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.اين دختر دارد توپ را از روی ماشین پرتاب می کند 08
.اين مرد دارد از روی آب می پرد

.اين پسر دارد توپ را از روی حصار پرتاب می کند

.اين دختر دارد از میز باال می رود 09
.اين پسر دارد از میز پايین می پرد
.اين زن دارد از قايق باال می رود

.اين پسر دارد از قايق بیرون می پرد

به دارد روی تخت می پرد 10 .اين گر
.اين دختر دارد از حصار پايین می پرد

.اين پسر دارد از میز باال می رود

.اين دختر دارد توپ را پرتاب می کند 11
.اين پسر دارد توپ را می گیرد

.اين زن دارد گل را پرتاب می کند
.اين مرد دارد گل را می گیرد
.اين پسر حوله را پرتاب کرد

.اين زن حوله را گرفت

.اين مرد می خواهد توپ را پرتاب کند 12
.او توپ را پرتاب کرد

.اين زن می خواهد پرتقال را بگیرد
.او پرتقال را گرفت

!توپ را توی باغ پرتاب نکنید 13
!از روی حصار نپر

!از درخت باال نرويد

يون کار می کند 14 يز .اين تلو
يون کار نمی کند يز .اين تلو

.اين ساعت کار می کند
.اين ساعت کار نمی کند

اين کامپیوتر کار می کند؟ 15
.نه، اين کار نمی کند

اين دوربین ها کار می کنند؟
.بله، اين ها کار می کنند

درس اصلی1�1

حصار 01
حصار
حصار

باغ
باغ

استخر

.دو بچه روی حصار نشسته اند 02
.اين حصار شکسته است

.اين مرد دارد در باغ غذا می خورد
.اين مرد دارد در باغ روزنامه می خواند

.اين استخر داخل ساختمان است
.اين استخر بیرون از ساختمان است

.يک استخر کنار اين باغ است 03
.اين باغ پشت خانه است

.اين گل ها کنار حصار هستند
.اين استخر پشت حصار است

.من دارم از حصار باال می روم 04
.اين دختر دارد از حصار پايین می پرد

.اين زن دارد از نردبان باال می رود
.اين مرد دارد از نردبان پايین می پرد

.اين پسر دارد از درخت باال می رود 05
.آن ها دارند از درخت باال می روند
.من می خواهم از تخت پايین بپرم

يدم !من از تخت پايین پر

.اين دختر دارد می پرد 06
.اين اسب دارد از روی حصار می پرد
.اين مرد دارد توپ را پرتاب می کند

.اين زن دارد توپ را از روی چادر پرتاب می کند

.اين پسر می خواهد توپ را پرتاب کند 07
.او دارد توپ را پرتاب می کند

.او توپ را پرتاب کرد
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چرا تو از درخت باال رفتی؟ 23
.چون دوست دارم سیب بخورم

چرا تو توپ را نگرفتی؟
.چون قد من خیلی کوتاه است

چرا تو اين کتاب را نخواندی؟ 24
.چون خواندن آن خیلی سخت است

چرا سوسن به مهمانی نرفت؟
.چون داشت از نیويورک ديدن می کرد

.روزی ما مثل آن ها اسکی می کنیم 25
.روزی من مثل اين زن می رقصم
.روزی من مثل پدرم گیتار می زنم

.روزی من مثل اين مرد فوتبال بازی می کنم

.رقصیدن مثل آن ها سخت است 26
.رانندگی کردن مثل اين مرد سخت است

يدن مثل اين مرد سخت است .پر

.اين کیک شبیه ماشین است 27
.اين دستمال شبیه گل است

.اين شبیه صورت است

.اين پسر شبیه پدرش است 28
.اين زن ها شبیه همديگر هستند
.اين مردها شبیه همديگر هستند

.اين دخترها شبیه همديگر نیستند

.آن ها همديگر را در سینما مالقات می کنند 29
.آن ها همديگر را دوست دارند

.اين مرد و همسرش دارند برای همديگر نامه می نويسند
.اين مادر و دخترش همديگر را بغل کرده اند

.اين دو دختر دارند با همديگر حرف می زنند 30
.اين مردها دارند به همديگر کمک می کنند

.آن ها دارند با همديگر کار می کنند
.آن ها دارند با همديگر می رقصند

ادامه دارد1�1

.اين پدر دارد اسباب بازی پسرش را تعمیر می کند 16
.اين زن دارد حصار را تعمیر می کند

.اين مرد دارد هواپیما را تعمیر می کند
.من دارم اين دوچرخه را تعمیر می کنم

.موبايل من کار نمی کند. لطفا آن را تعمیر کنید 17
.کامپیوتر ما کار نمی کند. اين مرد دارد آن را تعمیر می کند
 اسباب بازی اين پسر شکسته است. پدربزرگش دارد آن را

.تعمیر می کند
راديوی من شکسته است. شما می توانید آن را تعمیر کنید؟

.اين آسان است 18
.اين سخت است

.اين آسان است
.اين سخت است

.پرتاب کردن اين توپ آسان است 19
.پرتاب کردن اين چمدان سخت است

.باال رفتن از اين حصار آسان است
.باال رفتن از اين کوه سخت است

.اسکی کردن در اينجا آسان است 20
.اسکی کردن در اينجا سخت است

.شنا کردن در اينجا آسان است
.شنا کردن در اينجا سخت است

.تعمیر کردن اين دوچرخه آسان است 21
.تعمیر کردن اين کامپیوتر سخت است

.تعمیر کردن اين حصار آسان است
.تعمیر کردن اين ماشین سخت است

.اين کار آسان است 22
.اين کار سخت است

.اين کار آسان است
.اين کار سخت است
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درس اصلی2�1

اجاق گاز 01
اجاق گاز
اجاق گاز

ماشین ظرفشويی
ماشین ظرفشويی

يخچال

.اين مرغ روی اجاق گاز است 02
.آب پرتقال توی يخچال است

.اين لیوان ها توی ظرفشويی هستند

.کاسه نوعی ظرف است 03
.بشقاب نوعی ظرف است

.لیوان نوعی ظرف است

شما يک لیوان آب می خواهید؟ 04
.نه، متشکرم. من يکی دارم

تو يک لیوان شیر می خواهی؟
.نه، من يکی دارم

.لیوان آب پرتقال روی کابینت است 05
.يخچال کنار کابینت است

ير کابینت است .ماشین ظرفشويی ز

.ظرف های توی ظرفشويی کثیف هستند 06
.ظرف های توی ماشین ظرفشويی تمیز هستند

.بشقاب ها و لیوان های روی کابینت کثیف هستند

.اين لیوان پر از شیر است 07
.اين ظرفشويی پر از ظرف است

.اين ماشین ظرفشويی خالی است
.اين يخچال خالی است

.اين سطل آشغال بوی بدی دارد 08
.مالفه های تمیز بوی خوبی دارند

.اين سطل آشغال پر است
.اين کاسه خالی است

تو اين پیراهن قرمز را می خواهی؟ 31
.نه، من اين يکی را می خواهم

شما اين کاله قهوه ای را دوست داريد؟
.نه، من اين يکی را دوست دارم

يديد؟ چرا شما اين پیراهن سفید را نخر
.چون من اين يکی را بیشتر دوست دارم

شما ساالد می خواهید؟ 32
.نه، متشکرم. من يکی دارم

تو سیب می خواهی؟ 33
.نه، متشکرم. من يکی دارم

شما می خواهید دوچرخه اجاره کنید؟
.نه، متشکرم. من يکی دارم

پسر شما دارد از آن میز باال می رود؟ 34
.نه، او پسر من نیست

.اين پسر شبیه پسر شما است
.پسر من توی استخر است

اين کامپیوتر کار می کند؟ 35
.نه، اين کار نمی کند. اين شکسته است

چرا تو ديروز آن را تعمیر نکردی؟
.چون داشتم دوچرخه ام را تعمیر می کردم

حاال دوچرخه ات کار می کند؟
.بله، کار می کند
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.اين مرد دارد فرش می فروشد 17
.اين مبل بیرون از خانه است

.اين فرش قرمز کف اتاق است
.سه نفر روی اين مبل هستند

به روی مبل است و اين زن کنار مبل است 18 .اين گر
 اين بچه کف اتاق نشسته است و مادرش روی مبل نشسته

.است
.اين زن روی مبل نشسته است و همسرش پشت مبل است

.من دارم سقف را با جاروبرقی جارو می زنم 19
.من دارم فرش را با جاروبرقی جارو می زنم

.لطفا پله ها را با جاروبرقی جارو بزن
.اين مرد دارد مبل را با جاروبرقی جارو می زند

تو داری کجا را با جاروبرقی جارو می زنی؟ 20
ير مبل را با جاروبرقی جارو می زنم .من دارم ز

تو داری کجا را با جاروبرقی جارو می زنی؟
ير فرش را با جاروبرقی جارو می زنم .من دارم ز

.اين زن دارد ماشینش را مرتب می کند 21
.من می خواهم اتاق پذيرايی را مرتب کنم

.اين دانش آموز دارد کتابخانه را مرتب می کند
.ما اتاق خوابمان را مرتب کرديم

.لطفا آشپزخانه را مرتب کن 22
.من دارم آشپزخانه را مرتب می کنم

.لطفا اتاق خوابت را مرتب کن
.من دارم اتاق خوابم را مرتب می کنم

.اين وان پر از آب است 23
.اين وان خالی است

.دستشويی کنار توالت است
.صابون کنار دوش است

ادامه دارد2�1

.اين لیوان پر است 09
.اين لیوان خالی است

.اين سطل آشغال پر است
.اين سطل آشغال خالی است

.در اين سقف پنجره است 10
.اين سقف سفید است

.کف اتاق از چوب ساخته شده است
.اين مرد دارد کف اتاق را تعمیر می کند

.آن ها دارند سقفشان را تعمیر می کنند

.لطفا کف اتاق را جارو بزن 11
.اين مرد دارد آشپزخانه را جارو می زند

پر مارکت را جارو می زند .اين زن دارد جلوی سو
.من دارم پله ها را جارو می زنم

.اين زن کف اتاق را جارو خواهد زد 12
.ما داريم کف اتاق را جارو می زنیم

.من کف اتاق را جارو زدم

.من دارم آشغال ها را بیرون می برم 13
.لطفا آشغال ها را بیرون ببر

.اين زن دارد آشغال ها را بیرون می برد

.اين مرد می خواهد ظرف ها را بشويد 14
.اين دختر دارد ظرف ها را می شويد

.من ظرف ها را شستم

.لطفا ظرف هايت را بشوی 15
.لطفا صورتت را بشوی

.لطفا لباس هايتان را بشويید

.لطفا پله ها را جارو بزن 16
.لطفا آشغال ها را بیرون ببر

.لطفا اين صندلی را تعمیر کنید
.لطفا اين لباس ها را بشوی
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ما امروز بايد چکار کنیم؟ 31
.ما بايد حمام را تمیز کنیم

.من دستشويی را تمیز می کنم
.من وان را تمیز می کنم

تو توالت را تمیز می کنی؟
 بله، وقتی تو کف حمام را جارو زدی من آن را تمیز

.می کنم

شما داريد کجا می رويد؟ 32
.ما داريم به پارک می رويم

تو اتاق خوابت را مرتب کردی؟
.بله، من اتاق خوابم را مرتب کردم

تو کف اتاق را با جاروبرقی جارو زدی؟
 نه نزدم، من وقتی به خانه آمدم کف اتاق را با جاروبرقی

.جارو می زنم

.اين زن دارد کف حمام را تمیز می کند 24
.اين مرد دارد توالت را تمیز می کند

.لطفا دستشويی را تمیز کن
.من دارم پنجره را تمیز می کنم

به توی دستشويی است 25 .گر
ير دوش است .اين پسر ز

.من دارم دستشويی را تمیز می کنم
ير دوش است .اين مرد ز

.آن ها دارند وان را تمیز می کنند 26
.من دارم کابینت را تمیز می کنم

.اين پسر دارد کف آشپزخانه را تمیز می کند

.من می خواهم حمام کنم 27
.اين پسرها دارند حمام می کنند

.اين پسر حمام کرد

.اين دختر می خواهد دوش بگیرد 28
.اين پسر دارد بیرون از خانه دوش می گیرد

.من دوش گرفتم

.اين زن دارد حمام می کند 29
.اين زن دارد دوش می گیرد

.من می خواهم حمام کنم
.من می خواهم دوش بگیرم

.من آشغال ها را بیرون بردم 30
.حاال من بايد کف اتاق را تمیز کنم

.من ظرف ها را شستم
.حاال من بايد کف اتاق را جارو بزنم
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.اين تیم فوتبال دارد تمرين می کند 08
.اين تیم تنیس دارد تمرين می کند

.اين زن دارد از تیم گلف عکس می گیرد

تو برای چه تیمی بازی می کنی؟ 09
.من برای تیم فوتبال بازی می کنم

چرا تو داری امروز تمرين می کنی؟
.چون تیم فوتبال من فردا مسابقه دارد

.اين دختر دارد پیانو تمرين می کند 10
.اين پسر دارد در اتاق خوابش ويولن تمرين می کند

.اين زن دارد در اتاق پذيرايی گیتار تمرين می کند
.اين مرد دارد در تئاتر ويولن تمرين می کند

.من دارم داخل خانه ويولن تمرين می کنم 11
.من دارم بیرون از خانه گیتار تمرين می کنم
.من دارم داخل خانه فوتبال تمرين می کنم

.من دارم بیرون از خانه فوتبال تمرين می کنم

يعتر است 12 .تو بهتر است سوار اين اتوبوس بشوی. اين سر
.تو بهتر است اين را بخوری. بیرون هوا سرد است

.تو بهتر است به اين گوش بدهی. اين خوب است

.من می خواهم شکالت بخورم، اما نبايد بخورم 13
يون نگاه کنم، اما بايد ورزش کنم يز .من می خواهم تلو
.من می خواهم برقصم، اما بايد کف اتاق را جارو بزنم

.من می خواهم زود به خانه بروم، اما نبايد بروم

من بهتر است کت و شلوار سیاه را بپوشم يا خاکستری را؟ 14
.تو بهتر است کت و شلوار خاکستری را بپوشی

من بهتر است پیراهن آبی را بپوشم يا پیراهن سیاه را؟
.تو بهتر است پیراهن آبی را بپوشی

درس اصلی3�1

.اين مرد قوی است 01
.اين مرد قوی تر است

.اين زن قوی است
.اين زن قوی تر است

.اين مرد قوی است 02
.اين مرد قوی نیست
.اين زن قوی است

.اين کودک قوی نیست

کی قوی تر است؟ 03
.اين زن قوی تر از اين مرد است

کی قوی تر است؟
.اين مرد قوی تر از اين زن است

.اين پسر دارد ورزش می کند 04
.اين مرد ورزش نمی کند. او دارد روزنامه می خواند

.اين دخترها ورزش نمی کنند. آن ها دارند حرف می زنند
.اين زن دارد ورزش می کند

.اين مرد قوی است چون ورزش می کند 05
.من دوشنبه ها، چهارشنبه ها و پنجشنبه ها ورزش می کنم

.ما در ساحل ورزش می کنیم

.آن ها دارند فوتبال تمرين می کنند 06
.اين مرد دارد در اداره گلف تمرين می کند

.من دارم تنیس تمرين می کنم

.تیم برزيل زرد پوشیده است 07
.تیم فرانسه آبی پوشیده است
.شش پسر در اين تیم هستند

.يازده دختر در اين تیم هستند
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.آن ها دارند دنبال جايی برای درس خواندن می گردند 22
.آن ها جايی را برای درس خواندن پیدا کردند

.ما داريم دنبال جايی برای ورزش کردن می گرديم
.ما جايی را برای ورزش کردن پیدا کرديم

!يک نفر برای من نامه نوشته است 23
.اين مرد دارد دنبال چیزی برای خوردن می گردد

.من روزی يک خواننده ی معروف خواهم شد

 سگ ها بعضی وقت ها داخل خانه زندگی می کنند، اما 24
.بعضی وقت ها بیرون از خانه زندگی می کنند

 رياضی بعضی وقت ها آسان است و بعضی وقت ها سخت
.است

 من بعضی وقت ها از مردم عکس می گیرم و بعضی وقت ها
.از حیوان ها عکس می گیرم

 ما بعضی وقت ها در مدرسه دامن می پوشیم و بعضی 25
.وقت ها شلوار می پوشیم

.ما همیشه در مدرسه دامن می پوشیم
 من بعضی وقت ها صبح ها قهوه می خورم و بعضی وقت ها

.چای می خورم
.من همیشه صبح ها قهوه می خورم

 بعضی وقت ها اينجا هوا سرد است. بعضی وقت ها اينجا 26
.هوا گرم است

.اينجا همیشه هوا سرد است
.اينجا هیچ وقت هوا سرد نیست

.لیمو همیشه ترش است 27
.شکالت هیچ وقت ترش نیست

.شکر همیشه شیرين است
ين نیست .فلفل هیچ وقت شیر

من بايد تمرين کنم؟ 15
.بله، تو بايد تمرين کنی

يولونم را کجا بگذارم؟ من بايد و
يولونت را روی میز بگذاری .تو بايد و

.اين زن بهتر است اتاق خوابش را مرتب کند 16
.ما بهتر است سگ را بشويیم

.تو بهتر است اين را نخری. اين خیلی گران است
.تو بهتر است اين را نپوشی. اين اندازه ی تو نیست

.يک نفر کنار در است 17
.يک نفر می خواهد با تو حرف بزند

.يک نفر در اداره است
.يک نفر در حمام است

.يک نفر دارد گیتار تمرين می کند 18
.يک نفر دارد ورزش می کند

.يک نفر دارد ظرف ها را می شويد
.يک نفر توی ماشین است

.يک نفر دارد چیزی می خرد 19
.يک نفر دارد عکس می گیرد

.يک نفر دارد چیزی درست می کند

.ما بايد جای بهتری را برای فوتبال بازی کردن پیدا کنیم 20
ين کردن سازهايمان پیدا  ما بايد جای بهتری را برای تمر

.کنیم
.اين مرد دارد دنبال جايی برای غذا خوردن می گردد

.آن ها دارند دنبال جايی برای چادر زدن می گردند

.اينجا برای شنا کردن جای خوبی است 21
ين کردن فوتبال جای خوبی است .اينجا برای تمر

.اينجا برای ورزش کردن جای خوبی نیست
.اينجا برای اسکی کردن جای خوبی است
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درس اصلی4�1

دو چشم 01
يک گوش
يک بینی

يک دهان

اين چیست؟ 02
.اين پای يک پسر است

اين چیست؟
.اين دست يک دختر است

دست 03
پا

چشم
گوش
بینی

دهان

.اين پاهای من است 04
.اين دست من است

.اين چشم های من است
.اين گوش های من است

.اين بینی من است
.اين دهان من است

.دست اين دختر صدمه ديده است 05
.بینی من صدمه ديده است

.چشم اين مرد صدمه ديده است
.پای من صدمه ديده است

.زانوهای اين پسر صدمه ديده اند 06
.آرنج من صدمه ديده است

.دست های اين مرد روی زانويش هستند
.آرنج های اين زن روی میز هستند

ادامه دارد3�1

.من همیشه قبل از رفتن سر کار دوش می گیرم 28
.من هیچ وقت گوشت نمی خورم

 اين کودک بعضی وقت ها گرسنه است و بعضی وقت ها
.تشنه است

.يک نفر همیشه اينجا ايستاده است
.ما هیچ وقت در تابستان به اسکی نمی رويم
.من بعضی وقت ها زود از سر کار برمی گردم

شما کجا تمرين می کنید؟ 29
 ما بعضی وقت ها اينجا تمرين می کنیم و بعضی وقت ها در

.مدرسه تمرين می کنیم
شما چه وقت اينجا تمرين می کنید؟

.ما در پايیز اينجا تمرين می کنیم
شما چه وقت در مدرسه تمرين می کنید؟

.در زمستان
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چه اتفاقی افتاده است؟ 14
.مامان پولیورت را شسته است

چه اتفاقی افتاده است؟
.من شب گذشته سه ساعت رقصیدم

چه اتفاقی افتاده است؟
.من به ساحل رفتم و هوا خیلی آفتابی بود

چه اتفاقی افتاده است؟ 15
.من از اسب افتادم

چه اتفاقی افتاده است؟
.من از حصار پايین پريدم

چه اتفاقی افتاده است؟ 16
.من از دوچرخه افتاده ام

زانويت صدمه ديده است؟
.نه، زانويم صدمه نديده است،آرنجم صدمه ديده است

تو چسب زخم می خواهی؟
.بله، من می خواهم

سر 17
سر
سر

شکم
شکم
دست

.سر اين پسر درد می کند 18
.شکم اين دختر درد می کند

.گوش من درد می کند
.بینی اين پسر درد می کند

.سر من درد می کند 19
.شکم پسرم درد می کند

.دست اين زن درد می کند
.چشم های من درد می کنند

.بینی اين زن درد می کند
.دهان اين مرد درد می کند

.من يک چسب زخم برای زانويم الزم دارم 07
.اين پسر يک چسب زخم روی انگشتش است
.اين دختر يک چسب زخم روی دستش است

.من روی آرنج هايم چسب زخم دارم 08
.آن ها روی زانوهايشان چسب زخم دارند

.اين پسر روی پايش چسب زخم دارد
.اين دختر روی زانويش چسب زخم دارد

.اين مرد دارد اسکی می کند 09
.اين مرد دارد می افتد

.اين زن دارد دوچرخه سواری می کند
.اين دختر دارد می افتد

.اين مرد دارد اسب سواری می کند
.اين مرد دارد می افتد

.اين مرد دارد از دوچرخه اش می افتد 10
.اين مرد از دوچرخه اش افتاد

.اين دختر دارد از حصار می افتد
.اين دختر از حصار افتاد

من از دوچرخه ام افتادم. شما چسب زخم داريد؟ 11
آرنج من صدمه ديده است. شما چسب زخم داريد؟

من تشنه هستم. شما آب داريد؟
من مريض هستم. شما دارو داريد؟

چه اتفاقی افتاده است؟ 12
.وقتی داشت باران می باريد من بیرون رفتم

چه اتفاقی افتاده است؟
.من داشتم از درخت باال می رفتم و افتادم

چه اتفاقی افتاده است؟ 13
.من افتادم و دستم صدمه ديد

چه اتفاقی افتاده است؟
 وقتی آن ها داشتند اسکی می کردند، افتادند و پاهايشان

.صدمه ديد
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تو تنیس بازی می کنی؟ 28
.بله، من هفته ای سه بار بازی می کنم

شما دارو می خوريد؟
.بله، من اين را روزی يک بار می خورم

چی شده است؟ 29
.شکمم درد می کند

.دمای بدن شما سی و هشت درجه است
.شما بايد اين دارو را هفته ای سه بار بخوريد

.مراقب باشید. اينجا خیس است 30
.مراقب باش. يک ماشین دارد می آيد

 مراقب باش. تو داری از يک درخت خیلی بلند باال
.می روی

.لطفا وقتی دوچرخه سواری می کنی مراقب باش 31
.لطفا وقتی داری ماشین تعمیر می کنی مراقب باش

.لطفا وقتی در برف رانندگی می کنی مراقب باش
.لطفا وقتی با بچه بازی می کنی مراقب باش

شما می خواهید فردا اسکی کنید؟ 32
.بله، ما می خواهیم فردا صبح اسکی کنیم

!لطفا مراقب باشید

.صبح بخیر آرين 33
.صبح بخیر دکتر رضايی

چی شده است؟
.سر من درد می کند

چی شده است؟ 34
.من از نردبان افتاده ام

.اين را روزی دو بار بخور
.متشکرم

.وقتی روی نردبان هستی مراقب باش. خداحافظ
.خداحافظ

ادامه دارد4�1

چی شده است؟ 20
.گوش من درد می کند

چی شده است؟
.من مريض هستم

چی شده است؟ 21
.سر من درد می کند

چی شده است؟
.يک چیزی توی چشمم است

دمای هوای بیرون چند درجه است؟ 22
.دمای هوا دو درجه است. تو بايد پالتو بپوشی

دمای هوای بیرون چند درجه است؟
.دمای هوا سی درجه است. ما می توانیم به ساحل برويم

دمای بدن اين کودک چند درجه است؟ 23
.سی و هفت درجه است

دمای بدن من چند درجه است؟
.سی و هشت درجه است

چی شده است؟ 24
.دمای بدن او سی و نه درجه است

.من به دکتر تلفن می زنم
.شماره تلفن دکتر روی يخچال است

.اين زن دارد دارويش را با يک لیوان آب می خورد 25
.تو بايد دارويت را بعد از شام بخوری

