کوه برويد يا به ساحل؟
.من دوست دارم به ساحل بروم

شما شکالت میل داريد يا میوه؟ 22
.من میوه می خواهم

شما چای میل داريد يا قهوه؟
.من قهوه می خواهم

ادامه دارد4�2

يدم 09 .وقتی تو بچه بودی، من اين را برای تو خر
 وقتی دخترم داشت در ايران درس می خواند، اين نامه ها را

.برای من نوشت
.وقتی من بچه بودم، مادرم اين کتاب را برای من خواند

تو کی هويج خريدی؟ 10
يدم پر مارکت بودم هويج خر .وقتی من در سو

تو کی سیب خريدی؟
يدم پر مارکت بودم سیب خر .وقتی من در سو

همسرت اين را به تو داده است؟ 11
.نه، من آن را خريدم

تو کی آن را خريدی؟
يدم يکا زندگی می کردم آن را خر .وقتی من در آمر

تو اين را نوشته ای؟ 12
.بله، من اين را نوشته ام

تو کی اين را نوشتی؟
.من وقتی در روسیه کار می کردم اين را نوشتم

اين چه کسی است؟ 13
.اين همسر من است

شما کی به چین رفتید؟
.ما وقتی دانشجو بوديم به چین رفتیم

بزرگم اين را به من داد 14 .وقتی من ده ساله بودم، مادر
تو اين را دوست داری؟

.بله، من اين را دوست دارم
.من می خواهم اين را به تو بدهم

.متشکرم
.خواهش می کنم

شما قهوه میل داريد؟ 15
.بله، متشکرم

شما آب میل داريد؟
.بله، متشکرم
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تمرين دوره ای5�2

ببخشید، ساعت چند است؟ 01
.ساعت ۱۱ است

ممکن است لطفا تکرار کنید؟ 02
.ساعت ۱۱ است

.متشکرم 03
.خواهش می کنم

اين کاله شما است؟ 04
.بله، اين کاله من است

.متشکرم 05
.خواهش می کنم

شما به ساحل رفته ايد؟ 06
.بله، ما به ساحل رفته ايم

چرا شما می خواهید به ايران برويد؟ 07
.من می خواهم درس بخوانم

شما چی درس می داديد؟ 08
يکا بودم موسیقی درس می دادم. وقتی من  وقتی من در آمر

.در استرالیا بودم رياضی درس می دادم

شما چی درس می داديد؟ 09
.من رياضی درس می دادم

شما شکالت می خواهید؟ 10
.بله، من شکالت می خواهم

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

شما دانشجو هستید؟ 12
.بله، من دانشجو هستم

شما می خواهید چی بخوانید؟ 13
.من می خواهم علوم بخوانم

شما شیر میل داريد يا آب پرتقال؟ 23
من نفهمیدم. ممکن است لطفا تکرار کنید؟

شما شیر میل داريد يا آب پرتقال؟
آب پرتقال” چیست؟“

.من آب پرتقال می خواهم

شما می خواهید نقد پرداخت کنید يا با کارت اعتباری؟ 24
من نفهمیدم. ممکن است لطفا تکرار کنید؟

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

اسم شما چیست؟ 25
من نفهمیدم. ممکن است لطفا تکرار کنید؟

اسم شما چیست؟
.اسم من رضا است

قیمت اين چند است؟
من نفهمیدم. ممکن است لطفا تکرار کنید؟

قیمت اين چند است؟
.قیمت اين سی دالر است

شما فارسی خوانده ايد؟ 26
.بله من فارسی خوانده ام
معنی اين کلمه چیست؟

.معنی اين کلمه “اداره ی پست” است

شما در دانشگاه هنر خوانده ايد؟ 27
.بله، من در يک دانشگاه در ايران هنر خوانده ام

شما فارسی صحبت می کنید؟
.بله، من فارسی صحبت می کنم
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.لطفا اين را بخوريد 08
.لطفا اسمهايتان را بنويسید

.لطفا چیزی بخوانید

.من دارم يک بشقاب را در ظرفشويی می گذارم 09
.آن ها دارند حوله ها را روی صندلی می گذارند

.اين دانش آموز دارد دفترش را روی میز می گذارد
.ما داريم پتوها را روی تخت می گذاريم

تو کلیدها را کجا گذاشتی؟ 10
.من آن ها را روی میز گذاشتم

تو کتاب را کجا گذاشتی؟
.من آن را روی صندلی گذاشتم

تو برای من قهوه می آوری؟ 11
.متشکرم

من می توانم فنجانت را به آشپزخانه ببرم؟
.بله، متشکرم

.اين سگ دارد برای اين مرد روزنامه می آورد 12
.اين دخترها دارند صبحانه را برای پدر و مادرشان می آورند

.من دارم ماهی ها را از فروشگاه به خانه می برم
.اين دختر دارد توپش را به پارک می برد

.اين زن دارد حوله را برای اين مرد می آورد 13
.من دارم برای تو قهوه می آورم

يم .ما داريم کتاب ها را از کتابخانه به خانه می بر
.آن ها دارند آب را به پارک می برند

.لطفا  پالتويت را روی تخت بگذار 14
.لطفا هشت بشقاب از آشپزخانه بیاور

.لطفا کتابها را روی میزها بگذار
.لطفا يک نردبان بیاوريد

درس اصلی1�3

.اين بچه ها دارند آواز می خوانند 01
.آن ها دارند می رقصند

.اين مرد دارد آواز می خواند
.اين دختر دارد می رقصد

.اين زن ها دارند می رقصند 02
.اين زن ها دارند آواز می خوانند
.اين پسرها دارند آواز می خوانند

.اين پسرها دارند می رقصند

.اين زن دارد چیزی می خواند 03
.اين پسر دارد چیزی می خورد

.اين زن دارد چیزی درست می کند
.اين مرد دارد چیزی به همسرش می دهد

.اين زن چیزی برای خوردن می خواهد 04
.اين سگ چیزی برای خوردن می خواهد
.اين مرد چیزی برای خواندن می خواهد

.اين مرد نمی تواند سمت چپ بپیچد 05
.اين سگ نمی تواند سوار قطار بشود

.اين دانش آموزان می توانند بازی کنند
 اين ها می توانند سمت چپ و راست بپیچند يا مستقیم

.بروند

.آن ها حاال نمی توانند حرکت کنند 06
.آن ها حاال می توانند حرکت کنند

.اين دختر می تواند در اين درياچه شنا کند
.اين دختر نمی تواند در اين درياچه شنا کند

.لطفا آواز بخوانید 07
.لطفا سمت چپ بپیچید

.لطفا بنشینید
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.فیلم دارد شروع می شود 22
.فیلم تمام شده است

.مسابقه دارد شروع می شود
.مسابقه دارد تمام می شود

.آن ها دارند از مهمانی خارج می شوند 23
.اين زن دارد وارد استاديوم می شود

.اين مرد دارد از اداره خارج می شود
.آن ها دارند وارد کنسرت می شوند

.آن ها دارند وارد بیمارستان می شوند 24
.آن ها دارند از بیمارستان خارج می شوند

.اين مرد دارد وارد فرودگاه می شود
.اين مرد دارد از فرودگاه خارج می شود

.اين مرد دارد به اداره ی پست می رود 25
.آن ها دارند از ساحل می آيند

.اين زن دارد به مهمانی می رود
.آن ها دارند از کتابفروشی می آيند

شما امروز سر کار می آيید؟ 26
.نه، من امروز سر کار نمی آيم

شما امروز عصر به مهمانی من می آيید؟
.بله، من امروز عصر به مهمانی شما می آيم

سوسن می تواند جمعه ی آينده به مهمانی من بیايد؟ 27
.بله، او می تواند بیايد

مهمانی چه وقت شروع می شود؟
.مهمانی ساعت هشت شب شروع می شود

مهمانی چه وقت تمام می شود؟
.مهمانی ساعت يازده و نیم تمام می شود

من می توانم چای بخورم؟ 28
.بله

من می توانم کیک بخورم؟
.بله

.لطفا يک خودکار به همسرم بدهید 15
.اين زن دارد يک خودکار به او می دهد

.لطفا يک چتر به من بدهید
.اين مرد دارد يک چتر به او می دهد

 اين پدر و مادر دارند به پسرشان يک دوچرخه هديه 16
.می دهند

.اين زن دارد به دوستش گل هديه می دهد
.اين مرد دارد به همسرش جواهر هديه می دهد

.او به بچه ها اسباب بازی هديه می دهد

 برادرت اسباب بازی می خواهد. لطفا  به او يک اسباب 17
.بازی بده

.اين دختر دارد به برادرش يک اسباب بازی می دهد

.لطفا به ما آبمیوه بدهید 18
.اين زن دارد به آن ها آبمیوه می دهد
.لطفا ساعت را به دکتر هديه بدهید

.اين زن دارد ساعت را به دکتر هديه می دهد

.بچه ها در مهمانی بازی می کنند 19
.مردم دارند در اين مهمانی می رقصند

.مردم دارند در اين مهمانی آواز می خوانند
.اين زن دارد يک کیک به مهمانی می آورد

.مهمانی دارد تمام می شود 20
.کار تمام شده است

.بهار دارد شروع می شود
.کنسرت شروع شده است

.مسابقه دارد شروع می شود 21
.مسابقه تمام شده است

.نمايش دارد شروع می شود
.نمايش تمام شده است
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ژانويه 35
فوريه

مارس
آوريل

مه
ژوئن
ژوئیه
اوت

سپتامبر
اکتبر

نوامبر
دسامبر

شما کی به ساحل می رويد؟ 36
.ما در ماه فوريه به ساحل می رويم

شما کی به کوه می رويد؟
.ما در ماه اوت به کوه می رويم

ادامه دارد1�3

.يک هفته هفت روز است 29
.اين ماه سی روز است

.يک سال دوازده ماه است

.سال در ماه ژانويه شروع می شود 30
.در برزيل در ماه فوريه باران می بارد

.در ژاپن، بهار در ماه مارس شروع می شود
.آوريل چهارمین ماه سال است

.در پکن، ماه مه هوا آفتابی است 31
.در استرالیا، زمستان در ماه ژوئن شروع می شود

يکا، در ماه ژوئیه خانواده ها بیرون از خانه آشپزی  در آمر
.می کنند

.هشتمین ماه سال اوت است

.در فرانسه، مدرسه در ماه سپتامبر شروع می شود 32
.اکتبر دهمین ماه سال است

.در روسیه، در ماه نوامبر هوا سرد است
.در ايتالیا، دسامبر يک ماه سرد است

ژانويه 33
فوريه

مارس
آوريل

مه
ژوئن

ژوئیه 34
اوت

سپتامبر
اکتبر

نوامبر
دسامبر
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تو داری به کی تلفن می زنی؟ 09
.من دارم به دکتر تلفن می زنم

شما داريد با کی حرف می زنید؟
.من دارم با دکتر حرف می زنم

شما داريد به کی تلفن می زنید؟ 10
.من دارم به همسرم تلفن می زنم

تو داری با کی حرف می زنی؟
.من دارم با همسرم حرف می زنم

.اين مرد زود به مهمانی رسیده است 11
.آن ها سر وقت به مهمانی رسیده اند
.اين زن دير به مهمانی رسیده است

.اين مرد دير رسیده است 12
.اين بچه ها دير رسیده اند

.اين مرد زود به مهمانی رسیده است 13
.اين دختر دير به مدرسه اش می رسد

.ما زود برای شام رسیده ايم
.اين مرد دير به پروازش رسیده است

.اين زن زود سر کار آمده است 14
.اين مرد دير به سینما آمده است
.ما سر وقت به کنسرت آمده ايم

يون صد و بیست يورو است 15 يز .قیمت اين تلو
.قیمت اين دوربین دويست و پنج پوند است

.قیمت اين سبزيجات سیصد و هفت ين است
.قیمت اين کفش چهارصد و بیست ين است

.قیمت اين صابون پانصد ين است 16
.قیمت اين جوراب ها ششصد ين است

.قیمت اين پتو هفتصد ين است
.قیمت اين گوشت هشتصد ين است

درس اصلی2�3

.اين پسر دارد در کتابخانه به اين دختر کمک می کند 01
.اين پسرها دارند به اين مرد پیر کمک می کنند

.اين دختر دارد به پدرش کمک می کند

.معلم دارد به اين دانش آموزان کمک می کند 02
.اين معلم به اين دانش آموزان کمک نمی کند

.اين سگ دارد به اين مرد کمک می کند
.اين سگ به اين مرد کمک نمی کند

.اين مرد دوست هايش را در ساحل مالقات می کند 03
.اين زن پدرش را در رستوران مالقات می کند
.اين زن همسرش را در پارک مالقات می کند

.اين زن با مديرش در اداره مالقات می کند 04
.او با اين مرد در کارخانه مالقات می کند

.مدير با کارمندها در رستوران مالقات می کند

.اين زن دارد به پلیس تلفن می زند 05
.اين زن دارد به دکتر تلفن می زند

.اين مرد دارد به همسرش تلفن می زند
.اين زن دارد به مادرش تلفن می زند

.اين زن دارد با اين مرد در ماشین حرف می زند 06
.اين مدير دارد با کارمندش در اداره حرف می زند

.معلم دارد با اين دانش آموز حرف می زند
.اين مرد دارد با اسبش حرف می زند

.اين زن دوستش را در رستوران مالقات می کند 07
بزرگشان کمک می کنند .آن ها دارند به پدر

.اين زن دارد با خواهرش حرف می زند
.اين پسر دارد به مادرش تلفن می زند

.آن ها دوست هايشان را در موزه مالقات می کنند 08
.اين پلیس دارد به اين زن کمک می کند

.اين مرد دارد به مديرش تلفن می زند
.اين مدير با کارمندش در اداره مالقات می کند

.اين دختر دارد با دوستش حرف می زند
.اين دختر دوستش را در پارک مالقات می کند
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.به دکتر تلفن بزن 23
.ساعت ۷ به کافه بیا