.اين دارو را با شیر بخوريد

.اين مرد روزی يک بار صبحانه می خورد 26
.اين قطار روزی دو بار به پاريس می رود

.اين دارو را روزی دو بار بخوريد
.من روزی يک بار قهوه می خورم

.تو بايد روزی دو بار دندان هايت را مسواک بزنی 27
.پرواز به بارسلون روزی يک بار است

.اين را روزی چهار بار بخوريد
.اتوبوس روزی شش بار به مرکز شهر می رود
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من بايد کف اتاق را جارو بزنم؟ 13
.بله، تو بايد کف اتاق را جارو بزنی

آن ها چه ساعتی می آيند؟ 14
.آن ها ساعت ۳ می آيند

تمرين دوره ای5�1

تو نردبان را برايم می آوری؟ 01
.بله، من نردبان را برايت می آورم

اين شکسته است؟ 02
.بله، اين شکسته است

تو کمک الزم داری؟ 03
.نه، متشکرم. من کمک الزم ندارم

چی شده است؟ 04
.زانويم صدمه ديد

چه اتفاقی افتاد؟ 05
.من افتادم

تو چسب زخم الزم داری؟ 06
.نه متشکرم. من چسب زخم الزم ندارم

تو سیب می خواهی؟ 07
.نه، متشکرم. من يکی دارم

چه کسی می خواهد اينجا زندگی کند؟ 08
.يک خانواده از لندن. آن ها دو بچه دارند

شما در يک تیم فوتبال هستید؟ 09
.بله، ما در يک تیم فوتبال هستیم

شما امروز تمرين می کنید؟ 10
 نه، ماامروز تمرين نمی کنیم. ما ساعت ۳:۰۰ يک مسابقه

.داريم

من بايد کف اتاق را با جاروبرقی جارو بزنم؟ 11
.بله، تو بايد کف اتاق را با جاروبرقی جارو بزنی

اين کار می کند؟ 12
.نه، اين کار نمی کند
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.هیچ چیز در اين اتاق جديد نیست 08
.چیزی در اين اتاق پذيرايی نارنجی است
.همه ی چیزهای اين خانه کوچک هستند

.هیچ چیز در يخچال نیست. همه چیز روی کابینت است 09
.هیچ چیز روی کابینت نیست. همه چیز در يخچال است
.هیچ چیز توی ظرفشويی نیست. همه چیز روی میز است
.هیچ چیز روی میز نیست. همه چیز توی ظرفشويی است

.خودکار کافی برای همه هست 10
.صندلی کافی برای همه نیست
.قهوه ی کافی برای همه نیست

.دسر کافی برای همه هست

لیوان کافی برای همه هست؟ 11
.بله، لیوان کافی برای همه هست

چنگال کافی برای همه هست؟
.نه، چنگال کافی برای همه نیست

.اين تیم آبی پوشیده است 12
.من در تیمی که آبی پوشیده است بازی می کنم

.تیمی که آبی پوشیده است برد
.تیمی که آبی پوشیده است باخت

.يکی از اين سگ ها پولیور قرمز پوشیده است 13
 اين پسر دارد با سگی که پولیور قرمز پوشیده است بازی

.می کند
.اين دختر دارد با سگی که پولیور قرمز پوشیده است می دود

.اين پسر دارد می برد 14
.پسری که برد خوشحال است

.اين دختر دارد می افتد
.دختری که افتاد دستش صدمه ديده است

.اين مرد دارد می بازد
.مردی که باخت ناراحت است

درس اصلی1�2

.اين مردها بردند 01
.اين زن برد

.اين دختر برد
.اين پسر برد

.ماشین آبی دارد می بازد 02
.ماشین قرمز دارد می برد

.تیم قرمز باخته است
.تیم سبز برده است

!ما برديم
.من باختم

.اين دختر برد و اين پسر باخت 03
.آن ها خوشحال هستند چون برده اند

.اين مرد ناراحت است چون باخته است
.مردی که سبز پوشیده است برد

.هیچکس غذا نمی خورد 04
.همه دارند می دوند

.همه دارند حرف می زنند
.هیچکس بازی نمی کند

.هیچکس نمی پرد 05
.همه دارند می پرند

.هیچکس ننشسته است
.همه نشسته اند

ير تخت نیست 06 .هیچ چیز ز
.همه ی چیزهای روی میز آبی هستند

.هیچ چیز در اداره نیست
.همه ی چیزهای توی ظرفشويی کثیف هستند

.هیچ چیز روی فرش نیست 07
.چیزی روی چمن است

.همه چیز کف اتاق است
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.من می دانم چقدر پول دارم 22
.من نمی دانم اين ها چند تا هستند

.اين زن می داند قیمت پیراهن چند است
.هیچکس نمی داند چند ماهی در اقیانوس است

.اين مرد نمی داند آن ها در خانه هستند 23
.من نمی دانم کلیدهايم کجا هستند

.آن ها نمی دانند اين چیست
.اين زن نمی داند دوستش برای او گل آورده است

تو می دانی اين دختر چه کسی است؟ 24
.نه، من نمی دانم او چه کسی است

تو می دانی چند نفر می آيند؟
.چهار نفر می آيند

.اين مرد می داند که بیرون هوا سرد است 25
 اين پدر و مادر نمی دانند که بچه هايشان دارند نگاه

.می کنند
.اين بچه ها می دانند که مادرهايشان دارند نگاه می کنند

.آن ها می دانند کجا می توانند ماهی پیدا کنند 26
اين زن نمی داند ماشینش کجا است؟

.آن ها نمی دانستند کودک خوابیده است
.اين زن می داند کودک خوابیده است

!تیم فرانسه بايد ببرد 27
!تو بايد به اين موسیقی گوش بدهی

.من می خواهم که شما به من تلفن بزنید
 دمای بدن تو سی و نه درجه است. الزم است که تو به

.دکتر بروی

.امروز احتماال هوا آفتابی خواهد بود 28
.امشب احتماال برف خواهد باريد

.فردا احتماال باران خواهد باريد

.اين زن هنر درس می دهد 15
.زنی که هنر درس می دهد دارد با اين دختر حرف می زند

 زنی که هنر درس می دهد دارد يک تابلوی نقاشی
.می خرد

کدام نوازنده دوست تو است؟ 16
.نوازنده ای که دارد گیتار می زند دوست من است

شما با کدام پرواز می رويد؟
 من با پروازی می روم که ساعت پنج و نیم بعدازظهر حرکت

.می کند

 من کسی را الزم دارم که بتواند ماشین ظرفشويی ام را تعمیر 17
!کند

.اين پسر کسی را الزم دارد که بتواند با او بازی کند
.آن ها کسی را الزم دارند که بتواند از اين درخت باال برود
 ما کسی را الزم داريم که بتواند به ما کمک کند يک خانه

يم .بخر

.من کسی را الزم دارم که فارسی صحبت کند 18
.من دوست های زيادی دارم که خوب آواز می خوانند

.من کسی را الزم دارم که خوب برقصد

.ما در اتاقی کار می کنیم که پنجره دارد 19
.ما می خواهیم در اتاقی کار کنیم که پنجره داشته باشد

.من خواهری دارم که پیانو می زند
.من کسی را الزم دارم که گیتار بزند

من می توانم به شما کمک کنم؟ 20
.من دارم دنبال کسی می گردم که چینی صحبت کند

من می توانم به شما کمک کنم؟
 ما داريم دنبال چیزی می گرديم که او بتواند در مهمانی

.بپوشد

شما نام اين مرد را می دانید؟ 21
.بله، نام او آرين است

تو می دانی ما کجا هستیم؟
.بله، ما اينجا هستیم
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درس اصلی2�2

يقا است 01 .مصر کشوری در قاره ی آفر
.ايتالیا کشوری در قاره ی اروپا است

.برزيل کشوری در قاره ی آمريکای جنوبی است
يکا کشوری در قاره ی آمريکای شمالی است .آمر

.استرالیا يک کشور و يک قاره است
.چین کشوری در قاره ی آسیا است

يقا است 02 .اين قاره ی آفر
.اين قاره ی اروپا است

.اين قاره ی آمريکای جنوبی است
.اين قاره ی آمريکای شمالی است

.اين قاره ی آسیا است
.اين قاره ی قطب جنوب است

.اين قاره ی استرالیا است

يقا است 03 .اين عروسی در آفر
.اين عروسی در آمريکای جنوبی است

.اين عروسی در اروپا است

.اين تشییع جنازه در آسیا است 04
.اين تشییع جنازه در آمريکای شمالی است

يقا است .اين تشییع جنازه در آفر

.اين عروسی در آسیا است 05
.اين تشییع جنازه در اروپا است
.اين تشییع جنازه در آسیا است

.اين عروسی در اروپا است

باره ی حیوان ها در قطب جنوب است 06 .اين کتاب در
يقا نگاه باره ی خانواده ها در آفر  اين زن دارد فیلمی در

.می کند
باره ی قايق های بادبانی است .اين کتاب در

باره ی تاريخ آسیا است .اين فیلم در

.اين زن سر کار است، اما دارد به خانواده اش فکر می کند 07
.اين پسر دارد به پدربزرگ و مادربزرگش فکر می کند

.من دارم به همسرم فکر می کنم

ادامه دارد1�2

.ماه گذشته تیم قرمز پنج بازی را برد و يک بازی را باخت 29
.تیم قرمز احتماال اين بازی را خواهد برد

 تعداد باخت های تیم زرد در ماه گذشته بیشتر از تیم آبی
.بوده است

تو کدام پیراهن را می خری؟ 30
 هرچند اندازه ی پیراهن آبی خیلی خوب است، اما من

.احتماال پیراهن قرمز را می خرم
چرا؟

.چون پیراهن قرمز ارزان تر است

شما می خواهید به رم برويد يا به پاريس؟ 31
 هرچند ما دوست داريم به رم برويم، اما ما احتماال به

.پاريس خواهیم رفت
چرا شما می خواهید به پاريس برويد؟

.چون ما می خواهیم از موزه ی هنر در پاريس ديدن کنیم

کدام تیم برنده خواهد شد؟ 32
 هرچند تیم زرد خیلی خوب بازی می کند، اما احتماال تیم

.آبی خواهد برد
چرا؟

.چون حاال تیم آبی برد

شما کدام را بیشتر دوست داريد، تابستان يا زمستان؟ 33
 هرچند هوا در تابستان گرم و آفتابی است، اما من زمستان

.را بیشتر دوست دارم
چرا شما زمستان را بیشتر دوست داريد؟

.چون من دوست دارم اسکی کنم

.هیچکس دسر نیاورده است 34
کیک کافی برای همه ی مهمان ها داريم؟

.ما احتماال کیک کافی نداريم. ما بايد يک کیک بخريم
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.من امیدوارم يک چیزی پیدا کنم 15
.من يک چیزی پیدا کردم

.من امیدوارم اين توپ را بگیرم
.من توپ را نگرفتم

.من امیدوارم در روز عروسی ام باران نبارد 16
.در روز عروسی ام باران باريد

.من امیدوارم بچه ام دختر باشد
!بچه ی شما پسر است

.ما امیدواريم تیممان ببرد 17
.تیم ما باخت

.اين مرد امیدوار است اين دختر با او ازدواج کند
!اين دختر با او ازدواج خواهد کرد

.ما خوشحال هستیم 18
.آن ها ترسیده اند

.من ناراحت هستم

 آن ها خوشحال هستند چون دارند با همديگر بازی 19
.می کنند

.اين زن ناراحت است چون دارد از اين شهر می رود
 اين پسر ترسیده است چون هیچ وقت رانندگی نکرده

.است

.مردمی که در اين تشییع جنازه هستند ناراحت هستند 20
.مردمی که در اين عروسی هستند خوشحال هستند

.اين زن ترسیده است چون گم شده است

.مادربزرگ من صد سال پیش در آفريقا ازدواج کرده است 21
.من پانزده سال پیش در آمريکای جنوبی به دنیا آمده ام

.من ده سال پیش در آسیا زندگی می کردم
.اين دختر چهار روز پیش در اروپا به دنیا آمده است

تو داری به چی فکر می کنی؟ 08
.من دارم به مسابقه ی فوتبال هفته ی آينده فکر می کنم

تو داری به چی فکر می کنی؟
.من دارم به عروسی ام در ماه آينده فکر می کنم

.پدربزرگ من در سال ۱۹۰۱ به دنیا آمد 09
بزرگم ازدواج کرد .او در سال ۱۹۲۲ با مادر

.او پنجاه و دو سال در فرانسه زندگی کرد
.او در سال ۱۹۸۳ فوت کرد

.اين زن در آسیا ازدواج کرده است 10
.اين حیوان در استرالیا به دنیا آمده است

.اين مرد در قطب جنوب فوت کرد

!تولد کودک را به شما تبريک می گويم 11
يد خانه ی جديد را به شما تبريک می گويم !خر

.تسلیت می گويیم
.تسلیت می گويم

.من امروز ازدواج می کنم 12
!تبريک می گويیم

.بچه ی ما ديروز به دنیا آمد
!تولد کودک را به شما تبريک می گويم

.پدر من هفته ی گذشته فوت کرد
.تسلیت می گويم

.مادربزرگ من ماه گذشته فوت کرد 13
.تسلیت می گويم

!دختر من شب گذشته ساعت يازده به دنیا آمد
!تبريک می گويم

.من امیدوارم اين يک اسباب بازی باشد 14
!اين يک اسباب بازی است

.من امیدوارم اين يک اسباب بازی باشد
.اين اسباب بازی نیست. اين يک پولیور است
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شما چند وقت است که داريد اين خانه را می سازيد؟ 29
.ما دو سال است که داريم اين خانه را می سازيم

شما کی ساختن آن را تمام می کنید؟
 ما امیدواريم قبل از به دنیا آمدن بچه ساختن آن را تمام

.کنیم
.به خانه ی جديد ما خوش آمديد

!تبريک می گويم

.احتماال بچه ی اين زن به زودی به دنیا می آيد 30
.بچه ی آن ها قبال به دنیا آمده است
.آن ها به زودی ازدواج خواهند کرد

.آن ها قبال ازدواج کرده اند

کی می خواهد باران ببارد؟ 31
.به زودی می خواهد باران ببارد

.سبزيجاتت را بخور
!من قبال سبزيجاتم را خوردم

شما کی تمیز کردن آشپزخانه را تمام می کنید؟ 32
!ما قبال آشپزخانه را تمیز کرديم

شما کی تعمیر کردن پل را تمام می کنید؟
.ما قبال پل را تعمیر کرديم

ادامه دارد2�2

.ما بیست سال پیش ازدواج کرديم 22
.ما بیست سال است که ازدواج کرده ايم

.اين مرد سه هزار سال پیش فوت کرد
.اين مرد سه هزار سال است که فوت کرده است

.ما پنجاه سال پیش ازدواج کرديم 23
.مردم اروپا پانصد سال پیش به آمريکای شمالی آمدند

.من دو ساعت پیش از دوچرخه ام افتادم
.اين مرد سال های زيادی است که فوت کرده است

.آن ها بیست و پنج سال است که ازدواج کرده اند
.آن ها يک سال است که ازدواج کرده اند

.من پانزده سال است که موسیقی می خوانم 24
.اين مرد ده سال است که گلف بازی می کند

.آن ها پنج سال است که در استرالیا زندگی می کنند

.آن ها دارند خانه می سازند 25
.آن ها دارند استاديوم فوتبال می سازند

.آن ها دارند معبد می سازند
.آن ها دارند پل می سازند

يقا ساختند 26 .آن ها اين بیمارستان را در آفر
.آن ها دارند اين بیمارستان را در آمريکای جنوبی می سازند

.آن ها اين بیمارستان را در آسیا خواهند ساخت

 شما چه مدت است که داريد اين مدرسه را می سازيد؟ 27
.ما يک سال است که داريم اين مدرسه را می سازيم

اين مرد چه مدت است که دارد اين را می سازد؟
.او يک هفته است که دارد اين را می سازد

 من شب گذشته خواندن اين کتاب را تمام کردم. حاال من 28
.يک کتاب جديد الزم دارم

 ما يک ماه پیش ساختن اين خانه را تمام کرديم. حاال ما
.اينجا زندگی می کنیم

 اين پسر ده دقیقه ی پیش مرتب کردن اتاقش را تمام کرد.
.حاال او دارد با اسباب بازی اش بازی می کند
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.اول، پرواز من از فرودگاه مکزيک حرکت کرد 08
.بعد، پروازم وارد فرودگاه انگلستان شد

.بعد، من با قطار به جنوب به فرانسه رفتم
.در آخر، من با ماشین به شرق به آلمان رفتم

.پرواز من چهارشنبه از استرالیا حرکت می کند 09
.پروازم پنجشنبه به اسپانیا می رسد
.من يک هفته در اسپانیا می مانم

.در آخر، من با قطار به آلمان خواهم رفت

.اين مرد دارد در صحرا راه می رود 10
.اين حیوان در صحرا زندگی می کند

.اين گل ها در جنگل های استوايی هستند
.اين جنگل های استوايی کنار ساحل هستند

تو اين عکس را کجا گرفتی؟ 11
.من آن را در صحرا در مکزيک گرفتم

تو اين عکس را کجا گرفتی؟
.من آن را در جنگل های استوايی در برزيل گرفتم

گیاه 12
گیاه
گیاه

حیوان
حیوان
انسان

.درختان گیاهان بزرگی هستند 13
.اين يک گیاه کوچک است

.اين گیاهان گل دارند
.اين گیاهان گل ندارند

اين گیاهان کجا رشد می کنند؟ 14
.اين گیاهان در جنگل های استوايی رشد می کنند

اين گیاهان کجا رشد می کنند؟
.اين گیاهان در صحرا رشد می کنند

درس اصلی3�2

يقا است 01 .اروپا در شمال آفر
يقا است .استرالیا در شرق آفر

يقا است .قطب جنوب در جنوب آفر
يقا است .آمريکای جنوبی در غرب آفر

.چین در غرب ژاپن است 02
.روسیه در شمال چین است
.ايتالیا در شرق فرانسه است

.استرالیا در جنوب روسیه است

.اين درخت بین اين دختر و اين مرد است 03
.اين دختر بین اين زن ها است

.اين سگ بین اين زن و اين مرد است
.لیوان خالی بین لیوان های پر است

.اين اقیانوس آرام است 04
.اين اقیانوس منجمد شمالی است

.اين اقیانوس اطلس است
.اين اقیانوس هند است

اقیانوس هند کجا است؟ 05
يقا است .اقیانوس هند در شرق آفر

اقیانوس منجمد شمالی کجا است؟
.اقیانوس منجمد شمالی در شمال همه ی قاره ها است

اقیانوس اطلس کجا است؟
يقا است .اقیانوس اطلس بین آمريکای جنوبی و آفر

.اين مرد دارد در اقیانوس اطلس قايق سواری می کند 06
.اين حیوان دارد در اقیانوس منجمد شمالی شنا می کند

.من دارم کنار اقیانوس هند راه می روم
.آن ها دارند در اقیانوس آرام شنا می کنند

.اسپانیا در جنوب فرانسه است 07
.مکزيک در شرق اقیانوس آرام است

.فرانسه بین آلمان و اسپانیا است
.انگلستان در شمال فرانسه است
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.اين مادر بچه اش را در دست گرفته است 22
.ما يک گیاه بزرگ را در دست گرفته ايم

.معلم يک لپ تاپ را در دست گرفته است
.آن ها يک نقشه از اسپانیا را در دست گرفته اند

به ام را در دست گرفته ام 23 .من گر
.اين دختر گل در دست گرفته است

.ما عکس های همديگر را در دست گرفته ايم

شما می توانید اين را در دست بگیريد؟ 24
.معذرت می خواهم. من نمی توانم آن را در دست بگیرم

يد؟ شما می توانید اين را در دست بگیر
.بله، من می توانم اين را در دست بگیرم

آتش 25
آتش
آتش

يخ
يخ
شن

.مقدار زيادی شن در صحرا است 26
.مقدار زيادی شن در ساحل است

.مقدار زيادی يخ در قطب جنوب است
.در اين جنگل آتش است

.اين مجسمه از يخ درست شده است 27
.اين شبیه آتش است، اما از کاغذ درست شده است

.اين ساختمان از شن درست شده است

.اين خانه ی اين مرد است 28
اين خانه مال اين مرد است؟

.بله، اين خانه مال او است
.اين سگ مال اين زن است

اين سگ مال اين مرد است؟
.نه، اين سگ مال او است

ادامه دارد3�2

.اين يک درخت سیب است 15
.اين يک درخت کاج است

.اين يک درخت پرتقال است

اينجا چه چیزی رشد می کند؟ 16
.چمن

اينجا چه چیزی رشد می کند؟
.درخت کاج

اينجا چه چیزی رشد می کند؟
.درخت پرتقال

اين چه نوع درختی است؟ 17
.اين يک درخت سیب است

اين چه نوع درختی است؟
.اين يک درخت کاج است

اين مرد چی گفت؟ 18
.او گفت که قطار آلمان تأخیر دارد

دکتر چی گفت؟
.او گفت که شما بايد دارويتان را بخوريد

ببخشید، شما چی گفتید؟ 19
.من گفتم که پیراهن شما را دوست دارم

ببخشید، تو چی گفتی؟
.من گفتم که يک چمدان بزرگتر الزم دارم

معلم چی گفت؟ 20
.او گفت که اين گیاه در جنگل های استوايی رشد می کند

دکتر چی گفت؟
.او گفت که من بايد اين دارو را روزی دو بار بخورم

پلیس چی گفت؟
.او گفت که پارک در غرب اينجا است

معلم چی گفت؟ 21
.او گفت که انگلستان در اروپا است

معلم چی گفت؟
يقا است .او گفت که مصر در آفر
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درس اصلی4�2

.شترها در صحرا زندگی می کنند 01
.نهنگ ها در اقیانوس زندگی می کنند

.میمون ها در جنگل های استوايی زندگی می کنند

.پنگوئن ها در قطب جنوب زندگی می کنند 02
.ببرها در آسیا زندگی می کنند

يقا زندگی می کنند .فیل ها در آسیا و آفر

.اين فیل در آب است 03
.اين ببر دارد می دود

.اين پنگوئن ها می خواهند شنا کنند
.اين نهنگ دارد شنا می کند

.يک نفر دارد شتر سواری می کند
.اين میمون روی درخت است

شتر 04
نهنگ
میمون

ببر
فیل

پنگوئن

.اين پرنده زرد است 05
.اين پرنده قرمز است

.اين پرنده روی يک گل نشسته است
.اين پرنده روی يک درخت نشسته است

.اين پرنده ها سبز هستند 06
.اين پرنده ها دارند شنا می کنند

.اين پرنده می خواهد غذا بخورد
.پرنده ی او می تواند حرف بزند

.يکی از اين گوسفند ها قهوه ای است 07
.اين گاوها سیاه و سفید هستند

.اين اردک ها سفید هستند
.اين مرغ ها قهوه ای هستند

اين قايق مال چه کسی است؟ 29
.اين مال آن مرد است

اين ها دست های چه کسی هستند؟
.اين ها دست های اين زن هستند

اين اسباب بازی ها مال چه کسی هستند؟ 30
.ماشین ها مال ما هستند

.توپ مال ما است
اين سازها مال چه کسی هستند؟

.طبل ها مال من هستند
.گیتار مال من است

.اين سگ مال او است 31
.اين سگ مال او است

.اين سگ مال من است
.اين سگ مال ما است

.من اين خانه را دوست دارم 32
.متشکرم! اين خانه مال من است. من آن را ساخته ام

.من اين تابلوی نقاشی را دوست دارم
 متشکرم! اين تابلوی نقاشی مال او است. من آن را به او

.داده ا م
.من اين گیاه را دوست دارم

 متشکرم! اين گیاه مال ما است. ما آن را امروز صبح
يديم .خر

به مال چه کسی است؟ 33 اين گر
به مال او است !اين گر

به مال اين پسر است !نه! اين گر
به مال من است .معذرت می خواهم. اين گر

به گرسنه است؟ گر
.بله، گرسنه است
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.يک نفر دارد به اين پرنده دست می زند 15
.يک نفر دارد به اين يخ دست می زند

.يک نفر دارد به اين کتاب دست می زند

.تو می توانی به اين گیاه دست بزنی 16
.شما می توانید به اين حیوان دست بزنید، اما مراقب باشید

تو می خواهی به اين اسب دست بزنی؟

حشره 17
حشره
حشره

مار
مار

قورباغه

.خوردن اين خطرناک است 18
.خوردن اين خطرناک نیست

.دست زدن به اين مار خطرناک است
.دست زدن به اين مار خطرناک نیست

.به اجاق گاز دست نزن. گرم است 19
.به اين حیوان دست نزن. کثیف است

.به اين قورباغه دست نزن. خطرناک است

.سوار شدن بر اين اسب خطرناک است 20
.سوار شدن بر اين اسب ها خطرناک نیست

.چادر زدن در اينجا خطرناک است
.چادر زدن در اينجا خطرناک نیست

يبا است، اما خطرناک است. به آن دست 21  اين قورباغه ز
.نزنید

 اين قورباغه زشت است، اما خطرناک نیست. شما
.می توانید به آن دست بزنید

يبا است و خطرناک نیست. شما می توانید به  اين حشره ز
.آن دست بزنید

.اين حشره زشت و خطرناک است. به آن دست نزنید

ادامه دارد4�2

گوسفند 08
گاو

اردک
مرغ

.پنگوئن يک پرنده است 09
.مرغ يک پرنده است

.اردک يک پرنده است

 پنگوئن ها نمی توانند پرواز کنند، اما می توانند خوب شنا 10
.کنند

.اين پرنده ها دارند سمت شمال پرواز می کنند
 اين پرنده ها نمی توانند پرواز کنند، اما می توانند خیلی

يع بدوند .سر
.اين اردک دارد روی درياچه پرواز می کند

.اين پرنده ی سفید دارد پرواز می کند 11
.اين پنگوئن در آب است

.اين نهنگ ها دارند شنا می کنند
.اين اردک ها دارند پرواز می کنند

يبا است 12 .اين پرنده ز
.اين پرنده ها زشت هستند

يبا است .اين يک خیابان ز
.اين يک خیابان زشت است

به ی من زشت است 13 .گر
.سگ من زشت است

يبا هستند .اسب های شما ز
يبا هستند .گاوهای من ز

يبا است 14 .اين مجسمه ز
.اين مجسمه زشت است

يبا است .پیراهن من ز
.پیراهن من زشت است
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کدام لیوان مال من است؟ 28
.اين يکی مال تو است

کدام صندلی مال من است؟
.آن يکی مال شما است

ببخشید، اين مال شما است؟
.بله، متشکرم. اين مال من است

.اين چمدان مال تو است 29
.اين توپ ها مال تو هستند

ببخشید، اين چتر مال شما است؟
.اين پالتوها مال شما هستند

اين ماشین مال شما است؟ 30
.نه، اين مال آن ها است

اين لیوان مال من است؟
.بله، اين مال شما است

آن ها بچه های شما هستند؟
.نه، اين ها بچه های آن ها هستند

.من آن ها را دوست دارم. آن ها بزرگتر از مال من هستند 31
 کیک شما مزه ی خوبی دارد، اما کیک اين دختر بهتر از

.مال شما است
 به آن ماشین نگاه کنید! ماشین آن ها کثیف تر از مال ما

.است
 اين مرد دارد ويولن می زند. نگاه کن، ويولن او جديدتر از

.مال تو است

يبا است. اين کجا زندگی می کند؟ 32 پرنده ی شما ز
يقا زندگی می کند .اين در جنگل های استوايی در آفر

چه اتفاقی برای آن افتاده است؟
.او صدمه ديده است

اين پرنده می تواند پرواز کند؟
 اين حاال نمی تواند پرواز کند، اما تا دو هفته ی ديگر

.می تواند پرواز کند

.من امیدوارم که ما بتوانیم يک قورباغه پیدا کنیم 22
.من امیدوارم که ما بتوانیم سوار شتر بشويم

.شنا کردن با کوسه ها خطرناک است
!دست زدن به ببر خطرناک است

 اين مرد امیدوار است که بتواند يک عکس خوب از فیل ها 23
.بگیرد

 اين زن امیدوار است که بتواند يک عکس خوب از
.پنگوئن ها بگیرد

 آن ها امیدوارند که بتوانند عکس های خوبی از اين کوسه
.بگیرند

.اين پسر از حشره ها نمی ترسد 24
به از اين سگ نمی ترسد .اين گر

.اين پسر از کوسه ها می ترسد
.آن ها از مار می ترسند

 من از دست زدن به اين حشره می ترسم، اما پدرم می گويد 25
.خطرناک نیست

يقا زندگی می کنند .مادرم گفت اين حیوان ها در آفر
 من از دست زدن به گوسفندها می ترسم، اما معلمم

.می گويد خطرناک نیست
بزرگم گفت اين مارها در استرالیا زندگی می کنند .پدر

.اين میمون مال ما است 26
.آن اردک مال آن ها است
.اين مرغ ها مال ما هستند

.آن گاوها مال آن ها هستند

اين کلیدها مال شما هستند؟ 27
.بله، اين ها مال ما هستند

آن سگ مال تو است؟
.نه، اين سگ مال آن ها است
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شما کی ازدواج کرديد؟ 13
.ما هفت سال پیش ازدواج کرديم

شما داريد به چی فکر می کنید؟ 14
.من دارم به عروسیمان فکر می کنم

شما می خواهید ناهار را با ما بخوريد؟ 15
.بله، متشکرم

لیوان کافی برای همه هست؟ 16
.بله، لیوان کافی برای همه هست

آن ماشین مال شما است؟ 17
.بله، آن ماشین مال ما است

شما می توانید آن را تعمیر کنید؟ 18
.بله، من می توانم آن را تعمیر کنم

!متشکرم 19
.خواهش می کنم

ماشین کار می کند؟ 20
.بله، کار می کند

تمرين دوره ای5�2

تو می توانی اين را تعمیر کنی؟ 01
.نه، من نمی توانم اين را تعمیر کنم

.بعدازظهر بخیر 02
.بعدازظهر بخیر

.اسم من کیوان احمدی است. اين همسرم الهام است 03
 از ديدن شما خوشحالم. اسم من بهار است. چه اتفاقی

افتاده است؟

ماشین ما کار نمی کند. شما می توانید به ما کمک کنید؟ 04
.احتماال همسرم می تواند آن را تعمیر کند

او اينجا است؟ 05
 نه، او حاال اينجا نیست. او سر کار است، اما به زودی به

.خانه برمی گردد

شما می خواهید در خانه منتظر بمانید؟ 06
.بله، متشکرم

!به خانه ی ما خوش آمديد 07
!متشکرم

اين دختر شما است؟ 08
.بله، اين دختر ما است

او کی به دنیا آمده است؟ 09
.او دو ماه پیش به دنیا آمده است

شما دوست داريد او را در دست بگیريد؟ 10
.بله، من دوست دارم او را در دست بگیرم

 خانواده ی شما چه مدت است که دارند اينجا زندگی 11
می کنند؟

 خانواده ی من سالهای زيادی است که دارند اينجا زندگی
.می کنند

.پدربزرگ من اين خانه را ۷۵ سال پیش ساخت 12
يبايی است .اين خانه ی بسیار ز
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اين دوست من شهاب است. شما همديگر را می شناسید؟ 08
.نه، ما همديگر را نمی شناسیم

.اسم من رعنا است
.از ديدن تو خوشحالم، رعنا

.از ديدن تو خوشحالم، شهاب

امیر! تو در نیويورک چکار می کنی؟ 09
.من اينجا زندگی می کنم

تو همسر من الهام را می شناسی؟
.نه، نمی شناسم. اسم من امیر است

.از ديدن تو خوشحالم، امیر
.از ديدن تو خوشحالم، الهام

آن مرد دوست پسر دختر شما است؟ 10
 بله، من فکر می کنم آن ها می خواهند سال آينده ازدواج

.کنند
تو فکر می کنی آن زن همسر او است؟

.نه، او ازدواج نکرده است. آن زن دوست دخترش است

.آن ها فکر می کنند رياضی جالب است 11
.آن ها فکر می کنند تاريخ خسته کننده است

.کتابی که اين زن دارد می خواند خیلی جالب است
.کتابی که اين مرد دارد می خواند خسته کننده است

.اين زن فکر می کند اين موزه خیلی خسته کننده است 12
.اين مرد فکر می کند علوم خیلی جالب است

يون برای او يز  کتاب برای اين پسر جالب است، اما تلو
.خسته کننده است

 اين بازی برای اين مردها جالب است، اما برای دوست
.دخترهايشان خسته کننده است

.اين کتاب جالب است 13
.اين فیلم خسته کننده است

.اين کتاب خسته کننده است
.اين فیلم جالب است

درس اصلی1�3

.اين مرد دارد با همسرش قايق سواری می کند 01
.اين مرد دارد با دوست دخترش در پارک راه می رود

يد می کند .اين زن دارد با همسرش خر
.اين زن دارد با دوست پسرش اسکی می کند

.اين زن و شوهر دارند خانه شان را تمیز می کنند
.اين مرد با دوست دخترش برای صبحانه مالقات می کند

.اين دوست پسر من شاهین است 02
.از ديدن تو خوشحالم، شاهین

.اين دوست دختر من شهره است
.از ديدن تو خوشحالم، شهره

.اين زن فکر می کند دوست پسرش خوب آشپزی نمی کند 03
.آن ها فکر می کنند آن دختر خوب گیتار نمی زند

.اين مرد فکر می کند هیچکس در خانه نیست
.من فکر می کنم پالتو ام اينجا است

.من فکر می کنم دوست دخترم در کتابخانه است 04
.آن ها فکر می کنند دخترشان خوابیده است

.من فکر می کنم ماشینمان نزديک آن رستوران است

.من فکر می کنم بتوانم اين را تعمیر کنم 05
.من فکر نمی کنم امروز باران ببارد

.من فکر می کنم اينجا برای غذا خوردن جای خوبی است
.من فکر می کنم به زودی برف می بارد

تو فکر می کنی تیم ما می بازد؟ 06
.بله، من فکر می کنم ما می بازيم

تو فکر می کنی تیم ما می برد؟
يم .بله، من فکر می کنم ما می بر

اين دوست پسر من شايان است، شما او را می شناسید؟ 07
.بله، ما قبال در يک اداره کار می کرديم

اين دوست دختر من میترا است، تو او را می شناسی؟
.نه. از ديدن تو خوشحالم، میترا
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.شنا کردن در اينجا خطرناک است 20
.اسکی کردن در اينجا خطرناک نیست

.اين مرد ورزش کردن را دوست دارد
.من رقصیدن را بیشتر از گلف بازی کردن دوست دارم

.در صحرا، خوردن مقدار زيادی آب مهم است 21
.خوردن داروهايت مهم است

.شستن دستها قبل از آشپزی کردن مهم است
.زود رسیدن به فرودگاه مهم است

چرا درس خواندن مهم است؟ 22
.چون تو می توانی به يک دانشگاه خوب بروی

چرا مسواک زدن دندان ها مهم است؟
.چون دندان های تو تمیزتر و سفیدتر می شوند

اين کاغذها مهم هستند؟
.نه، آن ها مهم نیستند

.من فکر می کنم رياضی جالب و مهم است 23
 من می دانم که ورزش کردن مهم است، اما فکر می کنم

.خسته کننده است
 من می دانم که خوردن سبزيجات مهم است، اما آن ها را

.دوست ندارم
.من فکر می کنم خواندن فارسی مهم و جالب است

.اين رنگ اشتباه است 24
.اين رنگ درست است

.اين شماره تلفن اشتباه است
.اين شماره تلفن درست است

.اين لباس ها برای اسکی نامناسب است 25
.اين لباس ها برای شنا مناسب است

.اين توپ برای بازی گلف نامناسب است
.اين توپ برای بازی فوتبال مناسب است

.اندازه ی اين میز برای اين مرد نامناسب است
.اندازه ی اين میز برای اين دختر مناسب است

ادامه دارد1�3

شما پژمان را می شناسید؟ 14
 بله، من پژمان را می شناسم. او يکی  از دانش آموزان من

.است
شما کی با او آشنا شديد؟

.من سه ماه پیش با او آشنا شدم

شما و داريوش چطور با همديگر آشنا شديد؟ 15
.ما در يک دانشگاه دانشجو بوديم

شما کی با داريوش آشنا شديد؟
.من دو سال پیش با او آشنا شدم

شما و بابا چه وقت با همديگر آشنا شديد؟ 16
 وقتی او از رم ديدن می کرد و من آنجا کار می کردم، ما با

.همديگر آشنا شديم
شما کجا با همديگر آشنا شديد؟

 ما در کافه ای که من در آن کار می کردم با همديگر آشنا
.شديم

 اين زن درس دادن را از بیست و پنج سال پیش شروع کرده 17
.است

.او بیست و پنج سال است که هنر درس می دهد
.من پنجاه سال پیش با او آشنا شدم

.ما پنجاه سال است که همديگر را می شناسیم

دوست دختر شما اين کتاب را خوانده است؟ 18
.بله، او قبال اين را خوانده است

دوست پسرت ماشین ظرفشويی را تعمیر کرده است؟
.نه، او آن را تعمیر نکرده است

تو سال گذشته چند کتاب خواندی؟
.من ده کتاب خواندم و دو تا از آن ها خیلی جالب بودند

!من اين هفته دو بار اتاقم را تمیز کرده ام 19
.پدر و مادر من اين ماه چهار نامه برای من نوشته اند

.من امروز پیانو تمرين کرده ام
.نه، متشکرم. من امروز ناهار خورده ام
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تو سبزيجاتت را خورده ای؟ 33
.نه، من اصال سبزيجاتم را نخورده ام

.لطفا همه ی آن ها را بخور
تو با دوستان من آشنا شده ای؟
.نه، من اصال آن ها رانديده ام

 اين ها مارال، مرجان، مسعود و میالد دوست های من
.هستند

.من نمی توانم کفش هايم را پیدا کنم 34
 اگر اتاقت را تمیز کنی، احتماال می توانی آن ها را پیدا

.کنی
شما می دانید اين مجسمه ی معروف کجا است؟

.اگر به مرکز شهر برويد، آن را پیدا خواهید کرد

شما چطور با مامان آشنا شديد؟ 35
.من از چین ديدن می کردم و او آنجا زندگی می کرد

خواندن چینی جالب بود؟
.بله، مادرت به من کمک کرد چینی بخوانم

خواندن چینی مهم است؟
 بله، اگر چینی صحبت کنی می توانی با تعداد زيادی از

.مردم حرف بزنی

.من فکر می کنم ساختمان را اشتباه آمده ايم 26
.اين ساختمان درست است. ما بايد به آنجا برويم

.اين پالتو برای اين هوا مناسب است
.اما اين کاله برای اين هوا نامناسب است

.ما امشب در آن رستوران جديد يک میز رزرو کرده ايم 27
.من فکر می کنم رستوران را اشتباه آمده ايم

.اين رستوران درست است
.اين بشقاب ها نامناسب هستند
اين بشقاب ها مناسب هستند؟

.بله، آن ها مناسب هستند. متشکرم

يد 28 .اگر من پول کافی داشته باشم، اين را خواهم خر
.اگر هوا آفتابی باشد، من در اقیانوس شنا خواهم کرد

.اگر اين مرد توپ را بگیرد، تیم او مسابقه را خواهد برد

ين کردن مهم است؟ 29 چرا تمر
.اگر تو تمرين کنی می توانی خوب آهنگ بزنی

چرا خواندن فارسی مهم است؟
.اگر تو فارسی بخوانی می توانی فارسی صحبت کنی

.اگر اين ده باشد، من خواهم برد 30
.چون آن هفت بود، من باختم

.اگر برف ببارد، ما به اسکی خواهیم رفت
.چون برف باريده است، ما به اسکی می رويم

.اگر اتاقتان را تمیز کنید، من با شما بازی خواهم کرد
.چون اتاقتان را تمیز کرده ايد، ما با هم بازی می کنیم

.اين زن مقداری پول دارد 31
.اين مرد اصال پول ندارد

ياد است .موی سر دوست دختر من ز
.دوست پسر من اصال روی سرش مو ندارد

يده است 32 .اين مرد اصال لباس جديد نخر
.من امروز اصال کتاب نخوانده ام

.ما اين پايیز اصال در مسابقه ها نبرديم
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 من فقط يورو دارم. من بايد آن ها را در ژاپن به ين تبديل 08
.کنم

.شما می توانید پولتان را در فرودگاه تبديل کنید
.من پوند الزم دارم، اما فقط دالر دارم

.شما می توانید پولتان را در آن بانک تبديل کنید
من کجا می توانم پولم را تبديل کنم؟

.شما می توانید آن را در ايستگاه قطار تبديل کنید

من می توانم اينجا يورو را به دالر تبديل کنم؟ 09
.بله، شما می توانید يورو را به دالر تبديل کنید
يال تبديل کنم؟ من می توانم اينجا ين را به ر
يال تبديل کنید .بله، شما می توانید ين را به ر

 شما می توانید به من کمک کنید يورو را به دالر تبديل 10
کنم؟

.بله، اول پیش مردی که آنجا ايستاده است برو
.بعد، پنج يورو به او بده

.سپس، او به تو دالر می دهد
!من پنج يورو را به هفت دالر تبديل کردم

.حاال تو می توانی برای من ناهار بخری

کوله پشتی 11
کوله پشتی
کوله پشتی
سامسونت
سامسونت

دستگاه خودپرداز

کوله پشتی 12
سامسونت

دستگاه خودپرداز
واحد پول

ببخشید، دستگاه خودپرداز نزديک اينجا هست؟ 13
.بله، يکی کنار بانک در خیابان بعدی است

ببخشید، دستگاه خودپرداز نزديک اينجا هست؟
.معذرت می خواهم، فکر نمی کنم اينجا باشد

درس اصلی2�3

.اين مرد در جنگل های استوايی زندگی می کند 01
.آن ها برای  تعطیالت به جنگلهای استوايی آمده اند

.اين مرد در صحرا زندگی می کند
.اين خانواده برای تعطیالت به صحرا آمده اند

شما برای تعطیالت تابستان کجا می رويد؟ 02
.ما به ساحلی در مکزيک می رويم

 شما فارسی خوب صحبت می کنید. شما اينجا زندگی
می کنید؟

.نه،  من برای تعطیالت به اينجا آمده ام

.آن ها دالر دارند، اما من فقط ين دارم 03
 او دارد ساالد و ساندويچ می خورد، اما من فقط دارم

.ساالد می خورم
.او کارد و چنگال دارد، اما من فقط چنگال دارم
.او چهار کتاب دارد، اما من فقط سه کتاب دارم

.من فقط يک اسباب بازی دارم 04
.من فقط قاشق الزم دارم

ما فقط يک حوله آورده ايم؟

 من همه ی سبزيجات را دوست دارم، اما برادرم فقط 05
.هويج دوست دارد

 وقتی من وخانواده ام برای تعطیالت جايی می رويم، هیچ
.وقت به کوه نمی رويم. ما فقط به ساحل می رويم

شما سبزيجات می فروشید؟ 06
.نه، من فقط میوه می فروشم

شما میوه می فروشید؟
.نه، من فقط سبزيجات می فروشم

.دالر نوعی واحد پول است 07
.يورو نوعی واحد پول است
.ين نوعی واحد پول است
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.کسی آنطور جعبه را نمی بندد 22
.سامسونت را بايد اينطور تمیز کرد

.کسی آنطور کتاب نمی خواند
.کف حمام را بايد اينطور تمیز کرد

.در اين يخچال اصال جا نیست 23
.چمدان اين مرد خالی است. جای زيادی در آن است

.در اين جعبه اصال جا نیست
.در اين اتوبوس برای اين خانواده جای کافی هست

در کوله پشتی تو جای کافی برای ديکشنری من هست؟ 24
.نه، معذرت می خواهم. جايی نیست. تو بايد آن را بیاوری

در چمدان تو جای کافی برای کفش من هست؟
.بله، آن را توی چمدان بگذار

جايی در کوله پشتی تو هست؟ 25
.بله، اما فقط کمی جا هست

يد برويد؟ شما می خواهید به خر
 بله، اما من فقط کمی پول دارم. من بايد يک دستگاه

.خودپرداز پیدا کنم
من می توانم مقداری شکالت بخورم؟
.بله، اما تو فقط می توانی کمی بخوری

شما کیک کافی خورديد؟ 26
.نه، من کمی بیشتر کیک می خواهم

شما آب بیشتری می خواهید؟
.بله، اما من فقط کمی بیشتر آب می خواهم

ببخشید، شما انگلیسی صحبت می کنید؟ 27
.بله، اما من فقط کمی انگلیسی صحبت می کنم

شما چینی صحبت می کنید؟
.بله، اما من فقط کمی چینی صحبت می کنم

.اين مرد دارد سامسونتش را می آورد 14
.اين دانش آموزان کوله پشتی دارند

.اين مرد دارد پسرش را حمل می کند

شما می توانید سامسونت من را برايم بیاوريد؟ 15
.معذرت می خواهم. من نمی توانم آن را برای شما بیاورم

.تو می توانی اين را برای من بیاوری؟ کوله پشتی ام پر است
.بله، من می توانم آن را بیاورم

.اين کوله پشتی خالی است 16
.اين دختر دارد کتابهايش را توی کوله پشتی اش می گذارد

.اين سامسونت پر است
.اين مرد دارد يک خودکار را از سامسونتش بیرون می آورد

.من دارم يک کارت را توی دستگاه خودپرداز می گذارم
.من دارم پول را از دستگاه خودپرداز بیرون می آورم

.اين مرد دارد ظرف ها را از جعبه بیرون می آورد 17
.اين پسر پیراهنش را از جعبه بیرون آورده است

.من قبال اسباب بازی هايم را توی جعبه گذاشته ام

.اين زن ها دارند چوب حمل می کنند 18
.اين مردها دارند میز را حمل می کنند

يون را حمل می کند يز .اين مرد دارد تلو

.تخم مرغ ها را آنطور حمل نکن 19
.آن ها را اينطور حمل کن

.کوله پشتی ات را آنطور حمل نکن
.آن را اينطور حمل کن

.جعبه ها را آنطور حمل نکن 20
.آن ها را اينطور حمل کن

.اين مردها دارند مبل را حمل می کنند
.اين زن ها دارند جعبه ها را حمل می کنند

.کسی اينطور اسب سواری نمی کند 21
.بايد همیشه آنطور اسب سواری کرد

.کسی دوچرخه را آنطور تعمیر نمی کند
.بايد آن را اينطور تعمیر کرد
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 وقتی يک نفر به شما چیزی می دهد، مؤدبانه است که 34
.”بگويید “متشکرم

.وقتی داريد غذا می خوريد، مؤدبانه نیست که حرف بزنید
 اگر شخص پیری سوار اتوبوس شد، مؤدبانه است که

.صندلی تان را به او بدهید
 اگر در کتابخانه هستید، مؤدبانه نیست که با تلفن حرف

.بزنید

يد 35 .مؤدبانه است که هديه ای به عروسی ببر
 مؤدبانه است که در را برای شخصی که پشت سر شما

.است باز کنید
 مؤدبانه است که وقتی يک نفر را در بیمارستان مالقات

يد .می کنید برای او گل ببر
.مؤدبانه نیست که در سینما حرف بزنید

.من می خواهم وقتی برای تعطیالت می  رويم چیزی بخرم 36
 اين مجسمه خیلی گران است، اما اگر حراج شده باشد آن

يد .را خواهم خر
ببخشید، اين حراج شده است؟
.نمی دانم، بايد از مديرم بپرسم

.بله، اين حراج شده است
.من می خواهم آن را بخرم

.اين خیلی بزرگ است. در کوله پشتی ام جای کافی نیست 37
 اگر يک کوله پشتی بزرگتر داشتم، می توانستم اين را

.بیاورم
.من بايد يک کوله پشتی بزرگتر بخرم

 نه، تو می توانی آن را توی چمدان من بگذاری. من فکر
.می کنم جای کافی در آن هست

جای کافی توی آن هست؟
.بله، اندازه می شود

ادامه دارد2�3

قیمت اين سامسونت چند است؟ 28
 صد دالر، اما حراج شده است. امروز قیمت اين فقط

.هشتاد دالر است
اين شلوار جین حراج شده است؟

 نه، اين شلوار جین حراج نشده است. قیمت آن هشتاد يورو
.است

اين عینک آفتابی حراج شده است؟ 29
 بله، قیمت آن هشتصد ين بود، اما حاال قیمت آن فقط