.لطفا به من کمک کن
.کاسه را روی میز بگذار

.لطفا برقصید 24
.لطفا بايستید

.کتابت را بخوان
.دستهايتان را بشويید

.لطفا بنشین 25
.سمت چپ بپیچ

.من را نگاه کن
.به من تلفن بزن

.سمت راست بپیچ 26
.به من گوش کن

.فنجانت را توی ظرفشويی بگذار

.لطفا به من کمک کن 27
.دستهايت را بشوی

!شنا کن
.برويد

.لطفا به خواهرت کمک کن 28
.لطفا به من کمک کن

بارسلون کجا است؟ 29
.اين بارسلون است

موزه کجا است؟
.من نمی دانم

جورابت کجا است؟
.من نمی دانم

.اين مرد شماره تلفن اين زن را می داند 30
.اين زن شماره تلفن اين مرد را نمی داند

.اين زن اسم اين مرد را می داند

ادامه دارد2�3

.قیمت اين تخت هفت هزار و چهارصد ين است 17
.قیمت اين کت و شلوار سه هزار و نهصد ين است

.قیمت اين عینک هزار و هفتصد ين است
.قیمت اين شلوار جین دو هزار و سیصد ين است

.قیمت اين ماشین شش هزار و هفتصد دالر است 18
.قیمت اين دوچرخه پنج هزار ين است

.قیمت اين جواهرات هزار و دويست يورو است
.قیمت اين پیراهن هشت هزار و نهصد ين است

.اين سال دو هزار و پنج است 19
.اين عدد دو هزار و پنج است

.اين سال هزار و هشتصد و نود است
.اين عدد هزار و هشتصد و نود است

.اين سال هزار و نهصد و سی و يک است
.اين عدد هزار و نهصد و سی و يک است

آدرس 20
آدرس
آدرس

شماره تلفن
شماره تلفن

تاريخ

آدرس ايمیل 21
آدرس ايمیل
آدرس ايمیل

تاريخ
تاريخ

شماره تلفن

.اين يک آدرس است 22
.اين يک شماره تلفن است

.اين يک آدرس ايمیل است
.اين يک تاريخ است
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درس اصلی3�3

.اين بچه  ها دارند در جشن تولد بازی می کنند 01
.امروز تولد اين مرد است. او پنجاه سال دارد

.تولد ما در يک روز است
.اين کیک برای تولد پانزده سالگی او است

اين چه نوع مهمانی است؟ 02
.اين يک جشن تولد است

.سیب يک نوع میوه است 03
.پرتقال يک نوع میوه است
.دامن يک نوع لباس است
.شلوار يک نوع لباس است

دسر 04
دسر
دسر

ساالد
ساالد
سوپ

 اين پسر دسرش را خورده است، اما ساالدش را نخورده 05
.است

.اين زن دارد برای دسر شکالت می خورد
.اين زن دارد برای ناهار سوپ و ساندويچ می خورد

.ما بعد از شام دسر می خوريم 06
.اين زن دارد برای ناهار ساالد می خورد

.آن ها قبل از شام سوپ می خورند

دسر 07
ساالد
سوپ

.اين پسر دارد دسر درست می کند 08
.اين زن دارد ساالد درست می کند

.اين مرد دارد ساندويچ درست می کند
.اين زن دارد سوپ درست می کند

 من می خواهم به دکتر تلفن بزنم. تو شماره تلفن او را 31
می دانی؟

.نه، من شماره تلفنش را نمی دانم
من می خواهم به موزه بروم. شما آدرس را می دانید؟

.بله، موزه شماره ی سی و چهار در خیابان اصلی است

تو به مهمانی من می آيی؟ 32
.بله، من دارم می آيم، اما دير می رسم

تو آدرس من را می دانی؟
.بله، من آدرس تو را می دانم

.امروز بیست و چهارم دسامبر است 33
.امروز بیست و پنجم دسامبر است

.امروز سی و يکم دسامبر است
.امروز اول ژانويه است

.تاريخ، چهاردهم ژوئیه است 34
.تاريخ، اول مه است

.تاريخ، پنجشنبه، بیست و دوم آوريل است
.تاريخ، جمعه، پنجم مه است

امروز پنجم ژوئن است؟ 35
.بله، امروز پنجم ژوئن است

امروز بیستم مارس است؟
.بله، امروز بیستم مارس است

امروز چه تاريخی است؟ 36
.امروز نوزدهم ژوئن دو هزار و يازده است

امروز چه تاريخی است؟
.امروز دوازدهم ژانويه دو هزار و پنج است

.تولد من هفتم ژوئن است 37
.روز اول مدرسه پنجم سپتامبر است
.ما در سیزدهم فوريه به کوه می رويم

يکا در هفدهم مارس لباس سبز می پوشند .مردم آمر
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.اين سگ نمی تواند اينجا راه برود 16
.شما نمی توانید اينجا رانندگی کنید
.شما نمی توانید اينجا کفش بپوشید

.شما نمی توانید اينجا مستقیم برويد. شما بايد بپیچید 17
.شما نمی توانید اينجا غذا بخوريد. شما بايد بیرون برويد
 شما نمی توانید اينجا با تلفن حرف بزنید. شما بايد بیرون

.برويد
 شما نمی توانید اينجا سمت چپ بپیچید. شما بايد سمت

.راست بپیچید

به ی اين زن است 18 .اين گر
.اين ماشین پلیس است

.اين میز دانش آموز است

.اين امیر است 19
.اين ماشین امیر است

.اين ساناز است
.اين خانه ی ساناز است

.اين آقای نوری است
.اين اتاق پذيرايی آقای نوری است

الو؟ 20
سالم، آقای نوری؟

بله، شما؟
.من امیر کشاورز هستم

الو؟ 21
.سالم

ممکن است لطفا با ساناز صحبت کنم؟
.بله، او اينجا است

الو؟ 22
.سالم

ممکن است لطفا با امیر صحبت کنم؟
.نه، او اينجا نیست

ادامه دارد3�3

.من دارم صبحانه درست می کنم 09
.ما داريم شام درست می کنیم

.آن ها دارند ناهار درست می کنند

.اين دختر دارد دسر درست می کند 10
.اين زن دارد دسر می خورد

.اين مرد دارد ساالد درست می کند
.اين مرد دارد ساالد می خورد

.آن ها دارند سوپ درست می کنند
.آن ها دارند سوپ می خورند

.شما بايد نقد پرداخت کنید 11
.تو بايد پالتو بپوشی

.تو بايد سبزيجاتت را بخوری

.شما بايد برای سوار شدن به هواپیما پاسپورت داشته باشید 12
.ندو. تو بايد در مدرسه راه بروی

.تو بايد قبل از خوردن دسر، ساالدت را بخوری

.شما اينجا هستید 13
.هتل شما آنجا است

.من اينجا هستم
بايل من آنجا است .مو

.اين زن اينجا است
.عینک او آنجا است

يون را اينجا بگذاريد 14 يز .تلو
.میز را آنجا بگذاريد

.ساالد اينجا است
.دسرها آنجا هستند

.دسرها اينجا هستند 15
.ساالدها آنجا هستند

.سوپ اينجا است
.قهوه آنجا است
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.من يک خودکار الزم دارم 30
.بفرمايید اين خودکار

عینک من کجا است؟
.بفرمايید اين عینک شما

.بفرمايید اين سوپ شما 31
.بفرمايید اين کفش های تو

.بفرمايید اين پالتوی شما

الو؟ 32
سالم، ممکن است با ساناز صحبت کنم؟

.من ساناز هستم
.سالم ساناز. من بیتا هستم

حالت چطور است؟
.من خوب هستم

تو دوست داری پنجشنبه به جشن تولد من بیايی؟ 33
.بله، متشکرم

من می توانم چیزی بیاورم؟
.لطفا ساالد بیاور

تو می توانی ساعت هشت اينجا باشی؟ 34
.بله، من می توانم ساعت هشت آنجا باشم، متشکرم

.خواهش می کنم. خداحافظ
.خداحافظ

تو چی آورده ای؟ 23
.من دسر آورده ام

تو چی آورده ای؟
.من ساالد آورده ام

شما اين دسر را می خواهید يا آن را؟ 24
.من آن دسر را می خواهم

شما اين دسر را می خواهید يا آن را؟
.من اين دسر را می خواهم

.من اين را آورده ام 25
.او آن را آورده است

.من با اين ماشین رانندگی می کنم
.او با آن ماشین رانندگی می کند

.من اين پیراهن را می خواهم 26
.من آن پیراهن را می خواهم

.من اين شلوارهای جین را می خواهم
.من آن کفش ها را می خواهم

.اين ها کفش های من هستند 27
.آن ها کفش های همسرم هستند

.اين دوچرخه ی من است
.آن دوچرخه ی خواهرم است

.اين ها گران هستند 28
.آن ها ارزان هستند

.اين ساعت قديمی است
.آن ساعت جديد است

.اين ها سفید هستند
.آن ها قرمز هستند

.ماشین اينجا است. توپ آنجا است 29
.توپ اينجا است. ماشین آنجا است

.اين توپ قرمز است. آن توپ زرد است
.اين توپ زرد است. آن توپ قرمز است
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.اين رستوران خوب است 08
.اين رستوران بهتر است

ين رستوران است .اين بهتر

.اين هتل خوب است 09
.اين هتل بهتر است

.اين بهترين هتل است

.اين هوا بد است 10
.اين هوا بدتر است

.اين بدترين هوا است

.ماه مارس برای کارخانه ماه بدی بود 11
.ماه آوريل برای کارخانه ماه بدتری بود

ين ماه بود .ماه مه برای کارخانه بدتر

.اين مرد خوب شنا می کند 12
.اين مرد بد شنا می کند

.اين زن خوب رانندگی می کند
.اين زن بد رانندگی می کند

.آن ها خوب می رقصند 13
.اين مرد بد می رقصد

.اين مرد خوب پیانو می زند
.اين دختر بد پیانو می زند

.اين مرد خوب آشپزی می کند 14
.اين زن بد آشپزی می کند

.اين زن خوب آواز می خواند
.اين مرد بد آواز می خواند

.من خوب آواز می خوانم 15
.اين زن بهتر آواز می خواند

.اين مرد بهترين خواننده است

.آن ها دوشنبه بد بازی کردند 16
.آن ها سه شنبه بدتر بازی کردند

ين بازی را کردند .آن ها چهارشنبه بدتر

درس اصلی4�3

خواننده 01
خواننده
خواننده
رقصنده
رقصنده
نوازنده

.اين نوازندگان دارند در کنسرت برنامه اجرا می کنند 02
.اين نوازندگان دارند در کافه برنامه اجرا می کنند

.اين نوازنده دارد پیانو می زند
.اين پسر دارد پیانو می زند

.اين رقصنده ها دارند در خیابان می رقصند 03
.اين خواننده دارد در کافه آواز می خواند

.اين نوازنده دارد پیانو می زند
.اين نوازنده دارد در کنسرت برنامه اجرا می کند

.کفش اين رقصنده سیاه است 04
.کفش اين رقصنده قرمز است
.پیانوی اين نوازنده سیاه است

.پیانوی اين نوازنده سفید است

.اين موسیقی خوب است 05
.اين موسیقی بد است

.اين نمايش خوب است
.اين نمايش بد است

.اين کتاب خوب است 06
.اين کتاب بد است

.اين فیلم خوب است
.اين فیلم بد است

.هفته ی گذشته هوا در ساحل بد بود 07
.ديروز هوا در ساحل خوب بود

.شب گذشته کنسرت بد بود
.جمعه ی گذشته کنسرت خوب بود
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.معذرت می خواهم، من روی میز نوشتم 24
.معذرت می خواهم، من با ماشین شما رانندگی کردم

.معذرت می خواهم، من توی کتاب نوشتم

کی شکالت من را خورده است؟ 25
.معذرت می خواهم، من آن را خورده ام

.اشکالی ندارد
کی آبمیوه ی من را خورده است؟

.معذرت می خواهم، من آن را خورده ام
.اشکالی ندارد

تو می توانی امروز بعدازظهر به مهمانی من بیايی؟ 26
.بله، من کاری ندارم

تو می توانی پنجشنبه به مسابقه بیايی؟
.بله، من پنجشنبه کاری ندارم

تو می توانی ساعت دو بعدازظهر به کافه بیايی؟
.بله، من ساعت دو کاری ندارم

تو می توانی ساعت هشت به کنسرت بروی؟ 27
 معذرت می خواهم، من نمی توانم. من امروز عصر خیلی

.کار دارم
شما می توانید جمعه برای شام به خانه ی ما بیايید؟

 معذرت می خواهیم، ما نمی توانیم. ما جمعه خیلی کار
.داريم

تو دوست داری امروز بعدازظهر فوتبال بازی کنی؟ 28
.معذرت می خواهم، من خیلی کار دارم. من بايد کار کنم

تو معنی اين را می دانی؟
.معذرت می خواهم، من معنی آن را نمی دانم

تو دوست داری جمعه به جشن تولد من بیايی؟ 29
 معذرت می خواهم، من دوست دارم به جشن تولد تو

.بیايم، اما جمعه خیلی کار دارم
تو شنبه کاری نداری؟

.نه، من شنبه کاری ندارم
تو دوست داری به پارک برويم؟

!بله، من دوست دارم

شغل خواهر تو چیست؟ 17
.او رقصنده است

او خوب می رقصد؟
.بله، او خوب می رقصد

.اين زن خیلی کار دارد 18
.من کاری ندارم

.اين مرد خیلی کار دارد
.اين زن کاری ندارد

شما امروز بعدازظهر ساعت دو کاری داريد؟ 19
.بله، من خیلی کار دارم

تو چهارشنبه عصر کاری نداری؟
.نه، من کاری ندارم

تو می توانی به کنسرت بیايی؟ 20
.بله، من کاری ندارم

تو می توانی به اداره بیايی؟
.نه، من خیلی کار دارم

تو می توانی به او کمک کنی؟ 21
.نه، من خیلی کار دارم

تو می توانی به او کمک کنی؟
.بله، من کاری ندارم

تو دوست داری به کافه بیايی؟ 22
.نه، من خیلی کار دارم

تو دوست داری مسابقه را نگاه کنی؟
.نه، من خیلی کار دارم

.معذرت می خواهم 23
.اشکالی ندارد

.معذرت می خواهم
.اشکالی ندارد
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تمرين دوره ای5�3

.سالم 01
.سالم

اسم شما چیست؟ 02
.اسم من المیرا است

.از ديدن شما خوشحالم 03
.از ديدن شما خوشحالم

شما جمعه خیلی کار داريد؟ 04
.نه، من جمعه کاری ندارم

شما دوست داريد به مهمانی من بیايید؟ 05
.بله، من دوست دارم به مهمانی شما بیايم

تو داری با کی حرف می زنی؟ 06
.من دارم با المیرا حرف می زنم

!سالم، احسان 07
!سالم، المیرا

مهمانی چه ساعتی شروع می شود؟ 08
.مهمانی ساعت ۷ شروع می شود

!خداحافظ 09
!خداحافظ

.متشکرم 10
.خواهش می کنم

بله؟ 11
.سالم

شما جمعه کاری داريد؟ 12
نه، من جمعه کاری ندارم. چرا؟

شما دوست داريد به مهمانی من بیايید؟ 13
 معذرت می خواهم، من متوجه نشدم. ممکن است لطفا

تکرار کنید؟

ادامه دارد4�3

الو؟ 30
سالم، ممکن است لطفا با پدرتان صحبت کنم؟

.معذرت می خواهم، او اينجا نیست
ممکن است با مادرتان صحبت کنم؟

.بله، او اينجا است

الو؟ 31
.سالم، آزاده

تو و خانواده ات شنبه کاری داريد؟
.نه، ما کاری نداريم

شما دوست داريد به مسابقه برويم؟
!بله، ما دوست داريم
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درس اصلی1�4

.ما قبال اينجا زندگی می کرديم 01
.ما اينجا زندگی می کنیم

.ما اينجا زندگی خواهیم کرد

يد 02 .من فردا برايت يک اسباب بازی جديد خواهم خر
يد .من فردا برايت بیشتر شیر خواهم خر

يد .من فردا برايت يک شلوار جین جديد خواهم خر

.من قبال اينجا فوتبال بازی می کردم 03
.من حاال اينجا بازی می کنم

.من آنجا بازی خواهم کرد

پر مارکت خواهیم رفت 04 .ما فردا به سو
.من تا دو ساعت ديگر به تو تلفن خواهم زد

 من تا بیست دقیقه ی ديگر با شما در پارک مالقات خواهم
.کرد

.اين پسر سال آينده به مدرسه خواهد رفت 05
.اين زن بعد از دانشگاه رياضی درس خواهد داد

.اين مرد وقتی به ايران برود فارسی درس خواهد داد
.اين دختر ده سال ديگر رانندگی خواهد کرد

.من روزی در بانک کار خواهم کرد 06
.اين دختر روزی روی ماه راه خواهد رفت
.آن ها روزی در رستوران کار خواهند کرد

.من روزی يک مدير خواهم شد 07
.اين دختر روزی يک دکتر خواهد شد
.اين پسر روزی يک معلم خواهد شد

.اين درخت روزی بزرگ خواهد شد 08
.تو روزی قد بلند خواهی شد

.اين پسر روزی يک پلیس خواهد شد

شما دوست داريد به مهمانی من بیايید؟ 14
.من دوست دارم بیايم؟ من نمی دانم

جمعه می خواهد باران ببارد؟ 15
.نه، نمی خواهد باران ببارد

تو می خواهی برای مهمانی چه چیزی درست کنی؟ 16
.من می خواهم ساالد درست کنم

تو می خواهی برای مهمانی چی بیاوری؟ 17
.من می خواهم برای مهمانی دسر بیاورم

ما زود رسیده ايم؟ 18
.نه، شما زود نرسیده ايد

شما دوست داريد برقصید؟ 19
.بله، من دوست دارم برقصم
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شما سؤالی داريد؟ 16
.بله، من يک سؤال دارم

شما سؤالی داريد؟
.بله، ما سؤال داريم

.ببخشید، من يک سؤال دارم 17
چطور می توانم به شما کمک کنم؟

سوپ روز چیست؟
.ببخشید، من يک سؤال دارم

چطور می توانم به شما کمک کنم؟
قیمت اين پیانو چند است؟

.اين زن دارد از پلیس سؤال می پرسد 18
.پلیس دارد به سؤال او جواب می دهد

.اين مرد دارد از دکتر سؤال می پرسد
.دکتر دارد به سؤال او جواب می دهد

.اين مرد پیشخدمت يک رستوران است 19
.اين زن پیشخدمت يک کافه است

.آن ها پیشخدمت هستند
.ما پیشخدمت هستیم

.اين مرد دارد از پیشخدمت سؤال می پرسد 20
.پیشخدمت دارد به سؤال جواب می دهد
.پیشخدمت دارد صبحانه ی ما را می آورد
.پیشخدمت دارد قهوه ی آن ها را می آورد

.اين زن دارد از پیشخدمت سؤال می پرسد 21
.پیشخدمت دارد به سؤال او جواب می دهد

.اين دانش آموز دارد سؤال می پرسد
.معلم دارد به سؤال او جواب می دهد

.اين نوازنده دارد از خواننده سؤال می پرسد
.خواننده دارد به سؤال او جواب می دهد

ادامه دارد1�4

 من حاال خیلی کار دارم. من بعد از کار به تو تلفن خواهم 09
.زد

.من حاال کاری ندارم. من امروز عصر سر کار خواهم رفت
 من حاال خیلی کار دارم. من بعد از شام با تو بازی خواهم

.کرد

شما با من خواهید رقصید؟ 10
شما برای من کتاب خواهید خواند؟

شما با من بازی خواهید کرد؟

تو با من خواهی رقصید؟ 11
.بله، من با تو خواهم رقصید
تو با من بازی خواهی کرد؟

.بله، من با تو بازی خواهم کرد

.اين سگ خیلی کوچک است 12
.اين کودک خیلی کوچک است
.اين درخت ها خیلی بلند هستند

.اين مرد خیلی پیر است
.اين جواهر خیلی گران است
.اين توپ خیلی بزرگ است

.اين خانه خیلی کوچک است 13
.اين حیوان خیلی آهسته حرکت می کند

.اين کاله خیلی بزرگ است
يع می دود .اين مرد خیلی سر

.اين يک در خیلی کوچک است 14
.اين يک ساعت خیلی بزرگ است
.اين يک توپ خیلی کوچک است

.اين يک توپ خیلی بزرگ است

.اين درخت ها خیلی بلند هستند 15
.روزی اين درخت ها خیلی بلند خواهند شد

.اين حیوان ها خیلی بزرگ هستند
.روزی اين حیوان ها خیلی بزرگ خواهند شد
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بیا 28 لو
بیا لو
بیا لو
کره
کره

فلفل

چای با شکر 29
نان با کره

سیب زمینی با نمک
ساالد با فلفل
بیف با نمک

قهوه با شکر

شما نمک داريد؟ 30
.بله، بفرمايید اين نمک

شما فلفل داريد؟
.بله، بفرمايید اين فلفل

شما کره داريد؟
.بله، بفرمايید اين کره

دو لیمو 31
يک کاسه لیمو
آب و يک لیمو

سه لیمو

.اين لیمو ترش است 32
.اين مرغ تند است

بیا تند است .اين لو
.شکر شیرين است

.اين کیک شیرين است

شما سوپ روز میل داريد؟ 33
چه چیزی در اين سوپ است؟

بیا، نمک و فلفل .سیب زمینی، لو
.بله، لطفا

شما سؤالی داريد؟ 22
.بله، من يک سؤال دارم

شما سؤالی داريد؟
.بله، من يک سؤال دارم

بیف 23
بیف
بیف
مرغ
مرغ

ماهی

.اين زن دارد برای ناهار مرغ می خورد 24
.اين مرد دارد در خانه ماهی می خورد

.اين دختر دارد در کافه سیب زمینی می خورد
.آن ها دارند در رستوران بیف می خورند

.اين دختر دارد مرغ می خورد 25
.اين مرد دارد بیف می خورد
.اين زن دارد ماهی می خورد

.اين پسر دارد سیب زمینی می خورد

.چنگال سمت چپ سیب زمینی است 26
.قاشق سمت راست فنجان است

.کارد کنار نان است
.دستمال روی میز است

.اين زن دارد روی دستمال می نويسد 27
.اين پسر در دست راستش يک کارد دارد

.اين دختر دارد با قاشق غذا می خورد
.اين زن دارد با چنگال میوه می خورد
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درس اصلی2�4

مجسمه 01
مجسمه
مجسمه

تابلوی نقاشی
تابلوی نقاشی

عکس

.اين تابلوی نقاشی از يک ساحل است 02
.اين تابلوی نقاشی از آسمان است

.اين يک عکس از پاريس است
.اين يک عکس قديمی از بچه های من است

.اين مجسمه ی يک مرد است
به است .اين مجسمه ی يک گر

اين چیست؟ 03
بزرگم است .اين يک عکس از پدر

آن چیست؟
بزرگم است .آن يک تابلوی نقاشی از خانه ی مادر

.من روی يک مجسمه نشسته ام 04
.آن ها دارند کنار فواره راه می روند

.اين مرد دارد روی پله ها روزنامه می خواند
.ما داريم روی تپه ناهار می خوريم

.اين مجسمه کنارفواره است 05
.اين پله ها توی پارک هستند

.اين تابلوی نقاشی از يک فواره است
.اين مجسمه روی تپه است

مجسمه 06
عکس

تابلوی نقاشی
فواره

پله
تپه

ادامه دارد1�4

شما امروز دسر میل داريد؟ 34
بله، شما چه چیزی داريد؟

.امروز ما دسر لیمو داريم
ترش است؟

.نه، اين شیرين است
.متشکرم

اين خیلی ترش است. ممکن است به من شکر بدهید؟ 35
.بله، بفرمايید اين شکر

اين خیلی تند است. ممکن است به من آب بدهید؟
.بله، بفرمايید اين آب

ببخشید، ممکن است به من دستمال بدهید؟ 36
.بله، بفرمايید اين دستمال

ببخشید، ممکن است به من يک کارد بدهید؟
.بله، بفرمايید اين کارد
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سینما 15
سینما
سینما

باغ وحش
باغ وحش

موزه

.اين کافه در مرکز شهر است 16
.اين کافه در مرکز شهر نیست

.آن ها در مرکز شهر زندگی می کنند
.آن ها در مرکز شهر زندگی نمی کنند

.اين سینما در مرکز شهر است 17
.آن ها دارند در سینما فیلم نگاه می کنند
.اين حیوان در باغ وحش زندگی می کند

به در باغ وحش زندگی نمی کنند .سگ و گر

.اين گروه موسیقی دارند در مرکز شهر برنامه اجرا می کنند 18
.اين گروه موسیقی در مرکز شهر برنامه اجرا نمی کنند

.اين مجسمه در مرکز شهر است
.اين مجسمه در مرکز شهر نیست

.در ماه مه، من يک عکس در جنگل گرفتم 19
.اين مرد در ماه اکتبر يک عکس از دوستهايش گرفت
.اين زن در باغ وحش و در مرکز شهر عکس گرفته است

.شما از خانواده تان در پارک عکس گرفته ايد

.اين ساختمان در مسکو است 20
.اين ساختمان در نیويورک است
.اين ساختمان در بارسلون است
.اين ساختمان در استرالیا است

پله های باستانی 21
مجسمه ی باستانی

تابلوی نقاشی مدرن
ساختمان مدرن

.اين تابلوی نقاشی از يک پیانو است 07
.اين عکس از يک گیتار است

.اين تابلوی نقاشی از يک مرد با يک طبل است

.پیانو و گیتار نوعی ساز هستند 08
.نقاشی و عکس نوعی هنر هستند

.طبل نوعی ساز است

.اين مرد دارد گیتار می زند 09
.اين پسر دارد با پدربزرگش پیانو می زند

.اين مردها دارند طبل می زنند

.سازهايی که اين بچه ها دارند می زنند مثل هم است 10
.سازهايی که اين گروه دارند می زنند با هم فرق دارد

.چند تا از اين مردها دارند گیتار می زنند

.اين گروه موسیقی دارند در پارک برنامه اجرا می کنند 11
.سه نفر در اين گروه موسیقی گیتار می زنند

.اين گروه موسیقی دارند در تئاتر برنامه اجرا می کنند

گیتار 12
طبل
پیانو

موسیقی
ساز

گروه موسیقی

.اين مرد دارد از همسرش عکس می گیرد 13
يد .لطفا از ما عکس بگیر

.اين زن دارد از مجسمه عکس می گیرد
.اين مرد دارد از گروه موسیقی عکس می گیرد

.اين مرد دارد از گروه موسیقی عکس می گیرد 14
.اين زن دارد از فواره عکس می گیرد

.اين مرد دارد از تابلوی نقاشی عکس می گیرد
.اين زن دارد از مجسمه عکس می گیرد
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.اين پسر دارد دنبال توپش می گردد 29
.او توپش را پیدا کرد

.اين زن دارد دنبال جورابش می گردد
.او جورابش را پیدا کرد

.آن ها دارند دنبال مجسمه ی يک مرد و سگش می گردند 30
.آن ها مجسمه را پیدا کردند

.آن ها دارند دنبال موزه می گردند
.آن ها موزه را پیدا کردند

.من دارم دنبال عینکم می گردم 31
.من عینکت را پیدا کردم

.من دارم دنبال سگم می گردم
.من سگت را پیدا کردم

شما داريد دنبال چیزی می گرديد؟ 32
.بله، من دارم دنبال سینما می گردم
شما داريد دنبال چیزی می گرديد؟