.پانصد ين است
اين پیراهن حراج شده است؟

.نه، اين پیراهن حراج نشده است

.اين دختر گرسنه است 30
.اگر او يک ساندويچ داشت، گرسنه نبود

.نشستن در اينجا خسته کننده است
.اگر من يک کتاب داشتم، جالب تر بود

.آن ها چتر دارند. آن ها خیس نیستند 31
.اگر آن ها چتر داشتند، خیس نبودند

.من در کوله پشتی ام جا دارم. من دوربین تو را می آورم
.اگر در کوله پشتی ام جا داشتم، دوربین تو را می آوردم

.اگر من يک ساندويچ داشتم، گرسنه نبودم 32
 اگر نزديک اينجا يک دستگاه خودپرداز بود، من پول نقد

.داشتم
 اگر بیشتر باران می باريد، گل های باغ من بهتر رشد

.می کردند

.اگر او ماشین داشت، پیاده نمی رفت 33
.اگر ما بلیط داشتیم، می توانستیم مسابقه را نگاه کنیم

 اگر او بیشتر پول داشت، برای شوهرش يک ساعت
يد .می خر

 اگر من در چمدانم بیشتر جا داشتم، پیراهن تو را توی آن
.می گذاشتم
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.اين دختر قبال يک سوم شیر را خورده است 08
!يک نفر نصف کیک را خورده است

!من يک پای کامل خورده ام
.يک نفر يک چهارم پرتقال من را خورده است

.اين معلم کاغذ را دو قسمت کرد 09
بزرگم سیب من را برايم چهار قسمت کرد .مادر

.مادرم ساندويچ من را برايم سه قسمت کرد

.دوست دختر اين پسر دارد نصف پرتقال را می خورد 10
.او دارد نصف ديگر را به دوست پسرش می دهد

.من دارم با اين توپ بازی می کنم
.دوست من دارد با آن توپ ديگر بازی می کند

تو می خواهی اين پیتزا را ببری؟ 11
.نه، من می خواهم آن پیتزای ديگر را ببرم

 تو می خواهی اسباب بازی هايت را توی اين جعبه
بگذاری؟

.بله، من می خواهم آن ها را توی اين يکی بگذارم

.اين يک برش پیتزا است 12
.اين يک پیتزای کامل است

.اين يک برش پای است
.اين يک پای کامل است

.اين مرد دارد يک برش نان می خورد 13
.اين زن يک کیک کامل دارد

.اين پسر دارد يک برش پنیر می خورد
.اين دختر يک پای کامل دارد

.اين توپ گرد است 14
بع است .اين خانه مر

بع است .اين برش پنیر مر
.اين ساعت گرد است

.اين میوه گرد است
بع است .اين برش نان مر

درس اصلی3�3

.اين بچه ها خوشحال هستند چون دارند پیتزا می خورند 01
.اين پای روی اجاق گاز است

.اين مرد دارد پیتزا درست می کند
!پای مادر من مزه ی خیلی خوبی دارد

يک سوم پای 02
يک سوم پای
يک سوم پای

نصف پای
نصف پای

يک پای کامل

.اين نصف يک پیتزا است 03
.اين يک سوم يک پیتزا است

.اين يک چهارم يک پیتزا است
.اين يک پیتزای کامل است

.آن ها می خواهند کیک را ببرند 04
يد .اين زن پای را بر
يد .اين مرد پیتزا را بر

يد 05 .اين زن پیتزا را بر
.اين پسر يک چهارم پیتزا دارد

يد .اين مرد پای را بر
.اين دختر يک چهارم پای دارد

.اين مرد پرتقال را دو قسمت کرد 06
.اين پیشخدمت لیموها را چهار قسمت کرد

.اين پسر پای را سه قسمت کرد

.اين پسر موز را چهار قسمت کرد 07
.اين دختر نان را سه قسمت کرد

.اين زن گوجه فرنگی را دو قسمت کرد
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.اين مرد دارد مبل را اندازه می گیرد 22
.اين زن دارد میز را اندازه می گیرد

.اين زن دارد گل ها را می شمارد
.اين دختر دارد سیب ها را می شمارد

تو کتاب هايت را شمرده ای؟ 23
 بله، من قبال آن ها را شمرده ام. من چهارصد و دو کتاب

.دارم
چرا تو داری ديوار را اندازه می گیری؟

.چون من می خواهم يک میز کنار اين ديوار بگذارم
شما داريد چکار می کنید؟

.من دارم گوسفندهايم را می شمارم

.قد من يک متر و نیم است 24
.ارتفاع اين ساختمان بیست متر است

.عرض اين ديوار چهار متر است
.طول اين خیابان دو کیلومتر است

عرض اين خیابان چقدر است؟ 25
.عرض آن بیست متر است

ارتفاع اين درخت چقدر است؟
.ارتفاع آن ده متر است

اندازه ی اين فرش چقدر است؟
.طول آن سه متر و عرض آن دو متر است

وزن اين سیب زمینی ها چقدر است؟ 26
.وزن اين سیب زمینی ها پنج کیلوگرم است

اندازه ی میز ما چقدر است؟
.طول میز ما يک متر و عرض آن شصت سانتی متر است

ارتفاع اين ساختمان چقدر است؟ 27
.ارتفاع اين ساختمان صد متر است

ارتفاع اين درخت چقدر است؟
.ارتفاع اين درخت پانزده متر است

ادامه دارد3�3

شما چه نوع ساعتی می خواهید؟ 15
.من يک ساعت شبیه اين می خواهم، اما گرد باشد

کدام تابلوی نقاشی مال شما است؟
بع مال من است .اين تابلوی نقاشی مر

.اين بشقاب گرد است 16
بع است .اين يک بشقاب مر

.اين پنیر گرد است
بع است .اين پنیر مر

.اين میز گرد است
بع است .اين يک میز مر

.وزن او شصت و پنج کیلوگرم است 17
.وزن کودک شما سه کیلوگرم است
.وزن چمدان شما ده کیلوگرم است
.وزن اين سگ چهار کیلوگرم است

.وزن برش پای کمتر از وزن برش پنیر است 18
بیا است .وزن هويج بیشتر از وزن لو

.وزن يکی از برشهای کیک بیشتر از وزن آن ديگری است
.وزن اين لیمو اندازه ی وزن لیموی ديگر است

.قیمت اين کیک اندازه ی قیمت اين پای است 19
.قیمت اين مرغ بیشتر از قیمت اين پیتزا است

.قیمت اين ساالد کمتر از قیمت ساندويچ است

تو چقدر شیر می خواهی؟ 20
.من اندازه ی شما شیر می خواهم

تو چند برش پیتزا می خواهی؟
.من دو برش پیتزا می خواهم

.من مقداری پنیر می خواهم 21
شما چقدر پنیر می خواهید؟

.لطفا نیم کیلوگرم به من بدهید
.من مقداری از اين ماهی می خواهم

شما چقدر می خواهید؟
.لطفا يک کیلوگرم به من بدهید
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يد 35 .لطفا قد من را اندازه بگیر
.اينجا بايست

قد من چقدر است؟
.قد تو صد سانتی متر است

وزن من چقدر است؟ 36
.وزن تو حداقل سی کیلوگرم است

.لطفا وزن من را اندازه بگیر
يبا سی و پنج کیلوگرم است !وزن تو تقر

قیمت بلیط ها چند است؟ 28
.من فکر می کنم قیمت آن ها حداقل ده دالر است

قیمت بلیط ها چند بود؟
.قیمتشان دوازده دالر بود

چند پرتقال روی اين درخت است؟ 29
.من نمی دانم، اما فکر می کنم حداقل پنجاه پرتقال هست

ما چند بشقاب الزم داريم؟
.ما حداقل ده بشقاب الزم داريم

 هوا گرم است. من فکر می کنم دمای هوا حداقل سی درجه
.است

.بله، دمای هوا سی و يک درجه است

عرض اين ديوار چقدر است؟ 30
.عرض آن حداقل چهار متر است

شما فکر می کنید وزن پسر من پانزده کیلوگرم است؟
.نه، من فکر می کنم وزن او حداقل بیست کیلوگرم است

يبا نه سانتی متر است 31 .طول اين خودکار تقر
يبا نود دالر است .قیمت اين پیراهن تقر

يبا اندازه ی وزن پرتقال است .وزن اين سیب تقر
يبا اندازه ی قد برادرش است .قد اين دختر تقر

قد من چقدر است؟ 32
يبا يک متر است !قد تو تقر

طول اين نهنگ چقدر است؟
يبا سی متر است .طول آن تقر

يبا مناسب است 33 .قد من برای دوچرخه سواری تقر
يبا چهار کیلوگرم است .وزن اين سیب زمینی ها تقر

يبا آبمیوه ی کافی برای همه داريم .ما تقر

.لطفا کف اتاق را اندازه بگیر 34
.طول آن پنج متر و عرض آن چهار متر است

.لطفا ديوار را اندازه بگیر
.ارتفاع آن سه متر و عرض آن نیم متر است
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مداد 07
مداد
مداد

چسب
چسب
قیچی

.من يک ورق کاغذ در دست گرفته ام 08
يدن روزنامه استفاده می کند .اين پسر دارد از قیچی برای بر

.من از چسب برای تعمیر کردن عینکم استفاده کردم
.من دارم اسمم را با مداد می نويسم

.اين دکتر دارد از چراغ قوه استفاده می کند
 اين پسرها دارند از چراغ قوه برای خواندن استفاده

.می کنند

پر مارکت است 09 .اين ترازو در يک سو
.اين ترازو در حمام است

 اين دانش آموز دارد از خط کش برای اندازه گرفتن ورق
.کاغذ استفاده می کند

 مادر من دارد از خط کش برای اندازه گرفتن پنجره
.استفاده می کند

.اين دماسنج بیرون است
.اين دماسنج در دهان اين کودک است

يد 10 .معلم ورق کاغذ را بر
.اين دختر روی ترازو ايستاده است

.اين پسر يک مداد و يک ورق کاغذ دارد
.اين دکتر يک دماسنج را در دست گرفته است

 آن ها دارند از قیچی و چسب برای تعمیر کردن نقشه
.استفاده می کنند

 اين مرد دارد از خط کش برای اندازه گرفتن در استفاده
.می کند

.لطفا روی ترازو بايستید 11
وزن من چقدر است؟

.وزن شما پنجاه و پنج کیلوگرم است

درس اصلی4�3

پیچ گوشتی 01
آچار

انبردست
چکش

.آن ها دارند از چکش استفاده می کنند 02
.اين زن دارد از پیچ گوشتی استفاده می کند

.من دارم از آچار استفاده می کنم
.اين مرد دارد از انبردست استفاده می کند

.اين مرد دارد از کارد استفاده می کند، نه قاشق 03
.اين زن دارد از چکش استفاده می کند، نه انبردست
.اين دختر دارد از برس استفاده می کند، نه مسواک

.اين پسر دارد از پیچ گوشتی استفاده می کند، نه آچار

 من دارم از پیچ گوشتی برای تعمیر کردن عینکم استفاده 04
.می کنم

 اين مرد دارد از آچار برای تعمیر کردن دستشويی استفاده
.می کند

.من دارم از چکش برای تعمیر کردن مبل استفاده می کنم
 اين زن دارد از انبردست برای تعمیر کردن جواهرش

.استفاده می کند

شما انبردست را الزم داريد يا پیچ گوشتی را؟ 05
.لطفا انبردست را به من بده

شما آچار را الزم داريد يا چکش را؟
.لطفا چکش را به من بده

چراغ قوه 06
چراغ قوه
چراغ قوه

يک ورق کاغذ
يک ورق کاغذ

قیچی
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.اين موز خراب است 19
.اين گوجه فرنگی نرسیده است

.اين سیب ها رسیده هستند

.اين ها را نخور! اين ها خراب هستند 20
 ما به زودی اين ها را می خوريم، اما اين ها حاال نرسیده

.هستند
.اگر يک روز منتظر بمانی، اين موزها رسیده می شوند

.اين ها گوجه فرنگی های تازه ی باغ هستند

.اين گوجه فرنگی ها نرسیده هستند 21
.اين گوجه فرنگی ها رسیده هستند
.اين گوجه فرنگی ها خراب هستند

.اين موز نرسیده است
.اين موز رسیده است
.اين موز خراب است

.مراقب باشید! قهوه خیلی داغ است 22
.من سوپ داغ دوست دارم

.من مرغ سرد دوست دارم
.اين آب خیلی سرد است

.اين لیوان آبمیوه سرد است 23
.اين چای داغ است

.اين گوشت يخ زده است
.اين پرتقال خراب است

.اين گوجه فرنگی ها تازه هستند
.اين موز رسیده است

يزد 24 .اين زن دارد در سوپ فلفل می ر
يزم .من دارم در چای شکر می ر

.اين مرد دارد نان می پزد
.من دارم پای می پزم

عرض پنجره چقدر است؟ 12
 من از خط کش برای اندازه گرفتن آن استفاده کردم و

.اندازه ی آن نود سانتی متر است
تو داری بیرون چکار می کنی؟
.من دارم دماسنج را می خوانم

چکش 13
میخ

پیچ گوشتی
پیچ

.اين زن دارد تعدادی پیچ می خرد 14
.اين مرد دارد دنبال میخ می گردد

يادی میخ دارد، اما چکش الزم دارد .اين مرد تعداد ز
.من يک پیچ دارم، اما پیچ گوشتی الزم دارم

شما می توانید به من کمک کنید اين را بسازم؟ 15
.بله، من می توانم

.اول، اين را با يک خط کش اندازه بگیر
.بعد، از يک چکش و چند میخ استفاده کن

.سپس، از يک پیچ گوشتی و چند پیچ استفاده کن
!در آخر، آن را توی باغ بگذار

.اين ماهی يخ زده است 16
.اين پرتقال تازه است

.اين پیتزا يخ زده است
.اين لیموها تازه هستند

شما ماهی تازه داريد؟ 17
.معذرت می خواهم. ما فقط ماهی يخ زده داريم

شما سبزيجات تازه داريد؟
.بله، بفرمايید

.اين مرد دارد گوجه فرنگی را می برد 18
.اين زن دارد موزها را روی ترازو وزن می کند

.او دارد گوجه فرنگی های تازه را روی پیتزا می گذارد
.اين حیوان موز دوست دارد



34

 اين زن کوچکترين جعبه را برای کتابهايش انتخاب کرده 32
.است

.آن ها دارند يک فیلم برای امروز عصر انتخاب می کنند
 اين مرد دارد يک کت و شلوار برای عروسی اش انتخاب

.می کند
يدن انتخاب کرده است .اين زن ماکارونی را برای خر

.من دارم ماکارونی می پزم 33
.ما داريم چند موسیقی انتخاب می کنیم

.آن ها دارند برای شام ماکارونی می خورند
.من کفش قرمز را انتخاب کرده ام

می توانید به من کمک کنید کیک درست کنم؟ 34
.بله، اول، چهارصد گرم آرد و سیصد گرم شکر را وزن کن
يز .بعد، صد و بیست میلی لیتر شیر و دو تخم مرغ را در آن بر
يز .سپس، صد و پنجاه گرم کره و يک گرم نمک در آن بر
 در آخر، کیک را برای يک ساعت با درجه ی صد و هشتاد

.در فر بگذار
!مزه ی خوبی دارد

ادامه دارد4�3

.من برای تولد تو يک کیک پخته ام 25
!من قبال شکر ريخته ام

يز .کمی نمک در اين سوپ بر
يم .ما داريم پای می پز

.اين کیک دارد در فر می پزد 26
.اين مرد دارد پیتزا را توی فر می گذارد

.اين دختر دارد پای را توی فر می گذارد
.اين پیتزا دارد توی فر می پزد

يم 27 .ما داريم نان می پز
يزد .اين زن دارد در چای داغش شکر می ر

.اين مرد دارد پیتزا را توی فر می پزد

ماکارونی 28
ماکارونی
ماکارونی

آرد
آرد

گوجه فرنگی

.اين زن دارد سیصد گرم آرد را وزن می کند 29
يزد .اين پسر دارد چهارصد میلی لیتر آب را در ظرف می ر

.اين مرد دارد ششصد گرم ماکارونی را وزن می کند
يزد .اين دختر دارد نهصد میلی لیتر شیر را در ظرف می ر

يد 30 يز .چهارصد گرم شکر را در ظرف بر
يد يز .دويست و پنجاه میلی لیتر شیر سرد را در آن بر

يد يز .پنج گرم نمک بر
يد يز .صد و بیست میلی لیتر آب در ظرف بر

.اين مرد کراوات آبی را انتخاب کرده است 31
.اين زن ماکارونی را برای ناهار انتخاب کرده است

.من دمپايی را برای پوشیدن در ساحل انتخاب کرده ام
.اين مرد يک دوچرخه برای اجاره انتخاب کرده است
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اين حشره خطرناک است؟ 13
.نه، اين حشره خطرناک نیست

کلید اندازه است؟ 14
!بله، کلید اندازه است

تمرين دوره ای5�3

.سالم 01
.سالم

حال شما چطور است؟ 02
.من خوب هستم، متشکرم

يار را می شناسید؟ 03 شما پسر من شهر
يار؟ بله، من پسر شما را می شناسم. حالت چطور است شهر

 شما فارسی خوب صحبت می کنید. شما فارسی 04
خوانده ايد؟

.بله، ما فارسی خوانده ايم

.امیدوارم اين پايیز ماندن در اينجا را دوست داشته باشید 05
.متشکرم

.من فکر می کنم اين خانه جالب است 06
 من فکر نمی کنم. من فکر می کنم اين خانه خسته کننده

.است

تو کجا آن را پیدا کردی؟ 07
.توی اتاق خوابم

شما فکر می کنید اين کلید کجا است؟ 08
.من نمی دانم. بايد نگاه کنیم

اين در درست است؟ 09
.نه، اين در درست نیست

چیزی توی آن جعبه است؟ 10
.نه، هیچ چیزی توی اين جعبه نیست

در آنجا جای کافی برای ما هست؟ 11
.بله، جای کافی برای ما هست

تو چراغ قوه داری؟ 12
.بله، من چراغ قوه دارم
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تو چه چیزی به مهمانی آورده ای؟ 07
.من غذای فرانسوی آورده ام

تو چه چیزی آورده ای؟
.من غذای چینی آورده ام

شما غذای فرانسوی آورده ايد؟ 08
.بله، من غذای فرانسوی آورده ام

شما غذای چینی آورده ايد؟
.بله، من غذای چینی آورده ام

تو چه غذاهايی را دوست داری؟ 09
.من غذاهای ايتالیايی و آلمانی را دوست دارم

 غذاهای آلمانی مزه ی خوبی دارند، اما من غذاهای
.ايتالیايی را بیشتر دوست دارم

.ما می توانیم برای شام به اين رستوران ايتالیايی برويم

بازان 10 سر
بازان سر
بازان سر

ملکه
ملکه

پادشاه

باز دارد با ملکه مالقات می کند 11 .اين سر
.اين زن ملکه ی انگلستان است

.يک پادشاه اينجا می نشیند
.يک پادشاه اين را بر سر می گذارد

.يک پادشاه فرانسوی اينجا زندگی می کرده است
باز دارد برای خانواده اش نامه می نويسد .اين سر

باز بود 12 .اين مرد چهل سال پیش سر
بازها دارند از ديوار باال می روند .اين سر

بازها دارند می دوند .اين سر
باز دارد با اين بچه حرف می زند .اين سر

درس اصلی1�4

.هند در آسیا است 01
.اين يک زن هندی است

.مکزيک در آمريکای شمالی است
.اين يک مرد مکزيکی است

.ژاپن در آسیا است
.اين يک دختر ژاپنی است

کاله آمريکايی 02
ماکارونی ايتالیايی

ماشین آلمانی
جواهرات مکزيکی

اسباب بازی های روسی 03
مجسمه ی مصری

لباس هندی
ماشین آمريکايی

دسر فرانسوی 04
تابلوهای نقاشی چینی

کلیسای روسی

رستوران آمريکايی 05
معبد هندی

رستوران ژاپنی
کلیسای روسی
لباس مصری
لباس چینی

.اين مرد دارد غذای آلمانی می پزد 06
يده ام .من مقداری غذای ايتالیايی خر

.غذای مصری روی میز است
.آن ها می خواهند غذای مکزيکی بخورند
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.پرچم آمريکا جلوی اين ساختمان است 20
.اين مرد پیر پرچم مکزيک را در دست گرفته است

.همه پرچم آلمان را در دست گرفته اند
يادی پرچم در اين ساختمان است .تعداد ز

.مکزيکی ها دارند می رقصند 21
.آلمانی ها دارند مسابقه را نگاه می کنند

 روس ها دارند برای انتخاب يک رئیس جمهور رأی
.می دهند

.آمريکايی ها پرچم ها را در دست گرفته اند
.ايتالیايی ها دارند فوتبال بازی می کنند

.اين مرد از تیم فرانسه می خواهد که در بازی برنده شود

شما داريد کجا می رويد؟ 22
.من دارم می روم رأی بدهم

شما می خواهید به چه کسی رأی بدهید؟
.من می خواهم به آقای موسوی رأی بدهم

 نخست وزير هند دارد با رئیس جمهور آمريکا مالقات 23
.می کند

.من می خواهم روزی رئیس جمهور بشوم
.نخست وزير روسیه دارد از يک مدرسه ديدن می کند

مردم امروز چه مدت رأی دادند؟ 24
.آن ها هفت ساعت داشتند رأی می دادند

شما فکر می کنید آقای موسوی پیروز می شود؟
 بله، من فکر می کنم آقای موسوی پیروز می شود. من به او

.رأی دادم

يق اينترنت برای همديگر ايمیل 25  آن ها دارند از طر
.می فرستند

يق اينترنت در هتل اتاق رزرو می کند .اين زن دارد از طر
يق اينترنت چیزی می خرد .اين مرد دارد از طر

باره ی هند می خوانم .من دارم مجله ای در
.آن ها دارند مجله می خوانند

.اين زن دارد مجله می خرد

باز چینی است 13 .اين مجسمه ی يک سر
.اين مجسمه ی يک پادشاه مصری است

باز است .اين تابلوی نقاشی از يک سر
.اين تابلوی نقاشی از يک ملکه است

.اين مردم دارند رأی می دهند 14
.يک نفر دارد رأی می دهد

.دانش آموزان دارند رأی می دهند
.حاال هیچکس رأی نمی دهد

.آن ها در صف منتظر هستند تا رأی بدهند 15
.اين مرد دارد رأی می دهد

.اين زن رأی داده است

.امروز روز انتخابات است. مردم دارند رأی می دهند 16
 بیشتر مردم به اين مرد رأی داده اند. من فکر می کنم او در

.انتخابات پیروز می شود
 بیشتر مردم به اين مرد رأی نداده اند. من فکر می کنم او در

.انتخابات شکست می خورد
.انتخابات تمام شده است. همه رأی دادن را تمام کرده اند

.ديروز انتخابات بود 17
.اين مرد در انتخابات شکست خورد

.اين مرد در انتخابات پیروز شد

.اين مرد ماه گذشته در انتخابات پیروز شد 18
.حاال او رئیس جمهور است

.او ماه آينده از اروپا ديدن می کند
.در آنجا، او با نخست وزير انگلستان مالقات می کند

باز صحبت می کند 19 .نخست وزير هند دارد با اين سر
يکا اينجا زندگی می کند .رئیس جمهور آمر

.نخست وزير انگلستان وارد آلمان شده است
.رئیس جمهور مکزيک دارد به سؤال ها جواب می دهد
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اخبار جديد چیست؟ 32
.پادشاه ازدواج کرده است

اخبار جديد چیست؟
.ملکه از يک بیمارستان ديدن کرده است

اخبار جديد چیست؟
.رئیس جمهور فرانسه با پادشاه اسپانیا مالقات کرده است

ادامه دارد1�4

تو داری چی نگاه می کنی؟ 26
.من دارم اخبار را نگاه می کنم

باره ی چه چیزی است؟ امشب اخبار در
باره ی انتخابات حرف می زدند، و حاال آن ها  آن ها در

باره ی هوا حرف می زنند .دارند در
آن ها گفتند که چه کسی در بازی فوتبال برنده شد؟

.نه، اما به زودی خواهند گفت

.اين زن دارد اخبار را در مجله می خواند 27
يق اينترنت می خوانم .من دارم اخبار را از طر