.بله، ما داريم دنبال استاديوم می گرديم

 من می خواهم روزی در يک گروه موسیقی معروف آواز 33
.بخوانم

.من در يک گروه موسیقی معروف گیتار خواهم زد
.ما در يک گروه موسیقی برنامه اجرا خواهیم کرد

.من آواز خواهم خواند و تو گیتار خواهی زد
ين گروه موسیقی در نیويورک خواهیم بود !ما معروف تر
ين استاديوم ها برنامه اجرا خواهیم کرد !بله، ما در بزرگتر

ادامه دارد2�4

استاديوم باستانی 22
استاديوم مدرن

مجسمه ی باستانی
مجسمه ی مدرن

.اين مجسمه ی معروف در برزيل است 23
.اين ساختمان معروف در چین است

.اين فواره ی معروف در رم است

.اين زن می خواهد از يک ساختمان معروف عکس بگیرد 24
.او دارد از يک ساختمان معروف عکس می گیرد

.او از يک ساختمان معروف عکس گرفته است

.اين ساختمان معروف است 25
.اين پل معروف است

.اين کوه معروف است
.اين ساختمان معروف نیست

.اين پل معروف نیست
.اين کوه معروف نیست

.اين معروف است 26
.اين ها معروف هستند

.او معروف است
.آن ها معروف هستند

.آن ها دارند دنبال ماشینشان می گردند 27
.آن ها ماشینشان را پیدا کردند

.اين زن دارد دنبال کلیدهايش می گردد
.او کلیدهايش را پیدا کرد

.اين مرد دارد دنبال عینکش می گردد
.او عینکش را پیدا کرد

.من دارم دنبال پالتو ام می گردم 28
.من پالتو ام را پیدا کردم

.اين پسر دارد دنبال کفشش می گردد
.او کفشش را پیدا کرد
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تو می توانی کلیسا را ببینی؟ 08
.نه، من نمی توانم کلیسا را ببینم

حاال تو می توانی کلیسا را ببینی؟
.بله، حاال من می توانم کلیسا را ببینم

.اين مرد گم شده است 09
.اين زن گم نشده است

.ما گم شده ايم
.من گم نشده ام

يه می کنی؟ 10 تو چرا داری گر
.چون من گم شده ام

.ما پدر و مادر تو را پیدا می کنیم

.اين دختر خوشحال است چون تولدش است 11
.من خوشحال هستم چون هوا آفتابی است

.آن ها خوشحال هستند چون دارند فوتبال بازی می کنند
 اين مرد عصبانی است چون نمی تواند کلیدهايش را پیدا

.کند
.اين زن عصبانی است چون پیراهنش کثیف است

.اين مرد عصبانی است 12
.اين مرد خوشحال است
.اين مرد ناراحت است

 اين زن عصبانی است چون اين سگ دارد کفشش را 13
.می خورد

.آن ها خوشحال هستند چون هوا خوب است
.اين بچه ناراحت است چون نمی تواند سگش را پیدا کند

گروه موسیقی چه مدت برنامه اجرا می کنند؟ 14
.گروه موسیقی دو ساعت برنامه اجرا می کنند

من چه مدت دويدم؟
.تو سی دقیقه دويدی

درس اصلی3�4

.اين بچه ها دارند می خندند 01
.اين مرد دارد لبخند می زند

.مادر اين دختر لبخند نمی زند
.اين پسر نمی خندد

.اين زن دارد به همسرش لبخند می زند 02
.اين دختر دارد می خندد

.دکتر دارد به اين دختر لبخند می زند
.اين بچه ها دارند در جشن تولد می خندند

يه می کند .اين کودک دارد گر
يه می کنند .اين زن ها دارند گر

.اين زن دارد به همسرش لبخند می زند 03
.اين مرد دارد می خندد

.اين پسر دارد به معلمش لبخند می زند
.اين کارمندها دارند می خندند

.اين فواره جلوی يک مسجد است 04
.اين مرد دارد در کنیسه کتاب می خواند

.اين مجسمه ها در معبد هستند
.اين زن و مرد دارند جلوی کلیسا لبخند می زنند

.آن ها جلوی مسجد ايستاده اند 05
.آن ها دارند در کلیسا آواز می خوانند

.اين مرد نزديک معبدها نشسته است
.ما در يک کنیسه هستیم

مسجد 06
کنیسه
معبد

کلیسا

تو چی می بینی؟ 07
.من مجسمه ها را روی تپه می بینم

تو چی می بینی؟
.من يک مرد را روی پله ها می بینم
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سالم، هتل هما، می توانم به شما کمک کنم؟ 21
.سالم، من می خواهم يک اتاق رزرو کنم

شما چه روزی تشريف می آوريد؟
.من بیست و دوم اکتبر می آيم

شما می خواهید چه مدت بمانید؟
.من می خواهم سه شب بمانم

.سالم 22
.من می خواهم يک میز رزرو کنم

شما چه ساعتی تشريف می آوريد؟
.ما ساعت هفت می آيیم

شما چند نفر هستید؟
.چهار نفر

.اين مرد دارد از کوه باال می رود 23
.آن ها دارند با دويدن از تپه باال می روند

.اين پسر دارد از پله ها پايین می آيد
.من دارم با دويدن از تپه پايین می روم

.اين زن دارد از پله ها پايین می رود 24
.اين مرد دارد با دويدن از پله ها باال می رود

.آن ها دارند از تپه پايین می آيند
.اين زن دارد با دويدن از تپه پايین می رود

.اين مرد دارد از پله ها باال می رود 25
.آن ها دارند با دويدن از کوه پايین می روند

.آن ها دارند از کوه پايین می روند
.اين مرد دارد با دويدن از پله ها باال می رود

.آن ها دارند چمدانهايشان را می بندند 26
.من دارم چمدانم را می بندم

.اين زن دارد چمدانش را باز می کند
.اين مرد دارد چمدانش را باز می کند

.اين زن ديروز چمدانش را بست 27
.اين زن امروز صبح چمدانش را بست

.اين زن حاال دارد چمدانش را می بندد

ادامه دارد3�4

ما چه مدت می توانیم شنا کنیم؟ 15
.شما می توانید سه ساعت شنا کنید

اين مرد چه مدت صحبت کرد؟
.او چهل و پنج دقیقه صحبت کرد

شما چه مدت در اين کشور می مانید؟ 16
.من يک هفته اينجا می مانم

شما چه مدت در ايتالیا می مانید؟
.من سه ماه در ايتالیا می مانم

سیما چه مدت در مسکو می ماند؟ 17
.او دو هفته در مسکو می ماند

تو چه مدت در پاريس می مانی؟
.من دو هفته در پاريس می مانم

.ما دو روز اينجا می مانیم 18
.اين دختر يک هفته در خانه ی مادربزرگش می ماند

.آن ها در بیمارستان می مانند

 اين زن در هتل اتاق رزرو کرده است. او می تواند امشب 19
.اينجا بماند

 اين مرد در هتل اتاق رزرو نکرده است. او بايد امشب اينجا
.بماند

 آن ها در رستوران میز رزرو کرده اند. آن ها می توانند اينجا
.غذا بخورند

 ما در اين رستوران میز رزرو نکرده ايم. ما نمی توانیم اينجا
.غذا بخوريم

من می توانم يک اتاق رزرو کنم؟ 20
بله، شما چه ساعتی تشريف می آوريد؟

.من امروز عصر ساعت هشت می آيم
.من می خواهم يک اتاق رزرو کنم

شما چه روزی تشريف می آوريد؟
.من چهارشنبه می آيم
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درس اصلی4�4

.اين مرد دارد اسکی می کند 01
.اين زن دارد قايق سواری می کند

.ما داريم قايق سواری می کنیم
.اين بچه ها دارند اسکی می کنند

�اين زن دارد توی شهر اسکی می کند 02
.اين مرد دارد در کوه اسکی می کند

.آن ها دارند نزديک شهر قايق سواری می کنند
.آن ها دارند نزديک ساحل قايق سواری می کنند

.آن ها دارند در اقیانوس بازی می کنند 03
.اين مرد دارد در اقیانوس قايق سواری می کند

.اين زن دارد در اقیانوس شنا می کند
.اين ها در اقیانوس زندگی می کنند

يره است 04 .اين کشور يک جز
يره است .اين مجسمه روی يک جز

يره است .اين کلیسا روی يک جز

.من در جنگل چادر زده ام 05
.اين زن نزديک اقیانوس چادر زده است

يره قايق سواری می کند .اين زن دارد نزديک جز
.اين زن در کوه چادر زده است

چهار چادر 06
سه قايق بادبانی
دو چوب اسکی
شش اسکی باز

.آن ها نزديک درياچه چادر زده اند 07
.اين خانواده کنار قايق های بادبانی هستند

.اين چوب های اسکی کنار چادر هستند
.اين خانواده در قايق بادبانی هستند

.اين قايق بادبانی سريع حرکت می کند 08
يع اسکی می کنند .اين اسکی بازها سر
.اين قايق بادبانی آهسته حرکت می کند
.اين اسکی بازها آهسته اسکی می کنند

.اول، اين مرد چمدانش را در خانه بست 28
.بعد، او به هتل رفت

.حاال، او دارد چمدانش را در اتاقش باز می کند

تو امروز چکار کردی؟ 29
.اول، من سی دقیقه دويدم

پر مارکت رفتم .بعد، من به سو
.در آخر، من شام درست کردم

.اول، اين زن بشقابش را روی میز گذاشت 30
.بعد، اين مرد بشقابش را روی میز گذاشت

.در آخر، بچه ها بشقابهايشان را روی میز گذاشتند

.اول، اين زن شام درست کرد 31
.بعد، او شام خورد

.در آخر، او بشقابهايش را شست

تو دوست داری به موزه برويم؟ 32
.بله، ما می توانیم بعدازظهر برويم

تو دوست داری عصر به رستوران برويم؟
.بله، بعد ما می توانیم به سینما برويم

تو دوست داری امروز کجا را ببینی؟ 33
.من دوست دارم معبد را ببینم

ببخشید، ما گم شده ايم. معبد کجا است؟
.اول، به پارک برويد. بعد، سمت چپ بپیچید

يم .متشکر
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.مقدار زيادی آب اينجا است 16
.تعداد زيادی درخت اينجا است

.مقدار زيادی چمن اينجا است
.تعداد زيادی گل اينجا است

.چند قايق بادبانی اينجا است 17
يادی قايق بادبانی اينجا است .تعداد ز

.مقداری برف اينجا است
.مقدار زيادی برف اينجا است

.امروز در پارک باد می وزد 18
.امروز صبح در ساحل خیلی باد می وزيد

.امروز بعدازظهر در شهر باد نمی وزد

.امروز باد نمی وزد 19
.امروز باد می وزد

.امروز خیلی باد می وزد

.فردا می خواهد برف ببارد 20
ما می خواهیم چکار کنیم؟

.ما می توانیم اسکی کنیم

.فردا نمی خواهد باران ببارد 21
ما می خواهیم چکار کنیم؟

.ما می توانیم دوچرخه سواری کنیم

.تو می توانی در ماه نوامبر اسکی کنی 22
.ما می توانیم فردا با اين بازی کنیم. فردا باد می وزد

 تو می توانی هفته ی آينده با دوچرخه ات دوچرخه سواری
.کنی

.آن ها دارند در باران فوتبال بازی می کنند 23
.اين ها دارند در برف باز ی می کنند

.اين مرد دارد در برف رانندگی می کند
.اين ها دارند در برف می دوند

ادامه دارد4�4

.اين کلیسا نزديک اقیانوس است 09
.اين مسجد نزديک پارک است

.اين کنیسه در شهر است
يره است .اين معبد روی جز

يره می گردد 10 .اين مرد دارد دنبال يک جز
.اين مرد دارد دنبال توپش می گردد

.اين مرد دارد دنبال اقیانوس می گردد

.من سوار يک اسب سفید هستم 11
.اين زن سوار يک دوچرخه ی خاکستری است

.اين مرد سوار يک اسب سیاه است
!تو داری دوچرخه سواری می کنی

.آن ها دارند در پارک اسب سواری می کنند 12
.آن ها دارند کنار اقیانوس اسب سواری می کنند

.اين مرد دارد کنار اقیانوس دوچرخه سواری می کند
.اين مرد دارد در جنگل دوچرخه سواری می کند

.اين بچه ها دارند در برف بازی می کنند 13
.او دارد روی برف می نويسد

.اين مرد دارد در باران دوچرخه سواری می کند
.آن ها دارند در باران راه می روند

تو می خواهی بعد از اسکی چکار کنی؟ 14
.من می خواهم در کافه قهوه بخورم

آن ها می خواهند بعد از شنا چکار کنند؟
.آن ها می خواهند دوچرخه سواری کنند و بعد بدوند

شما می خواهید بعد از قايق سواری چکار کنید؟
يره شام بخوريم .ما می خواهیم در جز

به اينجا است 15 .چند گر
يره اينجا است .چند جز

.چند چوب اسکی اينجا است
.تعداد زيادی ماهی اينجا است

.تعداد زيادی دوچرخه اينجا است
.تعداد زيادی چادر اينجا است
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.امروز شلوارک نپوش 29
چرا نپوشم؟

.چون هوا سرد خواهد شد
.امروز دمپايی نپوش

چرا نپوشم؟
.چون هوا سرد خواهد شد

.اجاره ی چوبهای اسکی برای يک روز سی دالر است 30
يد چوبهای اسکی چهارصد دالر است .قیمت خر

.اجاره ی يک ماشین برای يک روز صد دالر است
يد يک ماشین بیست و پنج هزار دالر است .قیمت خر

 امروز دوشنبه است. اين مرد دارد يک ماشین را برای دو 31
.روز اجاره می کند

.امروز چهارشنبه است. او دارد ماشین را پس می دهد
 ساعت ده صبح است. اين زن دارد چوب های اسکی را