!امروز در روزنامه اخبار مهمی هست

باره  ی انتخابات داريد؟ 28 اخباری در
يادی از مردم در صف منتظر هستند تا رأی بدهند .تعداد ز

باره ی مسابقه داريد؟ اخباری در
.برزيلی ها بردند

يون نگاه می کنند 29 يز .اين مردها دارند مسابقه را از تلو
يون نگاه می کند يز .اين زن دارد اخبار را از تلو

يون نگاه يز  اين بچه ها دارند يک فیلم جالب را از تلو
.می کنند

.ما داريم اخبار را از راديو گوش می کنیم 30
يون نگاه می کنند يز .آن ها دارند اخبار را از تلو

.من دارم اخبار را از اينترنت می خوانم
.اين زن دارد اخبار را در مجله می خواند

باره ی انتخابات استرالیا خوانده ايد؟ 31 شما اخبار را در
نه، چه اتفاقی افتاده است؟

.آقای اسمیت پیروز شد
باره ی ملکه خوانده ايد؟ شما اخبار را در

نه، چه اتفاقی افتاده است؟
.او دارد از هند ديدن می کند
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شما در چه شرکتی کار می کنید؟ 08
يلر اند سانز کار می کنم .من در شرکت و

شما چند سال است که در اين شرکت کار می کنید؟
.من دوازده سال است که در اين شرکت کار می کنم

.آن ها می خواهند تاجر شوند 09
.مادراين پسر يک تاجر است

.پدر اين دختر يک تاجر است
.همسر اين مرد يک تاجر است

.اين تاجر مصری دارد چای می خورد 10
.اين تاجرهای چینی دارند با تلفن حرف می زنند

.اين تاجر فرانسوی لپ تاپ دارد
يکايی در اداره مالقات می کنند .اين تاجرهای آمر

.من تاجر هستم. من پدر هم هستم 11
.اين مرد نوازنده است. او معلم هم هست

.اين زن تاجر است. او مادر هم هست

.اين يک کشور است. اين يک قاره هم هست 12
.من مادر دخترم هستم. من دختر مادرم هم هستم

يون هم نگاه يز  اين مرد دارد ورزش می کند. او دارد تلو
.می کند

 تو خیلی خوب گیتار می زنی. تو سازهای ديگری هم 13
می زنی؟

.بله، من پیانو هم می زنم
بان  شما انگلیسی و روسی صحبت می کنید. شما به ز

ديگری هم صحبت می کنید؟
.بله، من اسپانیايی هم صحبت می کنم

تو سگ داری؟ 14
به هم دارم .بله، من سگ دارم. من گر

تو قبل از شام بايد چه کارهايی انجام دهی؟
.من بايد ماکارونی بپزم. من بايد ساالد هم درست کنم

درس اصلی2�4

.اين تابلو به زبان های زيادی است 01
.اين کتاب به دو زبان است

بان باستانی است .اين يک ز

شما به چند زبان صحبت می کنید؟ 02
 من به سه زبان صحبت می کنم: انگلیسی، اسپانیايی و

.فارسی
بانی صحبت می کند؟ اين مرد به چه ز

.او چینی صحبت می کند

 من نفهمیدم اين مرد چی گفت. او به چه زبانی صحبت 03
می کند؟

.او اسپانیايی صحبت می کند
تو فهمیدی او دارد چی می گويد؟

.من فقط کمی از چیزی را که او دارد می گويد می فهمم

در فارسی به اين چه می گويند؟ 04
.در فارسی به اين میز می گويند

در فارسی به اين چه می گويند؟
.در فارسی به اين قورباغه می گويند

در فارسی به اين چه می گويند؟ 05
.در فارسی به اين جوراب می گويند

در فارسی به اين چه می گويند؟
.در فارسی به اين قاشق می گويند
در فارسی به اين چه می گويند؟

.در فارسی به اين کتاب می گويند

.اين مردها در يک شرکت کار می کنند 06
.اين زن ها در يک شرکت کار نمی کنند

.شماره تلفن اين شرکت ۵۵۵-۱۲۳۴ است

يده است 07 .شرکت ما اين ساختمان را خر
.در اين شرکت مهمانی است

باره ی اين شرکت خوب است .اخبار در
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.اين مجسمه در رم ساخته شده است 22
.اين کتاب در سال ۱۹۲۰ نوشته شده است

.اين چوب های اسکی امروز صبح پس داده شده اند

!توپ گرفته شد 23
چه کسی توپ را گرفت؟

.جری رودريگز توپ را گرفت
.اين عکس در سال ۱۹۲۳ گرفته شده است

چه کسی اين عکس را گرفته است؟
بزرگم اين عکس را گرفته است .مادر

.اين مردم موافق هستند که به آقای اسمیت رأی بدهند 24
.اين مردم موافق نیستند که به آقای اسمیت رأی بدهند

 اين دوست دختر و دوست پسر موافق هستند که اين فیلم را
.ببینند

.اين دختر با برادرش مخالف است
.اين زن با اين رنگ مخالف است

.اين مردها موافق هستند که اين ماشین را بخرند

ين تابلوی نقاشی او است 25 .من فکر می کنم اين بهتر
ين تابلوی  من مخالف هستم. من فکر می کنم اين يکی بهتر

.نقاشی او است
.من فکر می کنم تیم ما می برد

.من مخالف هستم. من فکر می کنم تیم ما می برد

تو به کی رأی می دهی؟ 26
.من به لوئیز پارکر رأی می دهم

چرا تو به او رأی می دهی؟
.من با او موافق هستم

.من به استیو داد رأی دادم 27
.من به او رأی ندادم

چرا؟
يون گفت مخالف يز  من با چیزی که او هفته ی گذشته در تلو

.هستم

ادامه دارد2�4

اين عکس کی گرفته شده است؟ 15
.اين عکس زمستان گذشته گرفته شده است

چه کسی اين عکس را گرفته است؟
.برادرم اين عکس را گرفته است

.مادر من دارد کیک درست می کند 16
.اين کیک امروز صبح درست شده است

.اين مردها دارند يک خانه می سازند
.اين خانه سال گذشته ساخته شده است

کجا اسپانیايی صحبت می شود؟ 17
 در اسپانیا، مکزيک و بیشتر آمريکای جنوبی، اسپانیايی

.صحبت می شود
اين مسجد کی ساخته شده است؟

.اين مسجد در سال ۱۲۸۷ ساخته شده است

اين کتاب کی نوشته شده است؟ 18
.اين کتاب در سال ۱۹۹۸ نوشته شده است

چه کسی آن را نوشته است؟
.جین تیلور آن را نوشته است

.قطب جنوب در سال ۱۸۲۰ کشف شده است 19
.اين معبد در مکزيک کشف شده است

يره کشف شده اند .اين مجسمه ها در يک جز
.اين شهر در آمريکای جنوبی کشف شده است

.اين مجسمه های باستانی در سال ۱۹۷۴ کشف شده اند 20
.اين کیک برای عروسی ما پخته شده است

.با اين ماشین فقط دو بار رانندگی شده است
.اين کتاب در سال ۱۹۸۵ نوشته شده است

.اين عکس در سال ۱۹۶۱ گرفته شده است 21
.اين کلیسا در سال ۱۲۵۰ ساخته شده است
.اين کتاب در سال ۲۰۰۰ نوشته شده است
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درس اصلی3�4

.مردم بسیار زيادی در مترو هستند 01
.صندلی کافی برای همه ی بچه ها نیست

يادی را در دست گرفته ام .من کتاب های بسیار ز
.کامپیوتر کافی برای بچه ها نیست

.مردم بسیار زيادی در اين اتوبوس هستند 02
.ماهی های بسیار زيادی در اين ظرف هستند

.ماشین های بسیار زيادی در اين خیابان هستند

.ما نمی توانیم اينجا شنا کنیم. اينجا آب کافی نیست 03
ياد  ما نمی توانیم اينجا رانندگی کنیم. اينجا برف خیلی ز

.است
ياد کیک خورده ام. من نمی خواهم فوتبال  من خیلی ز

.بازی کنم
.ما نمی توانیم خیلی دور برويم. بنزين کافی نیست

.من به اندازه ی کافی غذا نخورده ام. من گرسنه هستم 04
.من به اندازه ی کافی غذا خورده ام. من گرسنه نیستم

ياد دسر خورده ام .من شکمم درد می کند چون خیلی ز

 ماشین های بسیار زيادی اينجا است. من نمی توانم ماشینم 05
!را پیدا کنم

يون نگاه می کنی. تو بهتر است يک يز ياد تلو  تو خیلی ز
.کتاب بخوانی

ياد ماکارونی درست کرده ای. ما نمی توانیم  تو خیلی ز
.همه ی آن را بخوريم

پر  من تخم مرغ کافی برای پختن کیک ندارم. تو به سو
مارکت می روی؟

.مردم بسیار زيادی در اتاق هستند
.لیوان به اندازه ی کافی نیست

من می توانم از شما يک عکس بگیرم؟ 06
بسیار خوب. شما می خواهید من کجا بنشینم؟

تو می خواهی به رستوران برويم؟
.بسیار خوب. ساعت هشت بعدازظهر با تو مالقات می کنم

.مهمانی ساعت هفت و نیم شروع می شود 28
.واقعا؟ من فکر می کردم ساعت هشت و نیم شروع می شود

.ما دير می رسیم
.جشن تولد او ديروز بود

.واقعا؟ من فکر می کردم امروز است
.من بايد حاال به او زنگ بزنم

شما می دانستید که من عربی صحبت می کنم؟ 29
.واقعا؟ من اين را نمی دانستم

.بله. وقتی من بچه بودم، در مصر زندگی می کردم
.اين همسر من لیال است. او يک نوازنده است

.واقعا؟ اين خیلی جالب است
.من هم نوازنده هستم

.من ازدواج کردم 30
!واقعا؟ تبريک می گويم

!من برنده شدم
!واقعا؟ تبريک می گويم

.کودک ما ديروز به دنیا آمد
!واقعا؟ تبريک می گويم

 تو می دانستی که رزتا استون در سال ۱۷۹۹ کشف شده 31
است؟

.واقعا؟ من اين را نمی دانستم
باز فرانسوی آن را در مصر کشف کرد و حاال  بله. يک سر

.رزتا استون در موزه ای در انگلستان است
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تو يادت هست ما چه وقت اينجا زندگی می کرديم؟ 13
 نه، من يادم نیست ما چه وقت آنجا زندگی می کرديم. من

.بچه بودم
يديم .من فراموش کرده ام ما کجا اين را خر
يديم .يادت نیست؟ ما اين را در آلمان خر

فرهاد! من آرمان هستم. من را يادت هست؟ 14
.بله، من تو را يادم هست! اين همسر من نسرين است

 از ديدن شما خوشحالم. فرهاد و من در دانشگاه با هم
.دوست بوديم

باره ی شما حرف زده است. از ديدن شما خوشحالم  او در
.آرمان

تو يادت بود امروز صبح رأی بدهی؟ 15
.نه، من فراموش کردم

!فراموش نکن امروز رأی بدهی
.بسیار خوب. من بعد از کار رأی می دهم

تو در مدرسه چه چیزی ياد گرفتی؟ 16
باره ی حیوانهايی که در اقیانوس زندگی  ما چیزهايی در

.می کنند ياد گرفتیم
جالب بود؟

.بله، من فکر می کنم نهنگ و کوسه خیلی جالب هستند

.اين زن ها دارند چیزهايی درباره ی نقاشی ياد می گیرند 17
باره ی حیوان ها ياد می گیرند .اين بچه ها دارند چیزهايی در

باره ی برزيل ياد می گیرد .دختر اين مرد دارد چیزهايی در

 مادربزرگ اين دختر دارد ياد می گیرد که چطور از کامپیوتر 18
.استفاده کند

.اين دختر دارد ياد می گیرد که چطور کیک بپزد
.اين کودک دارد ياد می گیرد که چطور راه برود

.اين دختر دارد ياد می گیرد که چطور شنا کند

ادامه دارد3�4

يبا است 07 .اين يک تابلوی نقاشی بسیار ز
قیمت آن چند است؟

.قیمت آن سیصد دالر است
اين پول خیلی زيادی است. شما آن را کمتر می فروشید؟
.من می توانم آن را دويست و هشتاد دالر به شما بفروشم

.بسیار خوب. من آن را می خرم

 دوست پسرت تلفن زد. او می خواهد که تو امشب به او 08
.تلفن بزنی

.بسیار خوب. من به او تلفن می زنم
 خواهرت تلفن زد. او می خواهد که تو ساعت چهار به او

.تلفن بزنی
.بسیار خوب. من به او تلفن می زنم

.اين زن ويولن دارد 09
يولونش را ببرد .او فراموش کرد و

.اين پسر کاله دارد
.او فراموش کرد کالهش را ببرد

.اين زن فراموش کرده است چتر بیاورد 10
.اين دختر فراموش کرده است کتابش را بیاورد

!تو فراموش کرده ای جوراب بپوشی
!تو فراموش کرده ای ناهارت را ببری

.اين مرد فراموش کرد کلیدش را ببرد 11
.او به ياد آورد که کلیدهايش را ببرد

.اين زن فراموش کرد قهوه اش را ببرد
.او به ياد آورد که قهوه اش را ببرد

يم را يادت هست؟ 12 تو آدرس مر
.نه، معذرت می خواهم. من آن را فراموش کرده ام

تو شماره تلفن او را يادت هست؟
.بله، شماره ی او ۲۴۶۸-۵۵۵ است
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.آن ها دارند چیزهايی درباره ی جنوب آفريقا ياد می گیرند 25
يقا باره ی غرب آفر  معلم دارد به دانش آموزان چیزهايی در

.درس می دهد
يقا ياد می گیرند باره ی شرق آفر .آن ها دارند چیزهايی در

يقا باره ی شمال آفر  معلم دارد به دانش آموزان چیزهايی در
.درس می دهد

.من در جنوب ايتالیا زندگی می کنم 26
.ما داريم از شرق چین ديدن می کنیم

يکا زندگی می کند .اين زن در غرب آمر
.اين حیوان ها در شمال روسیه زندگی می کنند

شما تاحاال غذای هندی خورده ايد؟ 27
.نه، هیچ وقت نخورده ام

شما تاحاال غذای هندی خورده ايد؟
.بله، خورده ام. من آن را خیلی دوست دارم

شما تاحاال به روسیه رفته ايد؟ 28
.بله، من قبال در مسکو زندگی می کردم

!واقعا؟ من قبال نزديک مسکو زندگی می کردم
 من هیچ وقت به روسیه نرفته ام، اما می خواهم روزی از

.آنجا ديدن کنم

باره شام بپزم 29 .من بايد دو
باره کف اتاق را تمیز کنم .من بايد دو

باره ظرف ها را بشويم .من بايد دو

.هفته ی گذشته دوچرخه ی من شکست 30
.شوهرم با آچار و انبردست آن را تعمیر کرد

باره شکست .امروز دوچرخه ی من دو
.من فکر می کنم بايد يک دوچرخه ی نو بخرم

تو داری در مدرسه چه چیزی ياد می گیری؟ 19
بان فارسی ياد می گیرم باره ی ز .من دارم چیزهايی در

تو داری ياد می گیری که چطور فارسی صحبت کنی؟
.بله، من دارم ياد می گیرم که چطور فارسی صحبت کنم

 تو دوست داری ياد بگیری که چطور از کامپیوتر استفاده 20
کنی؟

 بله، من دوست دارم ياد بگیرم که چطور از کامپیوتر
.استفاده کنم

تو دوست داری ياد بگیری که چطور شنا کنی؟
.بله، من دوست دارم ياد بگیرم که چطور شنا کنم

.ما از ساعت نه داريم اخبار نگاه می کنیم 21
.من از ساعت سه دارم تمرين می کنم

.اين زن از سال ۱۹۲۲ در اين اداره کار می کند
.آن ها از سال ۱۹۷۵ در اين خانه زندگی می کنند

اين زن چه مدت ملکه بوده است؟ 22
.او از سال ۱۹۵۲ ملکه بوده است

تو چه مدت است اينجا منتظر هستی؟
.من از ساعت دوازده اينجا منتظر هستم

.من از وقتی بچه بودم در ژاپن زندگی می کردم 23
.من و همسرم سی و پنج سال است که ازدواج کرده ايم

!من اين فیلم را از وقتی بچه بودم نديده ام
 ما در هند به دنیا آمده ايم، اما سه سال است که در

.انگلستان زندگی می کنیم

شما تاحاال به شمال ايتالیا رفته ايد؟ 24
نه، من هیچ وقت به شمال ايتالیا نرفته ام. شما رفته ايد؟

.بله، من رفته ام، اما از سال ۱۹۸۲ به شمال ايتالیا نرفته ام
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درس اصلی4�4

.هیچکس در اداره شادی نمی کند 01
.اين دخترها دارند شادی می کنند
.اين تاجرها دارند شادی می کنند

.اين پسرها شادی نمی کنند

.آن ها دارند شادی می کنند چون مسابقه را بردند 02
.آن ها جشن گرفته اند چون تولد اين مرد است

.آن ها دارند شادی می کنند چون دانشگاه را تمام کرده اند
 آن ها جشن گرفته اند چون چهل سال که است ازدواج

.کرده اند

.اين زن در طول فیلم خوابیده است چون خسته است 03
.ما در طول مسابقه غذا خورديم

.آن ها در طول کنسرت عکس گرفتند
.اين مرد در طول پرواز مجله خواند

 سال گذشته من برای تعطیالت يک ماه به جنوب ايتالیا 04
.رفتم

 در طول آن تعطیالت، من از تعداد زيادی کلیسا و موزه
.ديدن کردم

.من هفته ی گذشته برای يک سفر کاری به پاريس رفتم
 در طول چهار روزی که آنجا بودم، با تاجرهای زن و مرد

.زيادی مالقات کردم

شما برای تعطیالت به اينجا آمده ايد؟ 05
.نه، من برای سفر کاری به اينجا آمده ام

شما برای سفر کاری به استرالیا رفتید؟
.نه، من برای تعطیالت به آنجا رفتم

.اين زن برای تعطیالت به اين شهر آمده است 06
.اين زن برای سفر کاری به اين شهر آمده است

.آن ها دارند برای تعطیالت به مکزيک می روند
.آن ها دارند برای سفر کاری به مکزيک می روند

ادامه دارد3�4

شما برنده شديد؟ 31
باره برنده شديم !بله، ما دو

کتاب تو کجا است؟
باره فراموش کرده ام آن را بیاورم .من دو

شما فهمیديد من چی گفتم؟ 32
باره بگويید؟ نه. ممکن است لطفا دو

شما تاحاال به چین رفته ايد؟
باره  بله. من سال گذشته رفتم و می خواهم ماه آينده دو

.بروم

تو کی وارد نیويورک می شوی؟ 33
باره تأخیر دارد .نمی دانم. پروازم دو

تو امروز صبح تمرين کردی؟
ين باره تمر  بله، و ما امروز بعدازظهر برای مسابقه ی فردا دو

.می کنیم
باره سوار اين بشوی؟ تو دوست داری دو

باره سوار اين بشويم !بله! ما بايد دو

کیوان، تو کتابت را آوردی؟ 34
باره آن را فراموش کردم !معذرت می خواهم. من دو

.لطفا يادت باشد فردا آن را بیاوری
.بسیار خوب. من يادم هست

 تو دوست داری جمعه با من به يک رستوران فرانسوی 35
بیايی؟

 معذرت می خواهم، من نمی توانم. من روز جمعه با
بزرگم شام می خورم .مادر

تو شنبه کاری نداری؟
.نه، من کاری ندارم

تو دوست داری فیلم نگاه کنیم؟
 بسیار خوب! من روز شنبه ساعت يک بعدازظهر اينجا با تو

.مالقات می کنم
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اين عید يهوديان چه وقت جشن گرفته می شود؟ 15
.اين عید يهوديان در بهار جشن گرفته می شود

اين عید مسلمانان چه وقت جشن گرفته می شود؟
.اين عید مسلمانان در پايیز جشن گرفته می شود

.اين عروسی مسیحیان است 16
.اين عروسی يهوديان است
.اين عروسی هندوها است

چرا شما داريد جشن می گیريد؟ 17
.چون امروز عید مسیحیان است

چرا شما داريد جشن می گیريد؟
!پسر من و دوست دخترش می خواهند ازدواج کنند

تو داری چی می خوانی؟ 18
باره ی عید يهوديان می خوانم .من دارم در

باره ی عید يهوديان می خوانی؟ چرا تو داری در
.چون می خواهم با يک خانواده ی يهودی شام بخورم

.اين نوازنده ها آماده ی آهنگ زدن هستند 19
.اين خواننده آماده ی آواز خواندن نیست

شما آماده ی شام خوردن هستید؟
.اين مردها آماده ی دويدن هستند

يبا آماده ی رفتن سر کار است، اما همسرش  اين مرد تقر
.آماده نیست

تو آماده ی اسب سواری هستی؟

وقت رفتن به عروسی است. تو آماده هستی برويم؟ 20
.نه، من آماده نیستم. من به زودی آماده می شوم

من آماده ی رفتن به رژه هستم. وقت رفتن است؟
.بله، وقت رفتن است

چرا تو به مدرسه نرفته ای؟ 07
.مدرسه بسته است. امروز عید است

چرا شما داريد امروز به پارک می رويد؟
.امروز عید است

.در اين عید، مردم به مهمانی بالماسکه می روند 08
.مکزيکی ها در ماه نوامبر اين عید را جشن می گیرند

.در اين عید، مردم سال جديد را جشن می گیرند

باز بود 09 .پسر من از وقتی هجده سال داشت سر
.تعدادی از مردم در طول مسابقه شادی می کنند

.اين مرد از سال ۱۹۷۵ کت و شلوار نپوشیده است

من بايد به مدرسه بروم؟ 10
.بله، امروز عید نیست

من بايد به مدرسه بروم؟
.نه، امروز عید است

.در اين رژه، آن ها آهنگ می زنند 11
.در اين رژه، زن ها می رقصند

.در اين رژه، زن ها میوه ها را روی سرشان حمل می کنند

چرا امروز رژه است؟ 12
.چون ما داريم سال جديد چینی ها را جشن می گیريم

چرا امروز رژه است؟
!چون تیم فوتبال ما همه ی بازی هايش را برده است

.اين ها مجسمه های هندوها هستند 13
.اين کلیسای مسیحیان است

.آن ها دارند از معبد بودائیان ديدن می کنند

.اين مرد يهودی دارد برای پسرش آواز می خواند 14
.اين مرد مسلمان در مسجد است

.آن ها دارند عید هندوها را جشن می گیرند
.آن ها دارند عید بودائیان را جشن می گیرند
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تو کجا رفتی؟ 27
.من به شمال ژاپن و هند رفتم

تو در ژاپن چی ديدی؟
 ژاپنی ها در طول زمستان در اين شهر خانه های بزرگی از

.برف درست می کنند
يبا هستند. تو غذاهای آنجا را دوست  واقعا؟ آن ها ز

داشتی؟
.بله، ماهی خیلی خوب بود

.بعد از ژاپن، من به هند رفتم 28
.تاکسی های آنجا با تاکسی های اينجا خیلی فرق دارند

 خیلی از مردم دوست دارند در عید هندی ها برقصند و آواز
.بخوانند

!دوست من رضا در اين شهر سوار يک فیل شد
.ما يک معبد را هم در درياچه ديديم

.ما با يک خانواده ی هندو ناهار خورديم

تو چه چیزی را بیشتر از همه در تعطیالتت دوست داشتی؟ 29
.من مردم جالبی را در آنجا ديدم

.من غذاهای تند هندی را دوست داشتم
يبا ديدم .من تعدادی کوه ز

.من عکس های تو را خیلی دوست دارم 30
تو می دانستی که من می خواهم به ايران بروم؟

واقعا؟ تو برای سفر کاری می روی؟
.نه، من برای تعطیالت می روم

تو کی می روی؟
.من ماه آينده می روم

.من سه ماه فارسی خوانده ام 31
.من پاسپورت دارم

.من بستن چمدانم را تمام کردم
تو آماده هستی؟

.بله، من آماده هستم
!بیا برويم

ادامه دارد4�4

وقت رفتن به مهمانی است. تو آماده هستی؟ 21
يبا آماده هستم. من تا پنج دقیقه ی ديگر آماده  من تقر