.برای يک روز اجاره می کند
 ساعت شش بعدازظهر است. او دارد چوب های اسکی را

.پس می دهد

.اين مرد دوچرخه را پس خواهد داد 32
.او دارد دوچرخه را پس می دهد

.او دوچرخه را پس داده است

اجاره ی يک دوچرخه برای يک روز چند است؟ 33
.قیمت آن برای يک روز بیست پوند است

.من آن را فردا عصر پس می دهم
.قیمت آن برای دو روز چهل پوند است

تو چوب های اسکی را پس دادی؟ 34
.بله، من آن ها را ديروز پس دادم

تو ماشین را پس دادی؟
.نه، من آن را فردا پس می دهم

.من دارم در برف اسب سواری می کنم 24
.من اينجا چادر زده ام

.من دارم در اقیانوس قايق سواری می کنم
.من دارم در کوه اسکی می کنم

.اين را نخور 25
.اين را بخور
.اينجا ننشین
.اينجا بنشین

.آنجا بازی نکن
.اينجا بازی کن

.اينجا اسکی نکنید 26
.اينجا اسکی کنید

.اينجا شنا کنید
.اينجا شنا نکنید

.اينجا رانندگی نکنید
.اينجا رانندگی کنید

.اينجا چادر بزنید
.اينجا چادر نزنید

.آن ها مايوی سبز پوشیده اند 27
.روی دمپايی های اين زن گل های سفید است

.اين بچه ها دارند با حوله در يک روز بادی بازی می کنند
.اين نوازنده شلوارک پوشیده است

مايوی مردانه 28
مايوی زنانه

دمپايی مردانه
دمپايی زنانه

حوله
شلوارک
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تمرين دوره ای5�4

!سالم 01
!سالم

تو امروز صبح چکار کردی؟ 02
.من روزنامه خواندم

تو امروز صبح چکار کردی؟ 03
.من به موزه در مرکز شهر رفتم

تو چه چیزی خريدی؟ 04
يدم .من يک عکس از اين معبد قديمی خر

تو دوست داری امروز قايق سواری کنی يا به سینما بروی؟ 05
.من دوست دارم امروز قايق سواری کنم

.بعدازظهر بخیر 06
.بعدازظهر بخیر

 من می توانم به شما کمک کنم؟ شما امروز می خواهید 07
قايق سواری کنید؟

.بله، ما می خواهیم قايق سواری کنیم

شغل شما چیست؟ 08
.من نوازنده هستم

شما چه سازی می زنید؟ 09
.من پیانو می زنم

شما ساز می زنید؟ 10
.بله، من ساز می زنم

شما چه سازی می زنید؟ 11
.من گیتار می زنم

تو داری دنبال چی می گردی؟ 12
.من دارم دنبال حوله می گردم

شما يک عکس از ما می گیريد؟ 13
.بله، من از شما يک عکس می گیرم

ادامه دارد4�4

.من می خواهم چوب اسکی اجاره کنم 35
.ما می خواهیم چوب  اسکی اجاره کنیم
.من می خواهم يک دوچرخه اجاره کنم

.ما می خواهیم دوچرخه اجاره کنیم

سالم، می توانم به شما کمک کنم؟ 36
.ما می خواهیم قايق سواری کنیم

فردا هوا چطور است؟
.فردا می خواهد باران ببارد. فردا قايق سواری نکنید

.جمعه هوا آفتابی است و باد می وزد 37
ما می توانیم برای جمعه يک قايق بادبانی اجاره کنیم؟
 بله، شما می توانید يک قايق بادبانی برای جمعه اجاره

.کنید

ما کجا می توانیم قايق سواری کنیم؟ 38
يره ی کوچک قايق سواری کنید .شما می توانید تا اين جز

ما چه چیزی الزم است بیاوريم؟
.شما مايوها و حوله هايتان را بیاوريد
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شما می خواهید شام را در قايق بخوريد يا در ساحل؟ 14
.ما می خواهیم شام را در ساحل بخوريم

شما داريد چه چیزی درست می کنید؟ 15
.من دارم ماهی با لیمو و سیب زمینی درست می کنم

شما برای ما ساز می زنید؟ 16
.بله، من برای شما ساز می زنم
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آب 2.4 (6), 3.1 (1), 4.1 (3), 4.4 (1) 
2.4 (1), 3.1 (2), 3.4 (1)

آبی 1.1 (1), 1.2 (1), 1.3 (1), 2.2 (1)
2.3 (1)

آخر 4.3 (3)
3.2 (11)

آزاده 3.4 (1)
4.2 (1)
3.1 (2)

1.1 (1), 2.1 (1), 3.1 (1), 3.4 (2)
1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (8), 2.4 (1), 

3.1 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)
آقای 1.5 (1), 3.3 (3)
آمده 3.2 (3)

2.4 (1), 2.5 (1), 3.1 (1), 3.2 (1)
آن 1.1 (8), 1.2 (10), 1.3 (5), 

1.4 (6), 2.1 (1), 2.2 (25), 
2.3 (8), 2.4 (4), 3.1 (14), 
3.2 (3), 3.3 (17), 3.4 (7), 

4.1 (4), 4.2 (13), 4.3 (11), 
4.4 (16)

آنجا 3.3 (10), 4.1 (1), 4.4 (1)
4.1 (1), 4.4 (2)

آواز 3.1 (6), 3.4 (5), 4.2 (2), 4.3 (1)
آورد 3.1 (3), 4.1 (2)

آورده 3.3 (6)
3.1 (3), 3.2 (1), 3.4 (1)

2.1 (10), 3.1 (1), 4.1 (1), 4.4 (1)
3.1 (2)

1.4 (4), 2.4 (1)
2.4 (1)

1.3 (5), 3.3 (1), 4.3 (5)
1.3 (1), 4.3 (1)

1.2 (19), 1.3 (9), 1.4 (2), 
2.1 (1), 2.3 (2)

اجاره 4.4 (11)
اجرا 3.4 (3), 4.2 (6), 4.3 (2)

3.5 (1)
اداره 1.1 (8), 1.2 (1), 1.4 (1), 

2.3 (11), 2.4 (1), 3.1 (2), 
3.2 (3), 3.4 (1)

ارزان 3.3 (1)
از 1.2 (8), 1.3 (1), 1.4 (4), 2.1 (2), 

3.1 (10), 3.3 (3), 3.5 (2), 
4.1 (8), 4.2 (24), 4.3 (12), 

4.4 (3), 4.5 (3)
1.1 (1), 1.4 (1), 4.4 (5)
1.1 (1), 3.1 (3), 4.1 (1)

1.1 (1), 3.2 (1)
1.1 (43), 1.2 (33), 1.3 (92), 
1.4 (33), 1.5 (6), 2.1 (12), 
2.2 (50), 2.3 (9), 2.4 (12), 
2.5 (6), 3.1 (14), 3.2 (56), 
3.3 (41), 3.4 (28), 3.5 (2), 

4.1 (30), 4.2 (33), 4.3 (18), 
4.4 (42)

1.1 (5), 1.2 (1), 2.2 (3), 4.2 (4)
2.5 (1), 3.1 (1), 4.2 (1)

4.4 (23)
اسم 2.4 (3), 3.2 (1), 3.5 (2)

3.1 (1)
3.4 (4)
3.2 (1)

1.1 (2), 2.4 (3)
4.4 (10)

3.1 (3), 4.2 (1), 4.3 (1)
3.5 (3)

الو 3.3 (4), 3.4 (2)
اما 1.4 (1), 2.1 (1), 2.3 (6), 3.2 (1), 

3.3 (1), 3.4 (1)
امروز 1.4 (21), 2.1 (12), 2.2 (6), 

3.1 (4), 3.2 (12), 3.3 (1), 
3.4 (4), 4.1 (3), 4.3 (4), 

4.4 (10), 4.5 (5)
4.3 (2)
1.5 (1)

امیر 3.3 (4)
2.3 (1)

اهل 2.3 (2)
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او 1.1 (8), 1.3 (1), 2.1 (4), 2.2 (5), 
2.3 (12), 2.4 (3), 3.1 (5), 

3.2 (2), 3.3 (7), 3.4 (7), 4.1 (5), 
4.2 (7), 4.3 (8), 4.4 (5)

اوت 3.1 (4)
اول 3.2 (3), 4.3 (5)

1.2 (5)
2.3 (3), 3.1 (1), 4.3 (2)
2.4 (2), 2.5 (1), 4.1 (1)

2.2 (1)
1.1 (1), 1.2 (1), 4.3 (1)

1.2 (11), 1.3 (25), 1.4 (2), 
2.4 (2)

2.1 (5), 2.2 (1), 2.3 (1), 3.2 (4)
اين 1.1 (74), 1.2 (20), 1.3 (43), 

1.4 (28), 2.1 (40), 2.2 (60), 
2.3 (23), 2.4 (27), 2.5 (2), 

3.1 (44), 3.2 (66), 3.3 (46), 
3.4 (46), 4.1 (62), 4.2 (64), 

4.3 (52), 4.4 (47), 4.5 (1)
3.3 (19), 3.4 (2), 4.1 (5), 

4.3 (6), 4.4 (26)
اين 3.2 (1)

با 1.1 (3), 1.2 (1), 2.1 (1), 2.3 (2), 
2.4 (3), 3.2 (14), 3.3 (6), 
3.4 (3), 3.5 (2), 4.1 (16), 

4.2 (3), 4.3 (6), 4.4 (3), 4.5 (1)
باد 4.4 (8)

4.4 (9)
4.4 (1)

1.4 (13), 2.3 (1), 3.1 (1), 
3.5 (2), 4.4 (5)

1.4 (1), 2.1 (2), 3.2 (2), 4.2 (1)
باز 4.3 (3), 4.4 (2)

4.4 (2)
1.1 (1), 1.4 (7), 2.1 (8), 2.2 (5), 

2.3 (5), 2.4 (10), 3.1 (5), 
3.3 (1), 3.4 (4), 4.1 (8), 4.3 (1), 

4.4 (7)
4.2 (4)
3.3 (1)
3.3 (1)

3.3 (1)
باغ 4.2 (5)

4.3 (5)
1.1 (5), 1.2 (2), 2.2 (4), 4.1 (1)

3.3 (10), 3.4 (1), 4.3 (1)
3.2 (1)

1.4 (9), 3.5 (2), 4.4 (3)
1.2 (7), 1.3 (5), 2.2 (8), 2.5 (1), 

4.1 (4), 4.3 (1)
3.1 (1)
1.4 (1)
4.3 (3)
4.3 (3)
3.3 (1)
3.3 (1)
1.5 (1)
3.1 (1)
1.5 (1)
3.1 (1)

1.2 (5), 3.1 (1), 3.2 (2), 3.3 (2), 
4.3 (1)

بچه 1.1 (6), 1.2 (1), 2.2 (1), 2.3 (7), 
2.4 (8), 3.1 (3), 3.2 (1), 3.3 (1), 

4.2 (2), 4.3 (4), 4.4 (3)
2.1 (1)

1.1 (1), 1.3 (1), 2.1 (1)
3.2 (1)

1.4 (4), 2.3 (2)
1.4 (2), 2.1 (1), 2.5 (2), 4.2 (1)

2.2 (1), 2.5 (1), 3.1 (2)
2.2 (1)
2.1 (1)
4.4 (1)

1.4 (1), 2.1 (2), 3.1 (2), 4.4 (1)
1.4 (1), 4.3 (1)

3.1 (1), 3.3 (1), 4.5 (1)
1.4 (5), 4.3 (1), 4.4 (1), 4.5 (1)

3.3 (2)
4.5 (2)

بد 3.4 (14)
3.4 (2)
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3.4 (3)
3.4 (1)

بده 3.1 (1)
2.4 (1)

3.1 (4), 4.1 (4)
1.4 (2)
4.4 (1)
3.4 (1)
3.1 (1)
3.1 (1)
2.1 (3)

2.3 (1), 4.1 (2)
2.1 (7), 2.2 (12), 2.3 (1), 

2.4 (3), 3.1 (8), 3.2 (1), 3.3 (5), 
3.4 (4), 3.5 (3), 4.1 (2), 4.4 (9), 

4.5 (2)
4.1 (1)

برد 3.1 (1)
2.3 (1), 3.1 (1), 4.2 (1)

1.4 (10), 4.4 (9)
3.5 (1)

3.2 (1), 3.5 (1)
برم 3.1 (1)

3.4 (3), 4.2 (6), 4.3 (2)
3.1 (1)

برو 1.5 (1)
1.4 (6), 2.1 (2), 3.3 (1), 4.1 (1)
1.2 (7), 1.4 (5), 1.5 (2), 2.1 (2), 

2.4 (1), 3.2 (1)
3.1 (1)

1.1 (1), 1.2 (10), 1.5 (1), 
2.4 (1), 2.5 (1), 3.2 (1), 3.3 (3), 

4.3 (1)
1.1 (1), 1.2 (1), 1.4 (2), 3.4 (1), 

4.3 (2)
3.3 (1), 3.4 (1), 4.5 (1)

3.4 (1), 4.3 (2)
3.1 (1)

2.3 (2), 4.1 (7)
2.1 (1)
4.2 (1)

بزن 3.2 (2)

3.2 (1)
3.3 (1), 4.4 (1)

4.3 (3)
3.1 (2)
4.3 (2)
4.3 (1)
4.3 (1)
3.1 (1)
1.4 (3)
1.4 (1)
3.2 (1)
3.2 (1)

بعد 1.4 (2), 3.3 (1), 4.1 (3), 4.3 (6), 
4.4 (4)

1.3 (12), 1.4 (1), 3.4 (4), 
4.3 (1), 4.4 (2), 4.5 (2)

3.3 (5), 4.1 (7)
3.1 (2), 3.2 (2)

3.3 (2)
4.2 (1)
4.2 (1)

1.2 (1), 4.1 (4)
بله 1.1 (1), 1.2 (3), 1.3 (4), 1.4 (4), 

2.1 (5), 2.2 (4), 2.3 (8), 
2.4 (12), 2.5 (5), 3.1 (5), 
3.2 (5), 3.3 (4), 3.4 (10), 
3.5 (3), 4.1 (15), 4.2 (3), 

4.3 (4), 4.4 (2), 4.5 (4)
1.3 (7), 1.4 (3), 2.1 (1)

4.3 (3)
4.3 (1)
4.3 (1)
4.3 (1)
4.3 (1)
4.3 (1)
4.3 (1)
4.3 (1)

1.1 (10), 1.2 (1), 1.3 (1), 
1.5 (2), 2.2 (1)
3.2 (1), 4.4 (1)

3.1 (1)
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3.1 (1)
به 1.1 (28), 1.2 (25), 1.3 (5), 

1.4 (9), 1.5 (1), 2.1 (26), 
2.2 (31), 2.3 (2), 2.4 (7), 

2.5 (3), 3.1 (30), 3.2 (39), 
3.3 (2), 3.4 (14), 3.5 (4), 

4.1 (17), 4.3 (11), 4.4 (1), 
4.5 (3)

بهار 3.1 (2)
3.4 (3)
3.4 (3)

بود 1.4 (1), 2.3 (8), 2.4 (6), 3.4 (7), 
4.2 (1)

2.3 (6), 2.4 (20), 2.5 (1)
2.3 (5), 2.4 (1)

2.3 (3)
2.3 (5), 2.4 (4)
2.3 (3), 2.4 (1)

2.3 (1)
بور 1.2 (1), 2.3 (2)

2.4 (1)
بیا 3.2 (1)

3.1 (1), 3.3 (1)
3.3 (1), 3.5 (1)
3.1 (1), 4.4 (1)

4.4 (1)
3.5 (1)
3.1 (2)

3.4 (1), 3.5 (2)
3.4 (1), 3.5 (3)
3.3 (1), 3.4 (7)

3.3 (1)
1.4 (2), 3.1 (1), 3.3 (2)

1.3 (4), 3.2 (5), 4.1 (1), 4.3 (1), 
4.4 (2)
3.2 (2)
4.1 (1)
4.1 (6)

1.1 (1), 2.4 (1), 3.1 (2), 4.3 (1)
4.3 (2)
4.3 (2)

1.1 (1), 1.2 (5), 1.4 (1), 2.2 (2), 
2.3 (1), 2.4 (1), 3.1 (2), 3.2 (2), 
3.4 (1), 4.1 (1), 4.2 (3), 4.3 (1), 

4.4 (3)
1.3 (1), 1.4 (2), 2.1 (1), 2.2 (2), 
2.3 (4), 2.4 (1), 4.2 (1), 4.3 (2)

1.3 (5), 3.3 (1)
2.1 (6)

1.3 (1), 3.3 (1), 4.2 (2)
1.2 (2), 3.3 (1)

3.1 (1)
2.2 (2), 3.3 (1)

3.2 (1)
4.3 (7)

پای 1.1 (2)
3.2 (1)
3.1 (1)

پدر 2.1 (1), 2.2 (1), 2.3 (2), 3.1 (2), 
4.3 (1)

2.1 (2), 4.2 (1)
3.2 (1)
4.2 (1)
2.2 (1)
3.4 (1)
3.2 (2)
2.2 (1)
3.3 (1)

2.4 (5), 3.3 (1)
1.1 (2), 2.4 (3), 3.3 (1)

1.3 (20), 1.4 (4)
3.2 (1)

پس 4.4 (10)
1.1 (8), 1.2 (1), 1.4 (1), 2.4 (1), 

3.1 (1)
1.1 (4), 1.2 (1), 1.4 (1), 2.1 (1), 
2.2 (5), 2.3 (3), 3.1 (1), 3.2 (2), 
3.3 (2), 3.4 (1), 4.1 (5), 4.2 (3), 

4.3 (3)
1.3 (1)
3.1 (1)

1.4 (1), 3.1 (2), 3.2 (1)
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1.1 (9)
2.4 (1), 3.1 (1)

پل 4.2 (2)
پله 4.2 (4), 4.3 (6)

3.2 (2), 3.3 (1), 4.1 (3)
1.1 (4), 1.2 (1), 1.3 (1), 2.2 (1)

1.1 (1), 1.3 (10), 1.4 (1), 
2.1 (1), 3.2 (5), 4.3 (1), 4.4 (1)

1.3 (5), 1.4 (1), 3.3 (1)
1.4 (1), 2.2 (1), 3.2 (1), 3.3 (1), 

3.4 (2)
3.2 (5)
3.2 (1)

1.2 (3), 4.4 (2)
پول 1.1 (2)

1.3 (2), 3.2 (1), 4.4 (2)
1.2 (12), 1.3 (1), 1.4 (1)

3.4 (5), 4.1 (1), 4.2 (4), 4.5 (1)
3.4 (2)

4.2 (11), 4.3 (3)
2.3 (2), 3.2 (1), 4.1 (1)

3.2 (1), 3.3 (2)
4.3 (1)

4.1 (10)
1.3 (4), 1.4 (3)

1.1 (7), 1.2 (4), 4.2 (1)
تا 1.3 (7), 1.4 (1), 2.2 (1), 4.1 (2), 

4.2 (1), 4.4 (1)
1.4 (2)

2.2 (10)
4.2 (11)

2.2 (3), 2.3 (3), 3.2 (8)
3.2 (2)
1.2 (7)

4.2 (3), 4.3 (5)
3.1 (2), 3.2 (1)

4.1 (3)
1.3 (9), 1.4 (1), 2.4 (1)

4.3 (4)
1.2 (1)

4.4 (6)
2.2 (5), 2.4 (4), 2.5 (1), 3.5 (1)

1.3 (2), 3.2 (19), 3.3 (1), 4.1 (2)
3.2 (1)

1.4 (1), 3.2 (1), 3.3 (1)
3.1 (8)
2.1 (6)
2.1 (1)

تند 4.1 (3)
1.4 (1), 2.1 (3), 2.2 (2), 2.3 (1), 

2.4 (5)
تو 1.1 (6), 1.2 (2), 1.3 (2), 1.4 (1), 

1.5 (2), 2.1 (21), 2.2 (6), 
2.3 (7), 2.4 (10), 3.1 (4), 
3.2 (6), 3.3 (9), 3.4 (19), 
3.5 (3), 4.1 (8), 4.2 (1), 
4.3 (12), 4.4 (6), 4.5 (5)
2.1 (2), 3.3 (4), 4.1 (3)
3.1 (1), 4.2 (2), 4.4 (1)

3.2 (1), 3.3 (6), 3.4 (2), 4.3 (1)
4.3 (1)

1.1 (3), 1.2 (3), 3.2 (1), 3.4 (1), 
4.2 (1), 4.4 (1)

1.3 (2)
2.1 (2), 3.3 (1), 4.1 (2)

4.4 (9)
3.3 (3), 3.4 (2), 4.3 (1)

1.1 (6), 1.2 (1), 1.4 (1), 4.3 (3)
2.1 (1), 2.2 (2), 3.1 (1), 3.2 (1), 

3.4 (5), 3.5 (5), 4.4 (3)
1.4 (6), 4.2 (1), 4.4 (2)

4.1 (6)
جوان 2.3 (2)
جواهر 2.2 (2), 3.1 (1), 3.2 (1), 4.1 (1)

3.2 (1)
3.2 (1)
4.2 (2)
2.3 (2)

جین 3.2 (1), 4.1 (1)
چادر 4.4 (10)
چای 2.4 (3), 3.1 (1), 4.1 (1)
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چپ 1.1 (6), 1.2 (8), 1.5 (2), 2.4 (1), 
3.1 (3), 3.2 (1), 3.3 (1), 4.1 (1), 

4.3 (1)
چتر 1.4 (1), 3.1 (2)
چرا 1.4 (5), 2.5 (1), 3.5 (1), 4.3 (1), 

4.4 (2)
1.2 (9), 1.4 (5), 3.3 (1), 4.1 (2), 

4.4 (1)
چكار 1.4 (1), 2.1 (2), 4.3 (1), 4.4 (5), 

4.5 (2)
1.3 (7), 1.4 (2)

4.3 (7)
4.3 (1)
4.3 (1)

چمن 4.4 (1)
چند 1.1 (1), 1.3 (11), 1.5 (3), 

2.2 (2), 2.4 (2), 2.5 (1), 4.1 (1), 
4.2 (1), 4.3 (1), 4.4 (5)

4.1 (2)
چه 1.3 (8), 1.4 (2), 2.1 (2), 2.2 (3), 

2.4 (1), 3.1 (2), 3.2 (2), 3.3 (1), 
3.5 (2), 4.1 (2), 4.3 (13), 

4.4 (1), 4.5 (4)
چهار 1.3 (8), 2.1 (1), 2.2 (1), 3.2 (1), 

4.3 (1), 4.4 (1)
3.2 (1)

1.4 (1), 2.1 (1), 3.4 (2), 4.3 (1), 
4.4 (1)

3.2 (2), 4.4 (1)
3.2 (1)

1.2 (4), 3.1 (1)
چهل 1.3 (4), 4.3 (1), 4.4 (1)

چوب 4.4 (8)
4.4 (2)

چون 1.4 (4), 4.3 (10), 4.4 (2)
3.1 (8), 3.3 (1), 3.5 (1), 4.1 (2), 

4.2 (2), 4.4 (1), 4.5 (2)
2.2 (12), 2.3 (6), 2.4 (4), 

3.4 (1), 3.5 (1), 4.1 (1), 4.2 (2), 
4.5 (1)

چین 2.3 (3), 2.4 (3), 4.2 (1)

چی 2.2 (5), 2.3 (4), 2.5 (3), 3.3 (2), 
3.5 (1), 4.3 (2), 4.5 (1)

حاال 2.3 (27), 2.4 (3), 3.1 (2), 
4.1 (4), 4.3 (4)

3.3 (1)
حرف 3.2 (10), 3.3 (1), 3.5 (2)

3.1 (2), 4.1 (1), 4.4 (2)
3.1 (2), 4.4 (3), 4.5 (1)

1.1 (6), 1.4 (2), 4.1 (3), 4.2 (1)
خارج 3.1 (4)

4.4 (1)
خانم 2.2 (1)
خانه 1.1 (12), 1.2 (4), 1.4 (2), 

2.1 (1), 2.3 (1), 3.1 (3), 3.3 (1), 
3.4 (1), 4.1 (2), 4.2 (1), 4.3 (2)
1.1 (1), 2.3 (1), 3.1 (1), 3.4 (1), 

4.2 (1), 4.4 (2)
3.3 (2), 3.5 (2)

1.3 (1), 1.4 (1), 2.4 (1)
2.1 (1), 2.2 (1), 2.4 (1), 4.5 (1)

3.1 (1)
2.1 (4), 2.4 (4)

2.2 (2)
2.2 (2)

2.1 (1), 2.2 (1)
3.4 (5), 4.1 (2)

خواهر 3.4 (1)
2.1 (1), 3.2 (1)

3.2 (1)
2.1 (2), 3.3 (1)

1.2 (3), 1.3 (1), 1.5 (1), 2.2 (3), 
2.4 (1), 2.5 (2), 3.3 (1), 3.5 (1)

خوب 3.3 (1), 3.4 (17), 4.3 (1)
2.1 (2), 2.4 (1), 3.1 (2), 3.3 (2)

1.4 (1), 3.1 (2), 3.3 (1)
2.1 (5), 2.2 (7), 3.3 (1), 3.4 (4)

2.1 (1)
2.4 (1)
4.3 (5)
3.5 (2)

1.2 (2), 3.2 (1), 3.4 (1)
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1.4 (2)
3.4 (11), 3.5 (1), 4.1 (22), 

4.4 (2)
داد 2.1 (3), 2.4 (1), 4.1 (2), 4.4 (1)

دادم 2.1 (2), 2.2 (1), 2.3 (3), 2.5 (2), 
4.4 (1)

داده 2.1 (2), 2.2 (6), 2.4 (1), 4.4 (1)
2.3 (3), 2.5 (2)

دادی 2.1 (2), 4.4 (2)
دارد 1.1 (24), 1.2 (18), 1.3 (11), 

1.4 (17), 2.1 (19), 2.2 (12), 
2.3 (6), 3.1 (31), 3.2 (17), 
3.3 (12), 3.4 (7), 4.1 (25), 
4.2 (17), 4.3 (21), 4.4 (20)

دارم 1.1 (10), 1.2 (4), 1.3 (2), 
1.4 (7), 1.5 (3), 2.1 (16), 

2.2 (2), 2.3 (1), 2.4 (5), 3.1 (3), 
3.2 (5), 3.3 (2), 3.4 (9), 3.5 (4), 
4.1 (7), 4.2 (4), 4.3 (3), 4.4 (3), 

4.5 (3)
1.1 (8), 1.2 (4), 1.4 (2), 2.2 (3), 

3.1 (18), 3.2 (2), 3.3 (4), 
3.4 (3), 4.1 (1), 4.2 (12), 

4.3 (12), 4.4 (12)
دارو 1.1 (1), 2.2 (2), 2.4 (1)

1.1 (2), 2.2 (4), 2.4 (1)
1.1 (7), 1.2 (2), 1.3 (2), 1.4 (2), 

2.1 (1), 2.4 (15), 3.2 (2), 
3.4 (3), 3.5 (6), 4.1 (8), 4.2 (2), 

4.5 (1)
1.1 (12), 1.3 (1), 1.5 (1), 

2.2 (1), 2.3 (1), 3.1 (2), 3.3 (1), 
3.4 (2), 4.1 (2), 4.2 (2), 4.4 (1)