.می شوم
.بسیار خوب. من بیرون منتظر تو هستم

وقت رفتن به ايستگاه قطار است. تو آماده هستی؟
يبا آماده هستم. من بستن چمدانم را تمام نکرده ام .من تقر

.بسیار خوب، اما ما بايد زود برويم

.بیا به پارک برويم 22
.بسیار خوب

.بیا ماه آينده به روسیه برويم
.بسیار خوب! ما می توانیم از مسکو ديدن کنیم

تو آماده هستی به تئاتر برويم؟
!بله، من آماده هستم. بیا برويم

.بیا به باغ وحش برويم 23
.بسیار خوب. ما می توانیم امروز بعدازظهر برويم

تو آماده هستی به ايستگاه قطار برويم؟
!بله، من آماده هستم. بیا برويم
تو آماده هستی به پارک برويم؟

.بله، بیا برويم

وقت رفتن به رژه است؟ 24
!بله، بیا به رژه برويم

تو آماده هستی به رستوران برويم؟
.بله، من آماده هستم. بیا برويم

تو آماده هستی به مسابقه برويم؟ 25
!بله، من آماده هستم. بیا برويم

تو آماده هستی به تئاتر برويم؟
!بله، من آماده هستم. بیا برويم

سالم! به خانه خوش آمدی! حالت چطور است؟ 26
.من خوب هستم

تعطیالت چطور بود؟
.خیلی خوب بود
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شما داريد اخبار را نگاه می کنید؟ 13
.بله، ما داريم اخبار را نگاه می کنیم

تیم قرمز برد؟ 14
.بله، تیم قرمز برد

قیمت اين پرچم ها چند است؟ 15
.قیمت اين پرچم ها دوازده يورو است

شما می توانید يکی را ارزانتر بفروشید؟ 16
.نه، من نمی توانم يکی را ارزانتر بفروشم

 من می توانم دو پرچم را بیست يورو بفروشم. شما دو پرچم 17
می خريد؟

.بله من دو پرچم می خرم

.متشکرم 18
.خواهش می کنم

تو آماده هستی برويم؟ 19
!بله، من آماده هستم. بیا برويم

تمرين دوره ای5�4

تو آماده هستی؟ 01
.نه، اما به زودی آماده می شوم

.سالم 02
.سالم

شما به اينجا آمده ايد که سال جديد را جشن بگیريد؟ 03
.بله، ما اينجا هستیم که سال جديد را جشن بگیريم

شما ايرانی هستید؟ 04
.بله، ما ايرانی هستیم، اما در يک شهر زندگی نمی کنیم

شما هم ايرانی هستید؟ 05
.نه، ما برای تعطیالت به اينجا آمده ايم

!شما خیلی خوب فارسی صحبت می کنید 06
.متشکرم

شما به چند زبان صحبت می کنید؟ 07
بان: فارسی، ايتالیايی و کمی چینی .سه ز

تو عروسی اين پادشاه را يادت هست؟ 08
يبايی  بله، من عروسی آن پادشاه را يادم هست. عروسی ز

!بود

يون چه چیزی را نشان می دهد؟ 09 يز تلو
يون عروسی پادشاه را نشان می دهد يز .تلو

 بله يادم هست. اين وقتی است که انسان برای اولین بار 10
روی...روی...راه رفت، در فارسی به اين چه می گويند؟

.در فارسی به اين “ماه” می گويند

 شما می دانستید من رژه ای را ديدم که آمريکايی هايی که 11
.در ماه راه رفتند در آن بودند

!واقعا؟ من اين را نمی دانستم

شما کی آن را ديديد؟ 12
 من آن را در سال ۱۹۷۳ ديدم، وقتی برای تعطیالت به

يکا رفته بودم .آمر
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فهرست موضوعی
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آب 1.1 (1), 1.2 (4), 1.4 (2), 2.4 (2), 
3.1 (1), 3.2 (2), 3.4 (3), 4.3 (1)

3.3 (2), 3.4 (1)
آبی 1.3 (3), 2.1 (10), 3.4 (1)

آتش 2.3 (5)
آچار 3.4 (5), 4.3 (1)
آخر 2.3 (2), 3.4 (2)

آدرس 4.3 (1)
آرام 2.3 (3)
آرد 3.4 (4)

آرمان 4.3 (2)
آرنج 1.4 (4)

آرنجم 1.4 (1)
آرين 1.4 (1), 2.1 (1)
آسان 1.1 (10), 1.3 (1)
آسیا 2.2 (9), 2.4 (2), 4.1 (2)

1.2 (4), 2.2 (2)
3.1 (2)
1.2 (9)

آشنا 3.1 (12)
1.4 (1), 2.1 (2), 3.1 (1), 3.2 (1)
2.2 (7), 2.3 (7), 2.4 (3), 4.3 (4)

آقای 4.1 (4), 4.2 (2)
آلمان 2.3 (4), 4.1 (2), 4.3 (1)

4.1 (5)
آماده 4.4 (26), 4.5 (4)

آمد 2.2 (3), 4.2 (1)
آمدم 1.2 (1)
آمدن 2.2 (1)
آمدند 2.2 (1)
آمده 2.2 (4), 2.5 (2), 3.1 (2), 3.2 (3), 

4.3 (1), 4.4 (4), 4.5 (2)
آمديد 2.2 (1), 2.5 (1)
آمدی 4.4 (1)

2.2 (1), 4.1 (3), 4.3 (2), 4.5 (1)
4.1 (4), 4.2 (1), 4.5 (1)

2.2 (9), 2.3 (2), 4.1 (1), 4.2 (2)

آن 1.1 (14), 1.2 (3), 1.3 (5), 1.4 (2), 
1.5 (3), 2.1 (6), 2.2 (17), 2.3 (9), 

2.4 (17), 2.5 (5), 3.1 (21), 3.2 (23), 
3.3 (15), 3.4 (9), 3.5 (2), 4.1 (8), 
4.2 (4), 4.3 (15), 4.4 (13), 4.5 (4)

آنجا 3.1 (3), 3.2 (1), 3.5 (1), 4.1 (1), 
4.3 (2), 4.4 (5)

آنطور 3.2 (7)
آهنگ 3.1 (1), 4.4 (2)

آواز 2.1 (1), 4.4 (3)
آورد 3.2 (3), 4.3 (2)

آوردم 3.2 (1)
آورده 2.1 (1), 3.2 (2), 4.1 (8)

آوردی 4.3 (1)
آورم 1.5 (1), 3.2 (2)

آوری 1.5 (1)
اتاق 1.2 (18), 1.3 (4), 1.5 (4), 2.1 (3), 

3.3 (1), 3.5 (1), 4.1 (1), 4.3 (2)
3.1 (1)
3.1 (2)
2.2 (1)
3.1 (1)
2.1 (2)

1.4 (10), 1.5 (1), 2.4 (1), 2.5 (1), 
4.1 (2)

1.3 (1), 1.4 (1), 3.2 (2), 4.3 (1)
اجاره 1.1 (1), 3.4 (1)
اجاق 1.2 (4), 2.4 (1), 3.3 (1)

2.1 (8), 2.2 (1), 2.5 (1), 3.1 (1)
2.5 (1)

4.1 (15), 4.2 (1), 4.3 (1), 4.5 (2)
4.1 (2)

اداره 1.3 (2), 2.1 (1), 3.1 (1), 4.2 (1), 
4.3 (1), 4.4 (1)

3.3 (8)
اردک 2.4 (6)
ارزان 2.1 (1)

4.5 (2)
اروپا 2.2 (7), 2.3 (2), 4.1 (1)



52

از 1.1 (27), 1.2 (6), 1.3 (9), 1.4 (12), 
1.5 (1), 2.1 (4), 2.2 (3), 2.3 (6), 

2.4 (14), 2.5 (1), 3.1 (15), 3.2 (5), 
3.3 (6), 3.4 (23), 4.1 (19), 4.2 (2), 

4.3 (18), 4.4 (10)
ازدواج 2.2 (13), 2.5 (2), 3.1 (2), 4.1 (1), 

4.2 (1), 4.3 (1), 4.4 (2)
اسب 1.1 (1), 1.4 (2), 2.4 (4), 3.2 (2), 

4.4 (1)
1.1 (2), 2.2 (5), 2.3 (1), 3.2 (2), 

3.3 (1), 4.1 (1)
2.3 (5), 4.1 (1), 4.2 (1)

4.2 (5)
است 1.1 (40), 1.2 (33), 1.3 (39), 

1.4 (51), 1.5 (3), 2.1 (40), 2.2 (53), 
2.3 (70), 2.4 (57), 2.5 (13), 
3.1 (67), 3.2 (29), 3.3 (81), 
3.4 (30), 3.5 (10), 4.1 (27), 

4.2 (50), 4.3 (19), 4.4 (26), 4.5 (3)
2.2 (1)
1.1 (6)

2.2 (4), 2.3 (3), 2.4 (1), 4.1 (1), 
4.4 (1)

3.4 (23), 4.3 (3)
2.3 (5), 2.4 (2), 3.2 (2)

4.2 (1)
1.1 (3), 1.3 (2), 1.4 (4), 2.1 (1), 

3.1 (5), 4.2 (1)
اسم 2.5 (2), 3.1 (2)

اسمم 3.4 (1)
4.1 (1), 4.2 (2)

3.1 (4)
اصال 3.1 (7), 3.2 (2)

2.3 (4)
1.4 (2), 1.5 (1), 2.1 (1)
1.4 (4), 1.5 (1), 2.2 (1)

1.4 (1)
1.4 (12), 2.4 (1), 2.5 (1), 4.1 (2)
2.1 (1), 2.3 (15), 2.4 (1), 3.1 (1), 

4.3 (1)
اگر 3.1 (11), 3.2 (15), 3.4 (1)

الهام 2.5 (1), 3.1 (2)
اما 1.3 (5), 2.1 (4), 2.2 (1), 2.3 (1), 

2.4 (8), 2.5 (1), 3.1 (5), 3.2 (15), 
3.3 (2), 3.4 (3), 4.1 (2), 4.3 (3), 

4.4 (2), 4.5 (2)
امروز 1.2 (1), 1.3 (1), 1.5 (1), 2.1 (1), 

2.2 (1), 2.3 (1), 3.1 (4), 3.2 (1), 
3.4 (1), 4.1 (3), 4.2 (3), 4.3 (5), 

4.4 (9)
3.1 (1)

2.1 (1), 3.1 (1), 4.1 (1), 4.3 (1)
2.2 (1), 2.4 (2)

2.2 (6), 2.4 (2), 3.5 (1)
2.4 (1)
2.2 (2)

امیر 3.1 (3)
3.4 (6), 4.3 (1)

3.4 (10), 4.1 (1)
4.1 (10)

انجام 4.2 (1)
اندازه 1.3 (1), 2.1 (1), 3.1 (2), 3.2 (1), 

3.3 (14), 3.4 (5), 3.5 (2), 4.3 (3)
2.3 (1), 4.5 (1)

1.4 (1)
2.3 (3), 4.1 (3), 4.2 (1)

3.2 (2), 4.2 (2)
اهل 4.5 (3)

او 1.1 (5), 1.3 (1), 1.4 (1), 2.1 (5), 
2.2 (7), 2.3 (13), 2.4 (3), 2.5 (6), 

3.1 (16), 3.2 (10), 3.3 (3), 3.4 (1), 
4.1 (6), 4.2 (17), 4.3 (12)

اول 2.3 (1), 3.2 (1), 3.4 (2)
4.5 (1)

2.2 (1), 2.3 (1), 4.3 (4), 4.4 (1)
4.1 (6), 4.5 (1)

ايران 4.4 (1), 4.5 (3)
1.3 (1), 3.2 (1), 3.4 (1)

3.2 (1), 4.4 (2)
4.1 (1)
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اين 1.1 (91), 1.2 (47), 1.3 (34), 
1.4 (45), 1.5 (4), 2.1 (34), 2.2 (56), 
2.3 (67), 2.4 (78), 2.5 (7), 3.1 (56), 
3.2 (35), 3.3 (79), 3.4 (71), 3.5 (9), 

4.1 (37), 4.2 (73), 4.3 (29), 
4.4 (32), 4.5 (6)

4.1 (5)
1.1 (4), 1.3 (11), 1.4 (1), 1.5 (1), 
2.1 (1), 2.2 (1), 2.3 (4), 2.4 (2), 
2.5 (4), 3.1 (5), 3.2 (9), 3.3 (1), 
3.5 (1), 4.1 (3), 4.3 (7), 4.4 (3), 

4.5 (3)
3.2 (7)

با 1.1 (3), 1.2 (10), 1.3 (1), 1.4 (3), 
1.5 (2), 2.1 (6), 2.2 (5), 2.3 (3), 

2.4 (1), 2.5 (1), 3.1 (21), 3.2 (1), 
3.3 (2), 3.4 (3), 4.1 (6), 4.2 (6), 

4.3 (6), 4.4 (4)
3.1 (1)

2.1 (5), 2.2 (1)
2.1 (1), 3.1 (1)

2.1 (2)
2.2 (1)

بار 1.4 (12), 2.3 (1), 3.1 (1), 4.2 (1), 
4.5 (1)

باران 1.4 (1), 2.1 (1), 2.2 (4), 3.1 (1), 
3.2 (1)
1.4 (1)

1.4 (1), 2.1 (2), 2.2 (1), 3.2 (1)
3.1 (1)

باز 3.2 (1)
بازی 1.1 (3), 1.3 (3), 1.4 (3), 2.1 (7), 

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

4.2 (1)
4.2 (2)

باش 1.4 (7)
2.1 (1), 2.2 (3), 3.1 (2), 3.2 (2), 

3.3 (1), 4.3 (1)
3.1 (1)

1.4 (2), 3.4 (1), 3.5 (1)
باغ 1.1 (7), 3.2 (1), 3.4 (2), 4.4 (1)

باال 1.1 (12), 1.4 (2), 2.1 (1), 4.1 (1)
2.1 (1), 4.4 (1)

3.2 (2)
1.2 (4), 1.3 (8), 1.4 (4), 1.5 (4), 
2.1 (3), 2.3 (2), 3.1 (1), 3.2 (9), 
3.5 (1), 4.2 (3), 4.3 (5), 4.4 (3)

3.3 (1)
3.4 (1)

2.2 (2), 3.1 (2)
2.3 (2), 2.4 (2), 3.2 (4)

ببر 1.2 (2), 2.4 (3)
2.1 (1), 2.2 (1), 4.3 (6)

3.3 (1)
3.3 (1)
2.4 (1)
3.2 (2)

3.3 (1), 4.3 (1)
4.2 (1)
3.2 (1)
1.1 (1)
4.3 (1)

4.2 (1), 4.3 (1)
2.1 (1)
1.3 (2)

1.3 (2), 1.4 (1), 4.3 (1)
2.1 (5), 2.4 (2)

3.1 (1)
2.4 (1)
2.4 (2)

بچه 1.1 (1), 1.2 (1), 1.4 (1), 1.5 (1), 
2.1 (2), 2.2 (6), 2.3 (1), 2.4 (2), 
3.3 (1), 4.1 (2), 4.2 (1), 4.3 (6)

3.2 (3), 4.3 (1)
4.2 (1)
2.1 (2)
3.2 (1)
3.1 (1)
4.4 (1)

3.1 (1), 4.3 (1)
بخور 1.4 (1), 2.2 (1), 3.1 (1)
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2.4 (1)
1.1 (1), 1.3 (1), 2.3 (1), 3.2 (1), 

4.4 (1)
4.1 (1)

1.4 (4), 2.3 (1), 2.5 (1)
4.3 (1)

1.3 (1), 1.4 (1), 3.2 (1)
1.4 (2), 2.5 (2)

بدن 1.4 (4), 2.1 (1)
بده 3.2 (1), 3.4 (2)

بدهم 4.1 (2)
4.1 (2), 4.2 (2)

3.2 (1), 3.3 (2), 4.1 (1)
1.3 (1), 2.1 (1), 4.3 (2)

2.4 (1)
بدی 1.2 (1)

3.3 (1), 4.2 (1)
3.2 (1), 4.2 (1)
3.2 (1), 3.3 (2)

برای 1.1 (1), 1.3 (16), 1.4 (1), 2.1 (10), 
2.4 (1), 2.5 (2), 3.1 (13), 3.2 (15), 
3.3 (2), 3.4 (22), 3.5 (2), 4.1 (4), 
4.2 (1), 4.3 (4), 4.4 (13), 4.5 (3)

1.5 (1)
1.5 (1)

برد 1.2 (1), 2.1 (13), 3.1 (3), 3.4 (1), 
4.2 (2), 4.5 (2)

بردم 1.2 (1)
2.1 (1), 4.1 (1), 4.4 (1)

برده 2.1 (2), 4.4 (1)
2.1 (1)

1.3 (1), 2.2 (1), 2.3 (1), 4.3 (1)
4.1 (1)

برس 3.4 (1)
برش 3.3 (9)

3.3 (1)
برف 1.4 (1), 2.1 (1), 3.1 (3), 4.3 (1), 

4.4 (1)
2.1 (1)
1.3 (1)

4.4 (1)
2.1 (1), 4.1 (2), 4.2 (1), 4.3 (2)

برو 3.2 (1)
برود 2.1 (1), 4.3 (1)
بروم 1.3 (1), 4.3 (1), 4.4 (3)

2.1 (2), 3.1 (1), 3.2 (1)
1.4 (1), 2.1 (1), 3.1 (1), 4.1 (1), 

4.3 (2), 4.4 (20), 4.5 (2)
2.1 (1), 3.1 (1)
3.3 (4), 3.4 (1)

3.4 (1)
3.4 (3)
3.4 (4)
3.1 (1)

2.3 (1), 3.2 (1)
2.3 (1), 2.4 (1), 3.2 (2)

2.3 (1), 4.4 (1)
بزن 1.2 (3)
بزند 1.3 (1), 2.1 (1), 2.4 (1)
بزنم 1.2 (1), 1.3 (1), 1.5 (2), 4.2 (1)

2.1 (1), 2.4 (2), 3.2 (3)
1.4 (1), 1.5 (2), 2.4 (2), 3.1 (2), 

4.3 (2)
3.4 (1)
4.4 (2)
4.4 (1)

2.5 (1), 4.3 (16), 4.4 (5)
1.2 (2), 3.1 (2), 3.3 (4)

4.1 (1)
1.2 (1)

2.4 (1), 4.3 (2)
1.2 (1)
1.3 (1)

1.2 (3), 1.3 (1), 4.3 (1)
بعد 1.4 (1), 2.3 (2), 3.2 (1), 3.4 (2), 

4.3 (1), 4.4 (1)
2.1 (1), 2.5 (2), 4.3 (3), 4.4 (1)

3.2 (1)
1.3 (9)

بغل 1.1 (1)
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3.4 (1)
4.3 (1), 4.5 (2)

4.5 (1)
3.2 (1), 3.4 (2)
1.3 (1), 3.3 (2)

1.3 (1), 3.2 (1), 3.3 (1)
3.2 (1), 4.3 (1)
3.3 (3), 3.4 (1)

1.1 (1), 1.2 (1), 2.4 (2), 3.1 (1)
1.2 (1), 2.2 (1), 2.3 (2), 2.5 (1), 

4.3 (3)
2.4 (1)

2.3 (2), 2.5 (1), 3.3 (1), 4.5 (1)
4.5 (1)
4.3 (2)
1.4 (1)

بله 1.1 (2), 1.2 (2), 1.3 (1), 1.4 (4), 
1.5 (5), 2.1 (3), 2.3 (3), 2.4 (3), 

2.5 (8), 3.1 (9), 3.2 (15), 3.3 (3), 
3.4 (3), 3.5 (5), 4.1 (3), 4.2 (5), 

4.3 (13), 4.4 (11), 4.5 (8)
3.2 (1), 3.3 (2)

2.5 (1)
3.4 (1)
3.2 (1)
4.3 (1)
4.3 (1)

به 1.1 (2), 1.2 (2), 1.3 (3), 1.4 (6), 
2.1 (9), 2.2 (23), 2.3 (5), 2.4 (18), 
2.5 (7), 3.1 (8), 3.2 (18), 3.3 (3), 

3.4 (5), 4.1 (8), 4.2 (26), 4.3 (22), 
4.4 (35), 4.5 (7)

بهار 2.5 (1), 4.4 (1)
1.3 (11), 2.4 (1), 3.2 (1), 4.3 (1)

4.2 (2)
1.3 (2)

بود 1.4 (1), 2.1 (1), 3.1 (2), 3.2 (3), 
3.3 (2), 4.1 (2), 4.2 (1), 4.3 (2), 

4.4 (4), 4.5 (1)
4.4 (2)

بودم 4.2 (1), 4.3 (3), 4.4 (1), 4.5 (1)

3.1 (1), 4.5 (1)
بوده 2.1 (1), 4.3 (2)

3.1 (1), 4.3 (1)
بوی 1.2 (2)

بیا 4.4 (11), 4.5 (1)
4.3 (2)

3.2 (3), 4.3 (1)
3.2 (1)

3.2 (2), 4.3 (1)
4.3 (1)

1.1 (2), 1.2 (7), 1.3 (4), 1.4 (3), 
2.1 (1), 3.2 (4), 3.4 (2), 4.4 (1)
2.2 (3), 3.1 (2), 3.3 (3), 3.4 (2), 

4.5 (1)
1.1 (1), 2.1 (4), 3.1 (1), 3.2 (5), 
3.3 (3), 4.1 (2), 4.2 (1), 4.4 (1)

3.2 (1)
2.2 (3), 3.2 (1), 4.1 (1)

1.4 (6)
پا 1.4 (1)

4.1 (7), 4.5 (3)
4.2 (1)

1.2 (1), 2.3 (1), 3.1 (1), 4.4 (3)
1.4 (1), 2.1 (4), 4.4 (1)

4.4 (1)
1.4 (1), 3.1 (2)

2.4 (1)
2.2 (2), 3.3 (2)
2.2 (1), 3.2 (1)

1.4 (1)
1.4 (1)
1.4 (1)

1.3 (1), 3.1 (1), 3.5 (1), 4.4 (1)
1.1 (6), 1.4 (1)

پای 1.4 (2), 3.3 (18), 3.4 (3)
4.3 (1)

3.4 (1), 4.2 (1)
پدر 1.1 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 3.1 (1), 

4.2 (2)
2.2 (2), 2.5 (1)
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1.1 (1)
2.4 (1)
1.1 (1)

پدرم 1.1 (1), 2.4 (1)
1.2 (1), 1.3 (1), 2.1 (1)

پر 1.2 (6), 2.3 (1), 3.2 (2)
1.1 (15)

1.1 (2), 1.2 (2), 2.3 (2), 3.3 (5), 
3.4 (2)

4.1 (5), 4.5 (4)
2.4 (19)

پرواز 1.4 (1), 2.1 (1), 2.3 (2), 2.4 (8), 
4.4 (1)

2.3 (2), 4.3 (1)
2.1 (1)

1.1 (1), 1.4 (1)
1.1 (1)
3.1 (2)

پس 4.2 (1)
پسر 1.1 (14), 1.2 (4), 1.3 (3), 1.4 (6), 

2.1 (5), 2.2 (4), 2.3 (1), 2.4 (2), 
3.1 (5), 3.2 (1), 3.3 (6), 3.4 (4), 
3.5 (2), 4.2 (2), 4.3 (1), 4.4 (2)

3.1 (1), 4.3 (1)
1.1 (1), 3.1 (2), 3.2 (1), 3.3 (1), 

4.4 (1)
1.4 (1)

1.2 (1), 3.4 (1), 4.4 (1)
2.1 (1)

1.1 (2), 1.2 (1), 3.2 (1)
3.2 (16)

پل 2.2 (3)
پله 1.2 (3)

2.3 (1)
پنج 2.1 (2), 2.2 (2), 3.1 (2), 3.2 (2), 

3.3 (4), 3.4 (2), 4.3 (1), 4.4 (1)
2.2 (2), 3.1 (2), 3.3 (1), 3.4 (3)

1.2 (2), 2.1 (2), 3.4 (2)
1.3 (1), 2.3 (1)

2.4 (7)
3.3 (7)

3.4 (1)
1.3 (2), 2.1 (8)

1.3 (2)
پول 2.1 (1), 3.1 (3), 3.2 (8), 4.3 (1)

3.2 (2)
3.2 (1)

2.1 (3), 2.2 (1)
1.4 (1)

پوند 3.2 (1)
3.2 (1)

1.3 (1), 2.1 (1), 3.1 (1), 4.2 (1)
3.3 (13), 3.4 (5)

3.3 (3)
3.4 (10)

1.3 (4), 2.1 (1), 2.2 (2), 2.4 (1), 
3.1 (3), 3.2 (1), 3.5 (1), 4.3 (1)

پیر 4.1 (1)
1.1 (2), 1.3 (2), 2.1 (4), 2.3 (1), 

2.4 (2), 3.2 (3), 3.3 (1)
3.2 (1)
4.1 (6)
3.2 (1)

2.2 (11), 2.5 (3), 3.1 (4), 3.2 (1), 
4.1 (1)
3.3 (1)

2.3 (1), 4.3 (1)
1.3 (1), 4.4 (2)

تا 2.1 (1), 2.4 (1), 3.1 (1), 4.1 (2), 
4.4 (1)

1.3 (1), 2.1 (2), 3.2 (1)
4.2 (1)
4.1 (1)

2.1 (1), 2.3 (2), 3.3 (2), 4.1 (2), 
4.2 (2), 4.3 (1)

تاجر 4.2 (8)
4.4 (1)

4.2 (2), 4.4 (1)
4.3 (5)

2.2 (1), 3.1 (1)
تازه 3.4 (7)
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4.4 (1)
3.2 (11)

2.2 (6), 4.2 (3)
1.1 (3), 2.1 (1)

تخم 3.2 (1), 3.4 (1), 4.3 (1)
ترازو 3.4 (5)

2.2 (3)
ترش 1.3 (2)

2.2 (4)
1.3 (1), 1.4 (1)

2.2 (6)
2.1 (1), 3.1 (1), 3.4 (1), 4.1 (2), 

4.4 (1)
3.4 (1), 4.4 (2)

3.2 (6), 4.4 (8), 4.5 (2)
4.4 (1)

1.1 (14), 1.2 (3), 1.4 (1), 2.1 (1), 
2.2 (2), 2.5 (5), 3.1 (3), 3.2 (2), 

3.4 (6), 4.3 (1)
3.3 (10), 4.4 (3)

1.4 (2), 2.1 (1), 3.1 (2), 3.2 (1), 
4.2 (2), 4.3 (5)

1.1 (2), 1.3 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 
4.1 (4), 4.2 (2), 4.3 (1), 4.5 (2)

تمام 2.2 (7), 4.1 (1), 4.4 (3)
1.3 (24), 1.5 (2), 3.1 (3), 4.3 (3)
1.2 (16), 2.2 (2), 3.1 (5), 3.2 (2), 

4.3 (1)
3.1 (1)

تند 4.4 (1)
1.3 (2), 1.4 (1)

تو 1.1 (6), 1.2 (7), 1.3 (12), 1.4 (6), 
1.5 (6), 2.1 (7), 2.2 (2), 2.3 (3), 

2.4 (7), 2.5 (1), 3.1 (20), 3.2 (12), 
3.3 (10), 3.4 (2), 3.5 (2), 4.1 (4), 
4.2 (7), 4.3 (29), 4.4 (23), 4.5 (3)

1.2 (3)
3.2 (1)
3.2 (1)

توپ 1.1 (14), 2.2 (2), 2.3 (1), 2.4 (1), 
3.1 (3), 3.3 (3), 4.2 (3)

2.2 (2), 3.4 (1), 4.2 (1), 4.4 (1)
توی 1.1 (2), 1.2 (5), 1.3 (1), 1.4 (1), 

2.1 (3), 3.2 (7), 3.3 (2), 3.4 (5), 
3.5 (3)
4.2 (1)

تیم 1.3 (9), 1.5 (2), 2.1 (10), 2.2 (1), 
3.1 (3), 4.1 (1), 4.2 (2), 4.4 (1), 

4.5 (2)
2.2 (1)

1.3 (1), 2.1 (3)
جا 3.2 (6)

جارو 1.2 (20), 1.3 (1), 1.5 (4)
1.2 (10), 1.5 (2)

3.1 (11), 3.2 (1), 3.5 (1), 4.1 (1), 
4.2 (1), 4.3 (2)

4.4 (1)
1.3 (6), 3.2 (3)

جای 1.3 (6), 3.1 (1), 3.2 (7), 3.5 (2)
جديد 2.1 (1), 2.2 (3), 3.1 (2), 4.1 (3), 

4.4 (2), 4.5 (2)
2.4 (1)

جری 4.2 (1)
4.2 (1)

جشن 4.2 (1), 4.4 (13), 4.5 (2)
3.2 (7), 3.3 (1), 3.4 (1), 3.5 (2)

1.2 (1), 4.1 (1)
جمعه 4.3 (2)

جمهور 4.1 (7)
جنازه 2.2 (6)

2.3 (6), 2.4 (2), 3.2 (1)
3.2 (1)

2.2 (3), 2.3 (5), 2.4 (1), 4.2 (1), 
4.3 (2), 4.4 (1)

2.2 (5), 2.3 (2), 4.2 (2)
جواب 4.1 (1)

4.1 (1)
3.4 (1)

4.2 (1), 4.3 (1)
جین 3.2 (2), 4.2 (1)
چادر 1.1 (1), 1.3 (1), 2.4 (2)
چای 1.3 (1), 3.4 (3), 4.2 (1)
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چتر 2.4 (1), 3.2 (2), 4.3 (1)
چرا 1.1 (6), 1.3 (1), 2.1 (4), 3.1 (4), 

3.3 (1), 4.2 (2), 4.4 (7)
چراغ 3.4 (5), 3.5 (2)

1.4 (10), 1.5 (2), 3.4 (4)
چشم 1.4 (5)

1.4 (1)
چطور 3.1 (2), 3.5 (2), 4.3 (10), 4.4 (2)
چقدر 2.1 (1), 3.3 (15), 3.4 (2)
چكار 1.2 (1), 3.1 (1), 3.3 (1), 3.4 (1)

چكش 3.4 (9)
1.1 (1), 2.3 (1), 2.4 (1), 3.2 (4), 

3.3 (1)
3.2 (1), 4.4 (2)

چمن 2.1 (1), 2.3 (1)
چند 1.4 (4), 2.1 (4), 2.2 (1), 3.1 (1), 

3.2 (1), 3.3 (5), 3.4 (3), 4.2 (2), 
4.3 (1), 4.5 (2)
2.1 (2), 3.2 (1)

چه 1.3 (3), 1.4 (10), 1.5 (3), 2.1 (2), 
2.2 (2), 2.3 (10), 2.4 (1), 2.5 (2), 
3.1 (1), 3.3 (1), 4.1 (9), 4.2 (13), 

4.3 (6), 4.4 (3), 4.5 (2)
چهار 1.4 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 3.1 (1), 

3.2 (1), 3.3 (8), 4.3 (1), 4.4 (1)
1.3 (1), 2.3 (1)
3.3 (1), 3.4 (3)

چهارم 3.3 (4)
چهل 4.1 (1), 4.4 (1)

چوب 1.2 (1), 3.2 (1), 4.2 (1)
چون 1.1 (6), 1.3 (2), 2.1 (6), 2.2 (4), 

3.1 (5), 3.3 (2), 4.3 (1), 4.4 (9)
چیز 2.1 (9)

4.3 (9)
2.1 (3)

1.3 (3), 1.4 (1), 2.1 (3), 2.2 (2), 
2.3 (3), 3.2 (2), 3.5 (2), 4.1 (4), 
4.2 (2), 4.3 (2), 4.4 (1), 4.5 (1)

1.4 (2), 2.1 (1), 4.1 (3)
چین 2.2 (1), 2.3 (2), 3.1 (1), 4.3 (2)

2.1 (1), 3.1 (4), 3.2 (2), 4.1 (6), 
4.2 (2), 4.4 (1), 4.5 (1)

چی 1.4 (8), 1.5 (1), 2.2 (2), 2.3 (9), 
2.5 (1), 4.1 (1), 4.2 (2), 4.3 (1), 

4.4 (2)
حال 3.5 (1)
حاال 1.1 (1), 1.2 (2), 2.1 (1), 2.2 (3), 

2.4 (1), 2.5 (1), 3.2 (2), 3.4 (1), 
4.1 (3), 4.2 (2)
3.5 (1), 4.4 (1)

3.3 (7)
حراج 3.2 (9)
حرف 1.1 (1), 1.3 (2), 2.1 (2), 2.4 (1), 

3.1 (1), 3.2 (3), 4.1 (2), 4.2 (1), 
4.3 (1)

2.1 (1), 2.3 (2)
2.4 (7), 3.5 (2)

1.1 (16), 1.4 (3)
حمام 1.2 (8), 1.3 (1), 3.2 (1), 3.4 (1)
حمل 3.2 (12), 4.4 (1)
حوله 1.1 (2), 3.2 (1)

1.3 (1), 2.2 (2), 2.3 (4), 2.4 (2), 
3.4 (1), 4.3 (2)

4.3 (1)
1.3 (2)

خالی 1.2 (6), 2.3 (1), 3.2 (2)
خانه 1.1 (1), 1.2 (3), 1.3 (6), 2.1 (3), 

2.2 (6), 2.3 (5), 2.5 (5), 3.1 (2), 
3.3 (1), 3.5 (2), 4.2 (2), 4.3 (1), 

4.4 (2)
1.5 (1), 2.2 (2), 2.5 (2), 3.2 (3), 

4.1 (1), 4.4 (2)
1.4 (2)

خراب 3.4 (5)
يد خر 2.2 (1), 3.1 (2), 3.2 (3), 4.5 (1)

3.4 (1)
4.1 (1), 4.2 (1)
2.3 (1), 4.3 (2)

3.1 (8), 3.2 (1), 3.5 (1), 4.4 (1)
خط 3.4 (5)

2.4 (17), 3.1 (2), 3.5 (2)
1.2 (2)
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1.3 (2)
1.2 (2), 3.5 (1)

1.2 (1)
2.1 (2), 3.1 (1), 4.4 (1)

خواند 1.1 (1), 1.3 (1), 3.1 (2), 3.2 (1), 
4.1 (2), 4.4 (2)

1.1 (1), 1.3 (2), 2.2 (1), 3.1 (5), 
3.4 (1), 4.4 (1)

3.1 (4), 3.5 (2), 4.1 (2), 4.4 (1)
1.3 (1), 4.4 (1)

خواهد 1.1 (3), 1.2 (3), 1.3 (1), 1.5 (1), 
2.1 (6), 2.2 (3), 2.4 (1), 3.1 (1), 

4.1 (1), 4.3 (2)
4.3 (1)
2.1 (1)

2.5 (1), 4.5 (1)
خواهم 1.1 (2), 1.2 (4), 1.3 (5), 1.4 (1), 

2.1 (1), 2.3 (3), 3.1 (4), 3.2 (8), 
3.3 (8), 3.4 (1), 4.1 (2), 4.3 (6), 

4.4 (2)
2.2 (2), 2.4 (1), 3.1 (1), 3.3 (1), 

4.1 (2), 4.2 (1), 4.4 (1)
1.1 (2), 1.2 (1), 2.1 (2), 2.5 (2), 
3.1 (1), 3.2 (2), 3.3 (3), 4.1 (1), 

4.3 (1)
1.4 (1), 2.1 (3), 3.1 (1)

1.1 (2), 1.2 (1), 1.4 (1), 1.5 (1), 
2.4 (1), 3.3 (4), 4.3 (1)

1.4 (1)
خوب 1.3 (1), 2.1 (4), 2.4 (3), 3.1 (4), 

3.2 (1), 3.5 (2), 4.2 (2), 4.3 (8), 
4.4 (8), 4.5 (1)

1.2 (1), 1.3 (4), 2.4 (2), 3.1 (1), 
3.3 (1), 3.4 (1), 4.1 (1)

3.2 (8)
2.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (1)

خورد 1.1 (1), 1.4 (2), 2.1 (1), 3.2 (1), 
3.3 (3), 4.1 (1), 4.2 (1)

خوردم 2.2 (1)
1.3 (2), 2.4 (2), 3.1 (4), 4.4 (1)

خورده 3.1 (2), 3.3 (4), 4.3 (6)

3.2 (1)
4.4 (2)

خوش 2.2 (1), 2.5 (1), 4.4 (1)
2.1 (2), 2.2 (3), 3.3 (1)
2.5 (1), 3.1 (7), 4.3 (2)

2.4 (2), 3.2 (1), 3.3 (2), 4.3 (1)
1.4 (1), 3.2 (2)

1.1 (2), 1.3 (1), 1.4 (2), 2.1 (2), 
2.4 (1), 3.1 (4), 3.2 (2), 3.3 (1), 
3.4 (2), 4.2 (2), 4.3 (9), 4.4 (5), 

4.5 (1)
داخل 1.1 (1), 1.3 (3)

داد 4.2 (1)
دادم 4.1 (1), 4.2 (1)
دادن 3.1 (1), 4.1 (1)
دادند 4.1 (2)
داده 2.3 (1), 4.1 (2), 4.2 (1)
دارد 1.1 (31), 1.2 (16), 1.3 (20), 

1.4 (12), 2.1 (12), 2.2 (7), 2.3 (4), 
2.4 (10), 3.1 (8), 3.2 (10), 3.3 (15), 
3.4 (35), 4.1 (17), 4.2 (6), 4.3 (10), 

4.4 (1) 
دارم 1.1 (8), 1.2 (13), 1.3 (5), 1.4 (2), 

1.5 (1), 2.1 (10), 2.2 (4), 2.3 (6), 
2.4 (1), 2.5 (1), 3.1 (1), 3.2 (13), 
3.3 (3), 3.4 (11), 3.5 (1), 4.1 (7), 

4.2 (1), 4.3 (6), 4.4 (3)
دارند 1.1 (7), 1.2 (4), 1.3 (4), 1.4 (1), 

1.5 (1), 2.1 (6), 2.2 (6), 2.3 (2), 
2.4 (4), 2.5 (2), 3.1 (1), 3.2 (7), 

3.3 (1), 3.4 (5), 4.1 (16), 4.2 (2), 
4.3 (4), 4.4 (11)

دارو 1.4 (5), 2.3 (1)
3.1 (1)
1.4 (1)
2.3 (1)
1.4 (1)

داريد 1.4 (4), 2.1 (2), 2.2 (2), 2.5 (3), 
3.2 (1), 3.3 (1), 3.4 (4), 4.1 (3), 

4.4 (3), 4.5 (1)
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داريم 1.2 (2), 1.3 (1), 1.5 (1), 2.1 (4), 
2.2 (2), 3.3 (3), 3.4 (4), 4.1 (1), 

4.3 (2), 4.4 (1), 4.5 (1)
3.1 (2)

داری 1.2 (2), 1.3 (1), 1.4 (2), 1.5 (2), 
2.2 (2), 3.3 (1), 3.4 (1), 3.5 (1), 
4.1 (2), 4.2 (1), 4.3 (7), 4.4 (2)

داريد 1.1 (1), 1.2 (1)
1.1 (1), 1.4 (1), 3.2 (3), 4.4 (1)
1.1 (1), 1.4 (1), 3.2 (6), 4.4 (1)

1.4 (1), 3.2 (1), 4.1 (1)
2.1 (1), 3.1 (1), 3.5 (1)

3.2 (1)
4.4 (2)

داغ 3.4 (3)
داغش 3.4 (1)

دامن 1.3 (2)
دانش 1.2 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.4 (1), 

4.1 (1), 4.3 (2)
3.1 (1)

3.1 (2), 4.3 (1), 4.4 (1)
1.1 (7), 1.2 (2), 1.3 (2), 1.4 (8), 
2.1 (6), 2.2 (5), 2.3 (3), 2.4 (1), 
2.5 (2), 3.1 (7), 3.2 (2), 3.3 (7), 
3.4 (4), 4.1 (1), 4.2 (4), 4.3 (5)

1.1 (1), 3.1 (3), 4.4 (1)
3.1 (1)

3.1 (1), 4.2 (1)
1.1 (1), 1.3 (1), 4.4 (1)

3.1 (1)
2.1 (1)

در 1.1 (7), 1.2 (1), 1.3 (17), 1.4 (1), 
1.5 (2), 2.1 (14), 2.2 (37), 2.3 (45), 
2.4 (13), 2.5 (3), 3.1 (13), 3.2 (25), 
3.4 (21), 3.5 (4), 4.1 (20), 4.2 (37), 

4.3 (19), 4.4 (24), 4.5 (5)
2.2 (4), 4.1 (7), 4.2 (1), 4.3 (10), 

4.4 (2)
درجه 1.4 (10), 2.1 (1), 3.3 (2), 3.4 (1)

1.1 (4), 1.4 (2), 2.1 (1), 2.3 (8), 
2.4 (2), 3.3 (4)

2.3 (1)

2.3 (2)
درد 1.4 (14), 4.3 (1)

درس 1.3 (2), 2.1 (3), 3.1 (3), 4.3 (2)
1.3 (1), 2.3 (3), 3.1 (4), 3.3 (1), 
3.4 (1), 3.5 (2), 4.2 (3), 4.3 (1), 

4.4 (1)
2.4 (1), 4.4 (1)

1.4 (7), 2.3 (13), 2.4 (17), 2.5 (2), 
3.4 (2), 4.1 (3), 4.3 (1)

1.4 (1), 2.1 (1)
1.2 (5), 3.4 (1)

3.2 (8)
1.4 (1)
1.1 (1)
3.1 (1)
3.2 (1)

دسر 2.1 (2), 4.1 (1), 4.3 (1)
2.2 (1), 4.4 (1)

1.4 (3), 2.1 (1), 2.3 (2), 3.4 (2)
دالر 3.2 (9), 3.3 (3), 4.3 (2)

3.4 (4)
دمای 1.4 (8), 2.1 (1), 3.3 (2)

3.4 (1)
1.3 (5), 2.1 (2), 3.4 (1)

دندان 1.4 (1), 3.1 (2)
دنیا 2.2 (9), 2.5 (2), 4.2 (1), 4.3 (1)
ده 2.2 (3), 3.1 (2), 3.3 (4)

دهان 1.4 (3), 3.4 (1)
دو 1.1 (2), 1.4 (6), 1.5 (1), 2.2 (3), 

2.3 (1), 2.4 (1), 2.5 (1), 3.1 (3), 
3.3 (7), 3.4 (1), 4.2 (2), 4.5 (2)

دوازده 3.3 (1), 4.2 (1), 4.3 (1), 4.5 (1)
4.3 (13)

1.1 (5), 1.4 (6), 2.2 (1), 3.2 (1), 
3.3 (1), 3.4 (1), 4.3 (3)

دود 2.1 (1), 2.4 (1)
دور 4.3 (1)

1.1 (1), 3.2 (2)
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1.1 (5), 2.1 (8), 2.3 (4), 2.4 (1), 
2.5 (2), 3.1 (21), 3.2 (1), 3.3 (3), 
3.4 (3), 3.5 (1), 4.1 (3), 4.2 (1), 

4.3 (10), 4.4 (7)
3.1 (1)
2.1 (1)

دوش 1.2 (8), 1.3 (1)
1.3 (1)
4.4 (1)

3.4 (1), 4.3 (1)
ديد 1.4 (2), 1.5 (1)

ديدم 4.4 (2), 4.5 (2)
ديدن 1.1 (1), 2.1 (1), 2.5 (1), 3.1 (9), 

4.1 (4), 4.3 (4), 4.4 (3)
ديده 1.4 (9), 2.1 (1), 2.4 (1)

4.5 (1)
4.4 (1)
4.4 (1)

دير 4.2 (1)
ديروز 1.1 (1), 2.2 (1), 4.1 (1), 4.2 (2)

3.2 (1)
2.4 (1), 3.3 (4), 4.4 (1)

3.3 (1), 4.2 (2)
ديوار 3.3 (5), 4.1 (1)
رأی 4.1 (18), 4.2 (7), 4.3 (3)

4.1 (7)
را 1.1 (39), 1.2 (59), 1.3 (17), 

1.4 (10), 1.5 (6), 2.1 (15), 2.2 (25), 
2.3 (23), 2.4 (1), 2.5 (9), 3.1 (31), 

3.2 (53), 3.3 (35), 3.4 (34), 3.5 (4), 
4.1 (21), 4.2 (15), 4.3 (30), 

4.4 (17), 4.5 (15)
راديو 4.1 (1)

1.1 (1)
1.1 (1), 1.4 (1), 2.2 (1), 4.2 (1), 

4.3 (1)
راه 2.3 (2), 3.1 (1), 4.3 (1), 4.5 (2)

رزرو 3.1 (1), 4.1 (1)
رژه 4.4 (8), 4.5 (1)

3.1 (4), 4.1 (3), 4.3 (2), 4.4 (1)
3.1 (1)

3.4 (5)
رشد 2.3 (8), 3.2 (1)
رضا 4.4 (1)

1.4 (1)
رعنا 3.1 (2)
رفت 2.1 (1), 2.3 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 

4.5 (1)
1.4 (3), 2.3 (2), 4.3 (1), 4.4 (5)

1.1 (2), 1.3 (1), 4.4 (7)
4.5 (1)

4.3 (5), 4.5 (1)
4.4 (1)

1.1 (1), 4.4 (1)
1.1 (1)

1.1 (1), 4.1 (1), 4.4 (1)
1.4 (1)

1.1 (1), 3.1 (1)
رم 2.1 (2), 3.1 (1), 4.2 (1)

رنگ 3.1 (2), 4.2 (1)
رود 1.1 (6), 1.4 (2), 2.2 (1), 2.3 (1), 

3.1 (1)
4.2 (1)

روز 2.2 (3), 3.4 (1), 4.1 (1), 4.3 (2)
1.1 (1), 1.3 (1), 3.4 (1), 4.1 (1)

روزی 1.1 (4), 1.3 (1), 1.4 (10), 2.3 (1), 
4.1 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)

2.3 (2), 4.1 (1), 4.3 (3), 4.4 (1)
4.1 (4), 4.2 (1)

روی 1.1 (8), 1.2 (7), 1.3 (1), 1.4 (11), 
2.1 (7), 2.4 (4), 3.1 (1), 3.3 (2), 
3.4 (4), 4.1 (1), 4.3 (1), 4.4 (3), 

4.5 (1)
1.3 (1), 3.1 (2)

ريال 3.2 (2)
3.4 (1)
1.4 (1)
1.4 (1)
1.4 (1)
1.4 (2)

1.4 (2), 1.5 (1)
زبان 4.2 (6), 4.3 (1), 4.5 (2)



62

4.2 (2)
زخم 1.4 (10), 1.5 (2)

زد 1.2 (1), 4.3 (2)
زدم 1.2 (1)
زدن 1.3 (1), 2.4 (7), 3.1 (1), 4.4 (1)
زدند 4.1 (1)
زده 3.4 (4), 4.3 (1)

زدی 1.2 (2)
زرد 1.3 (1), 2.1 (2), 2.4 (1)

زشت 2.4 (8)
1.3 (1), 2.1 (3), 4.2 (1), 4.4 (1)

3.3 (3)
زن 1.1 (9), 1.2 (9), 1.3 (9), 1.4 (5), 

2.1 (6), 2.2 (6), 2.3 (4), 2.4 (1), 
3.1 (10), 3.2 (2), 3.3 (6), 3.4 (11), 

4.1 (8), 4.2 (3), 4.3 (7), 4.4 (5)
زند 1.2 (3), 2.1 (3), 2.4 (4), 3.1 (1), 

4.1 (1)
1.3 (1), 1.5 (1), 2.2 (4), 2.3 (1), 

2.4 (10), 2.5 (2), 3.1 (2), 3.2 (3), 
4.1 (2), 4.2 (1), 4.3 (11), 4.5 (1)

زنگ 4.2 (1)
زود 1.3 (2), 3.1 (1), 4.4 (1)

زودی 2.2 (3), 2.5 (1), 3.1 (1), 3.4 (1), 
4.1 (1), 4.4 (1), 4.5 (1)

ياد ز 3.1 (1), 4.3 (5)
2.1 (1), 2.2 (1), 2.3 (3), 2.5 (1), 
3.1 (2), 3.2 (1), 3.4 (1), 4.1 (2), 

4.2 (1), 4.3 (8), 4.4 (2)
يبا ز 2.4 (9), 4.3 (1), 4.4 (2)

2.5 (1), 4.5 (1)
ير ز 1.2 (5), 2.1 (1)