داری 1.1 (2), 1.5 (2), 2.1 (4), 2.4 (1), 
3.2 (2), 3.3 (1), 3.4 (5), 3.5 (1), 

4.3 (4), 4.4 (1), 4.5 (2)
2.3 (3), 2.4 (1)
2.3 (1), 2.4 (3)

3.3 (1)
2.3 (2)

دامن 1.2 (1), 1.5 (2), 3.3 (1)

2.1 (4), 2.3 (10), 3.1 (2), 
3.2 (3), 3.3 (1), 4.1 (1)
2.3 (4), 2.4 (1), 2.5 (2)

2.3 (3)
2.3 (2)

2.3 (9), 2.4 (3), 4.1 (1)
2.3 (7)
2.3 (9)

1.1 (3), 1.2 (1), 1.4 (3), 2.1 (4), 
2.2 (2), 2.3 (4), 3.1 (5), 3.2 (5), 
3.3 (1), 3.4 (1), 4.1 (6), 4.3 (5)

2.3 (1), 2.4 (1)
3.1 (1)
2.1 (1)

در 1.1 (26), 1.2 (23), 1.3 (13), 
1.4 (28), 2.1 (5), 2.3 (26), 
2.4 (25), 2.5 (1), 3.1 (17), 
3.2 (16), 3.3 (3), 3.4 (7), 

4.1 (9), 4.2 (31), 4.3 (23), 
4.4 (28), 4.5 (3)

1.1 (2), 4.1 (4), 4.4 (1)
درس 1.4 (2), 2.2 (3), 2.3 (8), 2.4 (1), 

2.5 (5), 4.1 (2)
3.1 (1), 3.3 (10), 3.5 (2), 

4.3 (2), 4.5 (2)
1.4 (5), 2.1 (2), 2.2 (1), 3.1 (2), 

4.4 (1)
3.1 (3), 3.2 (3)
1.1 (2), 4.1 (1)
1.2 (3), 2.2 (1)

4.1 (4)
3.2 (1)
3.2 (1)
2.3 (2)

دسر 3.3 (15), 3.5 (1), 4.1 (2)
3.3 (1)
3.3 (2)

2.1 (6), 2.2 (1)
3.1 (1)

1.3 (11), 1.4 (2), 2.2 (2), 
4.1 (1), 4.3 (3)
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2.2 (2), 2.3 (1), 3.1 (2), 3.2 (5), 
4.1 (3), 4.3 (1)

دالر 1.1 (1), 1.3 (4), 2.4 (1), 3.2 (1), 
4.4 (4)
4.4 (4)

4.2 (15), 4.4 (3), 4.5 (2)
ده 1.3 (3), 1.4 (3), 2.1 (1), 2.4 (1), 

4.1 (1), 4.4 (1)
دهد 2.1 (5), 2.2 (4), 3.1 (9), 4.1 (6), 

4.4 (3)
دهم 2.1 (3), 2.2 (1), 2.3 (2), 4.4 (2)

3.1 (1)

دو 1.3 (11), 2.1 (2), 2.2 (1), 
3.2 (5), 3.4 (3), 4.1 (2), 4.3 (4), 

4.4 (3)
1.3 (1), 3.1 (1)

3.2 (1)
1.1 (3), 2.1 (2), 2.3 (2), 2.4 (1), 
3.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (2), 4.4 (15)

دور 1.2 (1)
1.3 (2), 3.2 (1)

1.5 (4), 2.3 (6), 2.4 (6), 3.2 (2), 
3.3 (1), 3.4 (9), 3.5 (7), 4.3 (4), 

4.5 (2)
2.1 (2), 3.1 (1), 3.2 (3)

2.3 (1)
4.2 (1)
2.1 (1)

2.1 (4), 3.4 (1), 4.4 (1)
دوم 3.2 (1), 4.3 (1)

1.2 (5)
دوند 1.4 (1), 2.2 (1), 4.4 (1)

2.1 (1), 4.3 (2)
4.3 (6)

2.1 (3), 2.2 (11)
4.3 (1)
3.2 (2)
2.4 (1)

2.1 (4), 3.5 (2)
دير 3.2 (7), 4.3 (1)

2.1 (8), 2.2 (8), 3.4 (1), 4.3 (1), 
4.4 (1)

2.1 (10), 2.2 (1), 2.4 (1)
1.3 (2), 4.1 (3)

را 1.1 (1), 1.2 (1), 1.3 (9), 1.4 (7), 
1.5 (4), 2.1 (17), 2.2 (13), 
2.3 (6), 2.4 (22), 3.1 (21), 
3.2 (20), 3.3 (13), 3.4 (8), 
4.1 (3), 4.2 (11), 4.3 (25), 

4.4 (15), 4.5 (2)
1.3 (1), 2.4 (1)

1.1 (6), 1.2 (8), 1.5 (5), 2.2 (1), 
2.4 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (1), 

4.1 (1)
4.1 (1)

1.4 (3), 3.3 (3), 3.4 (3), 4.1 (1), 
4.4 (3)

راه 1.4 (6), 3.3 (2), 4.1 (1), 4.2 (1), 
4.4 (1)

ربع 1.3 (9), 1.4 (1)
رزرو 4.3 (8)

1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (2), 2.1 (2), 
2.2 (1), 2.3 (2), 3.2 (3), 3.4 (3), 

4.1 (3), 4.3 (3)
3.2 (8), 3.5 (1)

رضا 2.4 (1)
4.1 (4), 4.3 (1)

2.2 (4), 4.3 (1), 4.5 (1)
2.2 (9), 2.5 (2)

2.2 (2)
2.2 (4), 2.4 (1)
2.2 (2), 2.3 (1)

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

3.4 (6)
4.1 (3)

رم 1.3 (1), 1.4 (1), 2.3 (2), 4.2 (1)
روز 1.4 (2), 3.1 (2), 3.2 (1), 3.3 (1), 

4.1 (2), 4.3 (1), 4.4 (8)
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1.1 (1), 2.1 (7), 2.4 (2), 3.1 (1), 
4.2 (1), 4.5 (1)

روزی 4.1 (11), 4.2 (1), 4.3 (2)
1.4 (1), 2.4 (2), 3.1 (1)

2.2 (4), 2.3 (1), 2.5 (2), 4.1 (1)
زد 4.1 (2), 4.2 (2)

زده 4.4 (5)
زرد 3.3 (2)

1.4 (2), 3.1 (1)
4.1 (5), 4.5 (1)

زن 1.1 (23), 1.2 (8), 1.3 (12), 
1.4 (3), 2.1 (15), 2.2 (11), 
2.3 (7), 3.1 (13), 3.2 (15), 

3.3 (8), 3.4 (7), 4.1 (8), 4.2 (8), 
4.3 (16), 4.4 (9)

4.4 (2)
2.3 (9), 2.4 (1), 4.1 (3), 4.2 (4), 

4.4 (1)
زود 3.2 (4), 3.5 (2)

4.4 (9)
ير ز 1.1 (4), 2.1 (1)

3.1 (1)
3.1 (3), 3.2 (2)

ژوئن 3.1 (3), 3.2 (4)
3.1 (3), 3.2 (1)

4.1 (18)
4.1 (4)

1.4 (6), 2.1 (1), 2.2 (4), 2.3 (2), 
2.4 (4), 2.5 (2), 3.1 (3), 3.2 (1), 
3.4 (2), 4.2 (1), 4.4 (2), 4.5 (2)

4.2 (11)
سارا 1.3 (1)
ساز 4.2 (3), 4.5 (4)

4.2 (2)
4.5 (2)

1.3 (65), 1.4 (1), 1.5 (6), 
2.2 (6), 2.5 (3), 3.1 (4), 3.2 (1), 
3.3 (4), 3.4 (4), 3.5 (1), 4.1 (2), 

4.3 (4), 4.4 (2)
1.3 (8), 2.2 (2), 3.5 (1), 4.3 (2)

سال 2.1 (1), 3.1 (5), 3.2 (3), 3.3 (1), 
4.1 (2)

3.3 (10), 3.5 (1), 4.1 (1)
3.3 (1)
3.3 (1)
3.3 (1)
3.3 (1)

1.3 (2), 2.1 (1), 2.4 (1)
3.3 (6)

2.1 (1), 2.4 (2), 3.3 (2)
2.2 (1), 2.3 (2), 3.2 (1), 4.4 (1)

2.1 (1), 3.2 (1)
3.3 (1)

3.1 (3), 3.2 (1)
سر 1.1 (4), 1.2 (12), 1.3 (5), 

1.4 (1), 2.2 (2), 3.1 (2), 3.2 (3), 
4.1 (1)

سرد 1.4 (6), 3.1 (2), 4.4 (2)
4.1 (1), 4.4 (2)

2.3 (2), 3.3 (1), 3.4 (1), 4.4 (2)
1.1 (1), 1.4 (2), 2.1 (1), 2.3 (1), 
2.4 (1), 3.1 (3), 3.2 (2), 3.3 (1), 

4.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (1)
4.2 (1)

4.2 (1), 4.3 (1)
4.2 (1)

1.1 (1), 1.5 (4), 3.3 (5), 3.4 (2), 
3.5 (5), 4.3 (3), 4.4 (1), 4.5 (2)

1.1 (8), 1.2 (16), 1.5 (3), 
2.2 (1), 3.1 (3), 3.2 (2), 3.3 (1), 

4.1 (2), 4.3 (1)
سه 1.2 (1), 1.3 (9), 2.1 (5), 2.2 (3), 

3.2 (1), 3.4 (1), 4.1 (1), 4.2 (1), 
4.3 (3), 4.4 (1)

سوار 1.2 (13), 1.4 (3), 2.1 (1), 
3.1 (1), 3.3 (1), 4.4 (3)

4.4 (22), 4.5 (4)
3.3 (9), 4.1 (3)

1.1 (1), 2.2 (4), 2.4 (3), 4.1 (1), 
4.3 (1)
3.1 (1)

1.2 (4), 1.3 (1)
1.2 (1), 1.3 (1), 1.5 (2), 2.4 (1), 

3.4 (2), 4.4 (1)
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2.1 (3), 2.2 (1), 2.4 (4), 3.3 (1), 
4.1 (5), 4.5 (1)

3.2 (1)
3.2 (2)
4.3 (1)

3.2 (1), 4.2 (6), 4.3 (1), 4.5 (1)
سی 1.3 (5), 2.4 (1), 3.1 (1), 3.2 (4), 

4.3 (2), 4.4 (1)
شام 1.4 (4), 2.2 (1), 3.2 (1), 3.3 (3), 

3.4 (1), 4.1 (1), 4.3 (3), 4.4 (1), 
4.5 (2)

شب 1.3 (8), 3.1 (1), 3.4 (1), 4.3 (1)
شد 2.1 (1), 4.1 (8), 4.4 (2)

3.3 (1)
شده 1.2 (8), 2.1 (1), 3.1 (5), 4.3 (4)

1.2 (1), 2.3 (1)
3.1 (12), 3.5 (2)

4.3 (1)
1.3 (9), 2.1 (3), 3.2 (1), 4.4 (2)

3.2 (1)
1.3 (6), 1.4 (2)

2.3 (6), 3.4 (1), 4.5 (1)
شكر 4.1 (5)

2.1 (3), 2.2 (1), 2.4 (3), 2.5 (2), 
3.3 (1), 3.4 (1)

2.3 (1), 3.2 (2), 3.3 (1), 4.1 (1)
4.4 (3)

شما 1.1 (9), 1.2 (12), 1.3 (13), 
1.4 (6), 1.5 (1), 2.1 (4), 

2.2 (12), 2.3 (26), 2.4 (26), 
2.5 (9), 3.1 (5), 3.2 (3), 

3.3 (16), 3.4 (4), 3.5 (11), 
4.1 (16), 4.2 (3), 4.3 (10), 

4.4 (5), 4.5 (11)
1.3 (7), 3.2 (9)

شنا 1.4 (10), 2.1 (17), 2.3 (1), 
3.1 (2), 3.2 (1), 3.4 (2), 4.3 (2), 

4.4 (4)
1.4 (1), 2.1 (5), 2.2 (1), 3.4 (4)

شهر 1.2 (1), 1.4 (2), 4.2 (10), 
4.4 (4), 4.5 (1)

شود 1.2 (7), 1.3 (13), 3.1 (19), 
3.5 (2)

شوم 1.2 (2)
1.2 (1), 3.1 (4)

1.2 (2)
1.1 (1), 2.4 (2), 4.1 (1)

4.1 (3)
3.2 (1)

1.3 (14), 2.1 (1), 2.2 (1), 
4.3 (1), 4.4 (2), 4.5 (2)

2.2 (4), 3.1 (1), 3.3 (1), 4.1 (1)
2.4 (2), 2.5 (2), 3.3 (3), 3.4 (2), 

4.3 (2)
صد 3.2 (1), 4.4 (1)

1.2 (11)
1.1 (3), 1.2 (3), 1.3 (6), 2.1 (1), 

3.1 (2)
4.2 (4)

1.3 (2), 3.1 (1), 3.2 (1)
عدد 1.2 (3), 3.2 (3)

4.3 (5)
3.1 (2), 3.4 (2), 4.1 (1), 4.3 (2), 

4.4 (1)
4.2 (22), 4.5 (3)

علم 2.2 (4)
علوم 2.2 (2), 2.3 (5), 2.5 (1)

4.2 (1)
4.2 (2)
4.2 (1)

1.2 (1), 1.3 (1), 3.2 (1), 3.3 (3)
غذا 1.3 (1), 1.4 (1), 2.1 (4), 2.2 (4), 

3.3 (1), 4.1 (1), 4.3 (2)
2.2 (2), 2.3 (2), 2.4 (4), 2.5 (2), 

4.1 (1)
1.3 (5), 1.4 (1)

2.3 (1), 2.4 (1), 3.1 (1)
فردا 1.4 (11), 2.1 (2), 2.2 (2), 

4.1 (4), 4.4 (7)
فرق 4.2 (1)

2.1 (1)
2.1 (1)
2.1 (2)

1.3 (8), 2.2 (1), 2.4 (3), 3.1 (2)
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2.1 (1), 2.2 (1)
2.3 (5), 3.1 (1)

2.4 (1)
4.1 (5)
4.1 (1)

3.1 (1), 3.2 (1)
4.2 (6), 4.3 (1)

1.4 (5), 2.1 (4), 2.2 (2), 2.3 (3), 
2.4 (3), 3.4 (1), 4.1 (1), 4.3 (1), 

4.4 (1)
3.1 (4), 3.2 (1)

3.1 (2), 3.4 (2), 4.2 (1)
4.1 (2)

4.4 (21), 4.5 (5)
3.3 (2)

2.3 (17), 2.4 (3), 4.1 (2)
قد 1.2 (1), 4.1 (1)

3.3 (1), 4.2 (1), 4.5 (1)
قرمز 1.1 (1), 1.2 (2), 1.3 (1), 2.4 (1), 

3.3 (3), 3.4 (1)
1.3 (25), 1.4 (4), 2.1 (2), 

2.4 (3), 3.1 (1)
2.3 (1)

قهوه 1.1 (1), 2.2 (2), 2.4 (7), 3.1 (2), 
3.3 (1), 4.1 (2), 4.4 (1)

1.1 (2), 1.3 (14), 2.4 (3), 
3.2 (16), 4.1 (1), 4.4 (4)

كار 1.1 (11), 1.2 (13), 1.4 (1), 
2.2 (2), 2.3 (9), 2.4 (2), 3.1 (3), 
3.2 (1), 3.4 (11), 3.5 (1), 4.1 (5)

1.1 (2), 2.4 (3)
2.3 (5), 3.2 (1), 3.4 (3)

كارد 4.1 (4)
2.3 (4)
3.2 (2)

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

كاری 3.4 (14), 3.5 (3), 4.1 (1)
3.2 (1), 4.1 (1)

1.1 (7), 1.3 (1), 3.2 (1), 3.4 (4), 
4.1 (2), 4.2 (2), 4.4 (1)

كت 2.3 (1), 3.2 (1)
1.1 (5), 1.4 (3), 2.1 (17), 

2.2 (3), 2.4 (2), 3.1 (2), 3.4 (3), 
4.1 (1), 4.3 (1)

3.2 (1)
1.1 (6), 1.2 (1), 2.2 (8), 3.1 (1), 

3.2 (1)
1.1 (3), 2.2 (1), 2.4 (1), 3.1 (1)

3.1 (1)
2.3 (2), 4.3 (1)

كجا 1.1 (17), 1.2 (9), 1.3 (2), 
1.5 (1), 2.2 (5), 2.3 (2), 3.1 (2), 
3.2 (3), 3.3 (1), 4.3 (2), 4.4 (1)

كدام 1.2 (1), 1.3 (1), 1.5 (2)
كرد 2.1 (1), 2.3 (1), 2.4 (1), 

4.1 (10), 4.2 (7), 4.3 (3)
كردم 2.1 (4), 2.3 (5), 2.4 (10), 

3.4 (1), 4.1 (1), 4.2 (3), 4.3 (1)
كردن 1.4 (1)

2.2 (2), 2.3 (2), 3.4 (3), 4.2 (3)
كرده 2.1 (6), 2.2 (1), 4.3 (3)

2.2 (1), 2.3 (4)
2.2 (1), 2.3 (1), 4.1 (1)

2.1 (1), 2.3 (1), 4.3 (1), 4.5 (2)
كره 4.1 (5)

2.4 (1)
3.3 (1)

4.3 (1), 4.4 (1)
1.3 (1), 1.5 (2), 2.1 (1), 3.2 (1), 

3.3 (4), 3.4 (2)
4.2 (2), 4.3 (1)

كاله 1.2 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 2.5 (2), 
4.1 (1)

2.2 (10), 2.4 (2)
2.2 (2), 3.1 (1)
4.2 (2), 4.3 (1)
4.3 (7), 4.4 (2)

3.2 (13), 3.4 (2), 4.1 (2), 
4.3 (1), 4.4 (1), 4.5 (1)

كن 3.2 (6), 4.4 (1)
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4.3 (1)
3.1 (2)

2.1 (12), 2.2 (1), 3.4 (3)
3.3 (1), 4.1 (1)

1.4 (2), 2.2 (1), 2.3 (1), 2.4 (1), 
3.3 (1), 4.2 (2), 4.4 (1)

4.2 (5), 4.4 (3)
4.2 (4), 4.5 (1)

4.2 (3)
4.2 (2)
4.2 (1)
4.5 (1)
4.2 (1)
4.2 (1)
4.2 (3)

گرم 1.4 (6)
4.2 (13), 4.3 (2)

4.3 (3)
گل 1.1 (1), 2.1 (2), 2.2 (1), 3.1 (1), 

4.4 (2)
1.4 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 2.3 (1), 

2.4 (3)
گم 4.3 (6)

2.4 (1), 3.2 (1)
2.1 (1), 3.2 (1)
4.2 (8), 4.5 (1)

4.2 (8)
4.5 (1)
4.5 (1)

الزم 1.1 (12), 1.3 (1), 1.5 (3), 
2.1 (1), 3.3 (1), 4.4 (1)
2.1 (3), 3.2 (1), 3.3 (2)

4.3 (7)
2.2 (5), 2.4 (9), 2.5 (1), 

3.1 (15), 3.2 (7), 3.3 (3), 
3.4 (1), 3.5 (1), 4.2 (1)

4.1 (5)
4.1 (6), 4.5 (1)

كنار 1.1 (8), 1.2 (1), 1.3 (4), 1.4 (1), 
2.2 (2), 4.1 (1), 4.2 (2), 4.4 (4)

كند 1.1 (6), 1.2 (1), 1.3 (11), 
1.4 (8), 2.1 (5), 2.3 (3), 3.1 (3), 

3.2 (16), 3.3 (7), 3.4 (7), 
4.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (6), 4.4 (15)
1.4 (1), 3.1 (2), 3.2 (1), 3.4 (6)

كنم 1.1 (1), 1.2 (3), 1.3 (1), 1.4 (8), 
1.5 (1), 2.1 (7), 2.2 (3), 2.3 (5), 
2.4 (6), 2.5 (3), 3.3 (6), 3.4 (3), 
3.5 (2), 4.1 (3), 4.3 (5), 4.4 (6), 

4.5 (3)
1.1 (2), 1.4 (2), 2.1 (1), 2.3 (1), 
3.1 (5), 3.2 (3), 3.3 (3), 3.4 (2), 

4.2 (8), 4.3 (4), 4.4 (15)
1.1 (1), 1.4 (1), 2.2 (5), 2.3 (2), 
2.4 (9), 2.5 (2), 3.2 (1), 3.3 (2), 

3.5 (1), 4.4 (6), 4.5 (2)
4.3 (3), 4.4 (1)

1.4 (3), 2.1 (1), 2.3 (1), 3.3 (1), 
4.1 (1), 4.3 (2), 4.4 (11), 4.5 (1)

كنی 2.1 (3), 3.4 (4), 3.5 (1), 4.3 (1), 
4.4 (4), 4.5 (1)

4.3 (1)
كه 2.2 (1), 4.2 (2)

4.1 (5), 4.4 (1)
2.1 (1)

1.4 (1), 4.1 (1), 4.3 (1)
كوه 1.4 (6), 2.1 (2), 2.2 (1), 2.3 (1), 

2.4 (1), 3.1 (2), 3.2 (1), 4.2 (2), 
4.3 (3), 4.4 (3)

2.2 (1), 2.4 (2), 3.1 (2), 3.3 (1), 
4.1 (1)

1.3 (5), 1.4 (3), 2.1 (3)
كی 2.4 (5), 3.1 (2), 3.2 (4), 3.4 (2), 

3.5 (1)
3.1 (1)
3.1 (1)
3.1 (1)
3.1 (1)
4.3 (2)
3.1 (2)
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ما 1.1 (13), 1.2 (3), 1.3 (2), 
1.4 (11), 1.5 (2), 2.1 (3), 

2.2 (20), 2.3 (12), 2.4 (4), 
2.5 (1), 3.1 (5), 3.2 (3), 3.3 (3), 
3.4 (4), 3.5 (1), 4.1 (8), 4.2 (6), 

4.3 (10), 4.4 (13), 4.5 (4)
مادر 3.1 (1), 4.3 (2)

4.3 (1)
2.1 (1)

2.1 (2), 2.4 (1), 4.2 (1)
2.3 (1)
3.4 (1)

2.1 (1), 3.2 (2)
3.1 (1)

مادرم 2.1 (2), 2.4 (1)
2.2 (1)

3.1 (3), 3.2 (3), 3.4 (1)
1.1 (1), 2.2 (4), 2.4 (3), 4.1 (1), 

4.3 (1)
1.1 (11), 1.2 (2), 2.1 (2), 

2.3 (1), 2.4 (1), 3.2 (1), 3.3 (6), 
3.4 (1), 4.4 (5)

2.1 (1)
4.2 (2)

1.4 (1), 2.1 (1)
3.2 (1)

مامان 2.2 (2)
ماه 2.1 (1), 3.1 (16), 3.4 (3), 

4.1 (1), 4.2 (2), 4.3 (1), 4.4 (1)
ماهی 1.4 (1), 3.1 (1), 4.1 (3), 4.4 (1), 

4.5 (1)
4.4 (1)
4.4 (3)

1.2 (13)
1.1 (1), 1.2 (3), 1.3 (3), 1.5 (1), 
2.2 (3), 2.4 (4), 2.5 (2), 3.1 (2), 

3.3 (2), 3.5 (1), 4.1 (1)
4.3 (1)
3.5 (1)

مثل 4.2 (1)
4.2 (19), 4.3 (2), 4.4 (1)

مچی 1.3 (4)
مدت 4.3 (9)

1.1 (7), 1.2 (5), 2.1 (1), 2.2 (2), 
3.1 (1), 3.2 (2), 3.3 (1), 4.1 (1)

مدرن 4.2 (4)
مدير 2.3 (11), 3.2 (3), 4.1 (1)

3.2 (2)
مرا 2.4 (1)
مرد 1.1 (21), 1.2 (10), 1.3 (6), 

1.4 (8), 2.1 (15), 2.2 (8), 
2.3 (3), 2.4 (2), 3.1 (12), 
3.2 (17), 3.3 (4), 3.4 (8), 

4.1 (8), 4.2 (11), 4.3 (21), 
4.4 (13)
4.4 (2)

مردم 1.1 (1), 3.1 (2), 3.2 (1)
مردها 1.1 (3), 1.2 (1), 1.3 (1), 4.2 (2)

مرغ 4.1 (5)
مركز 4.2 (10), 4.5 (1)

3.1 (5), 3.4 (3)
1.2 (5), 1.5 (2), 3.1 (1), 3.3 (1)

4.3 (3), 4.4 (1)
4.2 (1), 4.3 (2)

مصر 1.4 (1), 2.3 (3)
4.3 (4), 4.4 (1), 4.5 (1)

4.3 (1)
3.4 (13), 3.5 (1)

4.2 (19)
2.1 (3), 2.2 (2), 2.3 (4), 3.2 (3), 

4.1 (2)
2.1 (1)

2.2 (1), 4.3 (1)
2.1 (1)

2.2 (26), 2.4 (2), 3.4 (2)
4.4 (3)
4.4 (1)
1.1 (2)

3.2 (10), 4.1 (1)
2.2 (5), 2.4 (4), 2.5 (1), 3.3 (3), 

3.4 (2), 3.5 (1), 4.1 (4)



64

3.1 (14), 3.2 (5), 3.3 (1), 
3.4 (1), 3.5 (9)

3.3 (1)
موزه 1.1 (7), 1.2 (5), 1.4 (2), 1.5 (1), 

3.2 (4), 4.2 (3), 4.3 (1), 4.5 (1)
2.2 (4), 2.3 (3), 2.5 (1), 3.4 (2), 

4.2 (13), 4.3 (2)
موی 1.2 (2), 2.3 (2)

میز 1.1 (1), 1.3 (2), 2.1 (6), 3.1 (2), 
3.2 (1), 3.3 (2), 3.4 (1), 4.1 (1), 

4.3 (6)
میزم 2.1 (1)

3.1 (1)
میل 2.4 (1)
میوه 2.2 (1), 2.4 (2), 3.3 (2), 4.1 (1)
میل 2.4 (12)

4.3 (2)
نامه 2.1 (11), 2.2 (2), 2.3 (1), 2.4 (3)
نان 4.1 (2)

ناهار 1.4 (3), 3.3 (3), 4.1 (1), 4.2 (1)
4.4 (2)
4.4 (2)
2.1 (1)

نخور 4.4 (1)
3.3 (1)
3.4 (5)

3.4 (8), 3.5 (2), 4.1 (1)
1.5 (1), 3.4 (1)

3.4 (2)
ندو 3.3 (1)

2.4 (1), 3.1 (1)
3.5 (1)

1.2 (2), 4.3 (1), 4.4 (7)
4.4 (1)
3.5 (1)
4.3 (2)

1.1 (1), 1.2 (3), 1.3 (1), 4.2 (1), 
4.3 (1)

نفر 1.2 (8), 4.2 (1), 4.3 (2)
2.2 (5), 2.4 (4)

من 1.1 (19), 1.2 (22), 1.3 (12), 
1.4 (19), 1.5 (4), 2.1 (57), 

2.2 (28), 2.3 (37), 2.4 (48), 
2.5 (8), 3.1 (14), 3.2 (20), 

3.3 (22), 3.4 (28), 3.5 (13), 
4.1 (30), 4.2 (13), 4.3 (25), 

4.4 (12), 4.5 (13)
1.3 (10), 2.3 (2)

مه 3.1 (3), 3.2 (2), 3.4 (1), 4.2 (1)