ژاپن 2.3 (1), 3.2 (1), 4.1 (1), 4.3 (1), 
4.4 (3)

4.1 (2), 4.4 (1)
سؤال 4.1 (1)

1.3 (1), 1.4 (2), 2.3 (2), 3.2 (1), 
3.4 (1)
3.2 (1)

2.2 (1), 2.5 (1)
1.1 (2), 2.3 (1), 3.1 (2), 3.3 (3), 

4.1 (2), 4.2 (1)

2.2 (3)
2.2 (1)

1.2 (1), 2.3 (1), 4.2 (5)
سازها 2.3 (1)

1.3 (1)
4.2 (1)
2.2 (2)
2.2 (2)

1.1 (2), 1.4 (1), 1.5 (2), 2.1 (1), 
2.2 (2), 3.2 (1), 3.3 (2), 3.4 (1), 

4.1 (1), 4.2 (2), 4.3 (6)
1.5 (1), 3.3 (1)

سال 2.2 (21), 2.5 (2), 3.1 (6), 4.1 (1), 
4.2 (14), 4.3 (7), 4.4 (6), 4.5 (3)
1.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (1), 4.2 (1)

2.5 (1)
3.2 (6)
3.2 (2)

3.2 (3), 3.3 (2)
سانز 4.2 (1)
سبز 2.1 (2), 2.4 (1)

3.1 (1), 3.2 (3), 3.4 (1)
2.2 (1), 3.1 (1)
2.2 (1), 3.1 (1)
3.2 (1), 3.4 (2)

1.1 (14), 1.3 (1)
سر 1.3 (2), 1.4 (7), 2.2 (1), 2.5 (1), 

3.1 (1), 3.2 (1), 4.1 (1), 4.4 (1)
4.1 (7), 4.2 (1), 4.4 (1)

4.1 (3)
4.1 (2)

سرد 1.3 (4), 2.1 (1), 3.4 (4)
3.1 (1)
4.4 (1)
2.4 (1)
1.3 (1)
1.2 (4)

سفر 4.4 (6)
1.1 (1), 1.2 (1), 2.4 (3)

3.1 (1)
1.2 (3)
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1.2 (1)
سگ 1.3 (2), 2.1 (1), 2.3 (8), 2.4 (4), 

3.3 (1), 4.2 (2)
2.1 (2)

سالم 3.5 (2), 4.4 (1), 4.5 (2)
2.4 (1)

سه 1.2 (1), 1.4 (3), 2.2 (2), 3.1 (1), 
3.2 (1), 3.3 (6), 4.2 (1), 4.3 (2), 

4.4 (1), 4.5 (1)
سوار 1.3 (1), 2.4 (3), 3.2 (1), 4.3 (2), 

4.4 (1)
1.4 (3), 2.3 (1), 2.4 (1), 3.1 (1), 

3.2 (2), 3.3 (1), 4.4 (1)
سوپ 3.4 (3)

1.2 (1), 3.4 (1), 4.3 (1)
1.1 (1)

سوم 3.3 (5)
1.3 (2), 2.4 (1)

1.1 (2), 1.5 (1), 2.3 (2), 3.3 (6), 
3.4 (1)

3.4 (2), 4.3 (1)
1.1 (1), 3.2 (1)

سی 1.4 (5), 2.1 (1), 3.3 (5), 4.3 (1)
4.4 (7)

شام 1.4 (1), 3.4 (1), 4.1 (1), 4.2 (1), 
4.3 (2), 4.4 (2)

شان 3.1 (1)
3.1 (2)
3.1 (1)

شب 1.4 (1), 2.2 (2)
1.1 (8), 2.3 (1), 3.3 (1)

شتر 2.4 (3)
2.4 (1)
3.2 (1)
3.2 (1)

شد 1.3 (1), 2.1 (1), 2.3 (1), 3.2 (1), 
4.1 (4), 4.2 (1), 4.4 (1)

شدم 3.1 (3), 4.2 (1)
شدن 2.4 (2)
شده 1.2 (1), 1.4 (8), 1.5 (1), 2.2 (1), 

2.3 (3), 3.1 (1), 3.2 (7), 4.1 (2), 
4.2 (24)

3.1 (6), 4.3 (1)
3.1 (2), 4.3 (1)

شرق 2.3 (5), 4.3 (2)
4.2 (9)
4.2 (1)

شروع 3.1 (1), 4.2 (2)
1.2 (2)
3.1 (1)
1.4 (1)

شش 1.3 (1), 1.4 (1)
3.4 (1)
3.3 (2)

شكر 1.3 (1), 3.4 (5)
4.1 (1), 4.3 (2)
1.1 (4), 1.5 (2)
1.3 (2), 3.2 (1)

شكم 1.4 (4)
1.4 (1), 4.3 (1)

1.3 (3), 3.2 (2), 3.4 (1), 4.4 (1)
شما 1.1 (7), 1.2 (2), 1.3 (3), 1.4 (8), 

1.5 (2), 2.1 (9), 2.2 (9), 2.3 (5), 
2.4 (13), 2.5 (11), 3.1 (13), 

3.2 (19), 3.3 (9), 3.4 (6), 3.5 (5), 
4.1 (7), 4.2 (5), 4.3 (14), 4.4 (6), 

4.5 (10)
3.3 (2)
3.3 (1)

1.4 (1), 3.1 (2), 4.2 (1), 4.3 (2)
شمال 2.3 (4), 2.4 (1), 4.3 (5), 4.4 (1)

2.2 (4), 2.3 (4), 4.1 (1)
3.3 (2)

شن 2.3 (4)
شنا 1.1 (2), 1.3 (1), 2.3 (2), 2.4 (6), 

3.1 (3), 4.3 (4)
3.1 (2), 3.5 (1)
3.1 (3), 3.5 (1)

3.1 (2)
3.1 (2)
4.3 (2)
3.1 (2)
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شهر 1.4 (1), 2.2 (1), 3.1 (1), 4.2 (1), 
4.4 (4), 4.5 (1)

شهره 3.1 (2)
3.5 (2)

شود 3.2 (1), 4.1 (4), 4.2 (4), 4.4 (4)
شوم 4.4 (2), 4.5 (1)

3.1 (1), 3.4 (1), 4.2 (1)
شوهر 3.1 (1)

3.2 (1)
4.3 (1)

1.2 (1), 1.3 (1)
شوی 4.3 (1)

شیر 1.2 (2), 1.4 (1), 3.3 (3), 3.4 (3)
1.3 (2)
1.2 (1)

1.3 (2), 1.4 (3), 2.3 (1), 4.2 (2), 
4.3 (2)

1.4 (1), 3.1 (1)
2.1 (2), 3.1 (2), 3.2 (5), 3.5 (1), 
4.1 (1), 4.2 (11), 4.3 (2), 4.5 (2)
2.3 (5), 2.4 (1), 3.1 (1), 3.2 (2)

صد 2.2 (1), 3.2 (1), 3.3 (2), 3.4 (4)
1.4 (11), 1.5 (1), 2.1 (1), 2.4 (1)

صف 4.1 (2)
1.2 (1), 2.1 (1), 2.4 (1), 3.2 (1), 

4.3 (1)
1.1 (1)
1.2 (1)
2.3 (1)
4.1 (4)

طول 3.3 (7), 4.4 (8)
ظرف 1.2 (11), 1.3 (1), 3.2 (1), 3.4 (4), 

4.3 (2)
1.2 (8), 2.1 (4), 3.1 (1)

4.2 (1)
عرض 3.3 (9), 3.4 (1)

2.5 (1)
2.2 (9), 3.2 (1), 3.4 (1), 4.2 (1), 

4.4 (4), 4.5 (3)
عصر 3.4 (1)

عكس 1.3 (3), 2.3 (3), 2.4 (3), 4.2 (8), 
4.3 (1), 4.4 (2)

علوم 3.1 (1)
عید 4.4 (17)

3.4 (1)
3.2 (1)
3.4 (1)

غذا 1.1 (1), 1.3 (1), 2.1 (1), 2.4 (1), 
3.1 (1), 3.2 (1), 4.3 (2), 4.4 (1)

4.1 (1)
4.1 (2), 4.4 (2)

غذای 4.1 (10), 4.3 (2)
غرب 2.3 (3), 4.3 (2)

2.1 (1), 3.1 (3), 3.2 (1), 3.5 (2), 
4.2 (11), 4.3 (3), 4.4 (1), 4.5 (4)

فر 3.4 (6)
4.3 (14)

1.3 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 2.3 (5), 
4.1 (2)

4.1 (5), 4.2 (2), 4.3 (1)
فردا 1.3 (1), 1.4 (2), 2.1 (1), 4.3 (2)

4.1 (1)
فرش 1.2 (4), 2.1 (1), 3.3 (1)
فرق 4.4 (1)

3.3 (1), 3.4 (9)
4.3 (2)

2.3 (2), 3.1 (1), 3.2 (1)
1.2 (1)
3.2 (2)

3.2 (2), 4.3 (1)
3.2 (21), 3.4 (1), 4.2 (2)

فكر 2.2 (7), 2.5 (2), 3.1 (26), 3.2 (2), 
3.3 (5), 3.5 (3), 4.1 (3), 4.2 (6), 

4.3 (2)
1.3 (1)

فهمم 4.2 (1)
4.3 (1)
4.2 (1)

فوت 2.2 (7)
1.1 (1), 1.3 (8), 1.5 (2), 2.2 (2), 
3.1 (1), 4.1 (2), 4.3 (1), 4.4 (1)
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فیل 2.4 (4), 4.4 (1)
2.2 (1), 3.1 (2), 3.4 (1), 4.1 (1), 

4.2 (1), 4.3 (2), 4.4 (1)
2.2 (1)

قاره 2.2 (13), 2.3 (1), 4.2 (1)
3.2 (1), 3.4 (1), 4.2 (1)

1.1 (2), 2.2 (1), 2.3 (2), 3.1 (1)
قبل 1.3 (1), 2.2 (1), 3.1 (1), 4.2 (1)

2.2 (5), 3.1 (2), 3.2 (1), 3.3 (2), 
3.4 (1), 4.3 (2)

قد 1.1 (1), 3.3 (8)
قرمز 1.1 (1), 1.2 (1), 2.1 (9), 2.4 (1), 

3.4 (1), 4.5 (2)
3.3 (9)

قطار 1.4 (1), 2.3 (3), 3.2 (1), 4.4 (2)
2.2 (3), 2.3 (2), 2.4 (1), 4.2 (1)

قهوه 1.1 (1), 1.3 (2), 1.4 (1), 2.1 (1), 
2.4 (2), 3.4 (1), 4.3 (2)

2.4 (5), 4.2 (1)
قوه 3.4 (5), 3.5 (2)

قوی 1.3 (13)
3.4 (4)

2.1 (1), 3.2 (4), 3.3 (7), 4.3 (2), 
4.5 (2)
3.3 (1)

1.2 (5), 2.1 (2)
كاج 2.3 (3)
كار 1.1 (19), 1.3 (2), 1.5 (2), 2.1 (2), 

2.2 (1), 2.5 (4), 3.1 (3), 4.2 (6), 
4.3 (2), 4.4 (1)

كارت 3.2 (1)
كارد 3.2 (1), 3.4 (1)

4.2 (1)
كاری 4.3 (2), 4.4 (6)
كاسه 1.2 (2)
كاغذ 2.3 (1), 3.3 (1), 3.4 (6)

3.1 (1)
كافه 3.1 (1)

2.1 (10), 2.5 (2), 3.1 (1), 3.2 (7), 
3.3 (1), 3.5 (2), 4.3 (8)

1.1 (4), 4.3 (4)

كامل 3.3 (7)
1.2 (1)

كت 1.3 (2), 3.4 (1), 4.4 (1)
1.1 (1), 2.2 (3), 2.4 (1), 3.1 (7), 
3.2 (3), 3.3 (2), 4.2 (7), 4.3 (3)

4.3 (1)
1.2 (1), 3.1 (1), 3.2 (1)

4.3 (1)
3.2 (1), 3.4 (1)

3.1 (2)
1.2 (2), 2.1 (1), 2.4 (2)

كجا 1.2 (3), 1.3 (2), 2.1 (4), 2.3 (7), 
2.4 (1), 3.1 (2), 3.2 (2), 3.5 (2), 
4.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (3), 4.4 (1)

كدام 2.1 (5), 2.4 (2), 3.3 (1)
3.4 (1)

كرد 1.1 (4), 1.2 (1), 2.2 (10), 2.3 (1), 
3.1 (6), 3.2 (4), 3.3 (9), 4.2 (1), 

4.3 (5)
كردم 1.1 (1), 1.2 (1), 2.2 (3), 3.1 (3), 

3.2 (1), 3.4 (2), 4.2 (4), 4.3 (5), 
4.4 (3)

كردن 1.1 (11), 1.3 (8), 2.2 (3), 2.4 (1), 
3.1 (7), 3.4 (6)

1.3 (1), 1.4 (1), 3.2 (1)
كرده 1.1 (1), 2.2 (8), 3.1 (6), 3.4 (7), 

4.1 (5), 4.3 (9), 4.4 (2)
2.5 (1)

1.2 (1), 1.3 (1), 2.2 (5), 2.5 (1), 
3.1 (1), 4.3 (2)

كردی 1.2 (1), 3.5 (1), 4.3 (1)
كره 3.4 (1)

1.5 (1), 2.1 (10), 2.3 (5), 3.2 (4), 
4.1 (1), 4.2 (4)

كش 3.4 (5)
4.2 (7)

كشور 2.2 (1), 4.2 (1)
2.2 (5)

كف 1.2 (15), 1.3 (1), 1.5 (4), 2.1 (1), 
3.2 (1), 3.3 (1), 4.3 (1)
3.1 (1), 3.2 (1), 3.4 (1)

كاله 1.1 (1), 3.1 (1), 4.1 (1), 4.3 (1)
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4.3 (1)
3.5 (3)
4.3 (1)
2.4 (1)
4.3 (1)
2.1 (1)

4.2 (1), 4.4 (1)
4.1 (2), 4.4 (1)
3.3 (2), 4.3 (1)

كمک 1.1 (1), 1.5 (2), 2.1 (3), 2.5 (1), 
3.1 (1), 3.2 (1), 3.4 (2)

كمی 3.2 (7), 3.4 (1), 4.2 (1), 4.5 (1)
كن 1.2 (3), 2.4 (1), 3.2 (3), 3.4 (3)
كنار 1.1 (2), 1.2 (4), 1.3 (1), 2.3 (2), 

3.2 (1), 3.3 (1)
كند 1.1 (25), 1.2 (7), 1.3 (15), 1.4 (16), 

1.5 (3), 2.1 (9), 2.2 (6), 2.3 (8), 
2.4 (8), 2.5 (4), 3.1 (8), 3.2 (6), 

3.3 (2), 3.4 (17), 4.1 (10), 4.2 (6), 
4.3 (5), 4.4 (1)

4.4 (1)
كنم 1.1 (2), 1.2 (12), 1.3 (9), 1.4 (1), 

2.1 (4), 2.2 (5), 2.5 (4), 3.1 (17), 
3.2 (10), 3.3 (5), 3.4 (4), 3.5 (2), 
4.1 (3), 4.2 (10), 4.3 (13), 4.5 (1)

كنند 1.1 (5), 1.2 (3), 1.3 (3), 1.4 (1), 
2.1 (3), 2.2 (2), 2.3 (5), 2.4 (15), 
2.5 (2), 3.1 (6), 3.2 (4), 3.4 (4), 
4.1 (5), 4.2 (3), 4.3 (3), 4.4 (10)

3.1 (8), 3.2 (1), 3.5 (1)
1.1 (3), 1.2 (1), 1.3 (2), 1.5 (1), 
2.2 (3), 2.4 (1), 2.5 (3), 3.1 (1), 

3.2 (11), 3.3 (2), 3.4 (1), 3.5 (2), 
4.1 (1), 4.2 (4), 4.5 (3)

1.1 (1), 1.2 (2), 1.3 (5), 1.4 (1), 
1.5 (1), 2.1 (3), 2.2 (2), 2.4 (1), 
3.1 (1), 3.2 (1), 3.4 (1), 3.5 (1), 
4.1 (1), 4.3 (7), 4.4 (1), 4.5 (2)

كنی 1.2 (1), 1.3 (3), 1.4 (5), 2.2 (2), 
2.5 (1), 3.1 (8), 3.4 (1), 4.1 (1), 

4.3 (4)
1.3 (1), 1.4 (1), 3.2 (1), 3.4 (1)

كه 2.1 (31), 2.2 (16), 2.3 (9), 2.4 (5), 
2.5 (2), 3.1 (7), 3.2 (9), 4.1 (2), 

4.2 (10), 4.3 (17), 4.4 (3), 4.5 (4)
1.1 (1)

2.1 (1), 2.3 (1)
3.4 (1)

1.3 (2), 1.4 (1), 2.1 (2), 2.2 (2), 
3.3 (1), 3.4 (1), 4.2 (1), 4.3 (1)

2.4 (3), 4.3 (1)
كوه 1.1 (1), 3.2 (1), 4.4 (1)

كیف 3.2 (1)
1.1 (1), 2.1 (2), 2.4 (1), 3.2 (2), 
3.3 (5), 3.4 (4), 4.2 (3), 4.3 (3)

3.3 (12), 3.4 (1)
3.3 (1)

2.5 (1), 4.3 (1)
كی 1.3 (2), 2.2 (4), 2.5 (2), 3.1 (2), 

4.2 (4), 4.3 (1), 4.4 (1), 4.5 (1)
4.1 (1)

گاز 1.2 (4), 2.4 (1), 3.3 (1)
گاو 2.4 (1)

گاوها 2.4 (2)
2.4 (1)

3.2 (1), 3.4 (3), 4.1 (1)
3.2 (1)
3.2 (1)
3.2 (1)

1.4 (1), 2.1 (2), 2.2 (4), 4.1 (1), 
4.2 (3), 4.3 (2), 4.4 (2)

گران 1.3 (1), 3.2 (1)
1.1 (1), 1.2 (2), 2.3 (6), 2.4 (2), 

4.2 (1)
گرد 3.3 (7)

گردد 1.3 (2), 2.5 (1), 3.4 (1)
گردم 1.3 (1), 2.1 (1)

1.3 (2)
1.3 (1), 2.1 (1)

1.3 (1), 2.3 (2), 3.2 (3), 4.3 (2)
1.1 (2), 4.2 (2)
1.2 (1), 2.3 (2)

3.4 (4)
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4.4 (1)
2.3 (7), 3.4 (2), 4.1 (3), 4.2 (9), 

4.3 (1), 4.4 (6)
4.3 (1)

2.3 (2), 4.3 (1)
گرم 1.3 (1), 2.1 (1), 2.4 (1), 3.3 (1), 

3.4 (6)
2.3 (14), 2.4 (2), 4.1 (1), 4.2 (2)

2.3 (2), 4.3 (1)
4.1 (1)
2.3 (1)
2.3 (1)

گل 1.1 (4), 2.1 (1), 2.3 (4), 2.4 (1), 
3.2 (2), 3.3 (1)

1.3 (2), 2.2 (1), 3.1 (2)
گم 2.2 (1)

3.3 (1), 3.4 (9)
2.4 (2)
2.4 (1)
3.3 (1)

1.3 (1), 1.4 (5), 2.1 (1), 4.1 (1)
1.3 (1), 3.4 (1)

3.4 (8)
2.4 (2), 4.2 (2)
2.2 (8), 4.2 (3)

4.2 (10), 4.5 (2)
2.2 (2)

2.3 (8), 2.4 (1)
2.3 (7)

1.1 (1), 1.3 (3), 2.1 (2), 2.3 (1), 
3.1 (1), 4.2 (1)

1.1 (2), 1.2 (2), 1.3 (2), 3.3 (2), 
4.3 (5)

1.3 (2), 4.3 (2)
4.3 (4), 4.4 (4)

4.4 (2)
4.4 (1)

3.3 (1), 4.3 (2)
الزم 1.4 (1), 1.5 (4), 2.1 (8), 2.2 (1), 

2.3 (1), 3.2 (2), 3.3 (2), 3.4 (4)

لب 1.4 (1)
1.2 (2), 3.1 (3), 4.1 (3)

لپ 2.3 (1), 4.2 (1)
1.1 (1), 1.2 (13), 1.4 (5), 3.1 (1), 

3.3 (6), 3.4 (3), 4.3 (2)
لندن 1.5 (1)

4.2 (1)
3.3 (1)
3.4 (5)

لیال 4.2 (1)
لیمو 1.3 (1), 3.3 (1)

3.3 (1), 3.4 (1)
3.3 (1)

1.2 (9), 1.4 (1), 2.1 (2), 2.3 (1), 
2.4 (2), 2.5 (2), 3.4 (1), 4.3 (1)

3.2 (8)
ما 1.1 (2), 1.2 (5), 1.3 (11), 1.4 (2), 

1.5 (2), 2.1 (10), 2.2 (14), 2.3 (6), 
2.4 (6), 2.5 (6), 3.1 (16), 3.2 (4), 
3.3 (5), 3.4 (5), 3.5 (3), 4.1 (2), 
4.2 (6), 4.3 (15), 4.4 (8), 4.5 (4)

مادر 1.1 (1), 2.1 (1), 2.3 (1), 3.1 (1), 
3.3 (1), 3.4 (1), 4.2 (4)

2.2 (2), 4.3 (1)
2.2 (1)

2.2 (1), 3.3 (1), 4.2 (1), 4.3 (1)
3.1 (1)
1.2 (1)

مادرم 2.4 (1), 3.3 (1), 4.2 (1)
2.1 (1)

مار 2.4 (5)
مارال 3.1 (1)

1.2 (1), 3.4 (1), 4.3 (1)
مارها 2.4 (1)

1.1 (3), 1.2 (5), 1.3 (1), 1.4 (2), 
2.1 (3), 2.3 (2), 2.4 (2), 2.5 (4), 
3.1 (1), 3.2 (1), 4.1 (2), 4.2 (2), 

4.3 (2)
1.2 (1), 2.1 (1)

4.3 (1)
3.1 (1)
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3.4 (8), 4.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (1)
مال 2.3 (24), 2.4 (25), 2.5 (2), 3.3 (2)

مامان 1.4 (1), 3.1 (1)
ماندن 3.5 (1)

ماه 2.1 (2), 2.2 (3), 2.5 (1), 3.1 (2), 
4.1 (2), 4.3 (1), 4.4 (5), 4.5 (2)

ماهی 2.1 (2), 3.3 (1), 3.4 (3), 4.3 (1), 
4.4 (1)

مبل 1.2 (6), 3.2 (1), 3.3 (1), 3.4 (1)
متر 3.3 (16), 3.4 (1)

مترو 4.3 (1)
1.1 (3), 1.2 (1), 1.4 (1), 1.5 (3), 
2.3 (3), 2.4 (1), 2.5 (4), 3.1 (2), 

3.2 (1), 3.5 (2), 4.5 (2)
مثل 1.1 (7)

2.3 (1), 2.4 (2), 3.1 (1), 3.2 (1), 
4.1 (3), 4.2 (3), 4.4 (1)

مجله 4.1 (5), 4.4 (1)
4.2 (5)

مداد 3.4 (5)
مدت 2.2 (2), 2.5 (1), 4.1 (1), 4.3 (2)

1.3 (4), 2.2 (2), 4.1 (1), 4.3 (2), 
4.4 (4)
3.2 (1)

1.4 (9), 3.4 (1)
بع مر 3.3 (7)

1.2 (10), 1.3 (1), 2.2 (1)
مرجان 3.1 (1)

مرد 1.1 (13), 1.2 (7), 1.3 (12), 1.4 (10), 
2.1 (5), 2.2 (7), 2.3 (9), 2.4 (2), 

3.1 (12), 3.2 (8), 3.3 (6), 3.4 (14), 
4.1 (11), 4.2 (5), 4.3 (2), 4.4 (6)

مردم 1.3 (1), 2.2 (1), 3.1 (1), 4.1 (5), 
4.2 (2), 4.3 (3), 4.4 (5)

2.2 (2)
مردها 1.1 (2), 2.1 (1), 3.1 (1), 3.2 (2), 

4.1 (1), 4.2 (3), 4.4 (1)
مردی 2.1 (2), 3.2 (1)

مرغ 1.2 (1), 2.4 (4), 3.2 (1), 3.3 (1), 
3.4 (2), 4.3 (1)

مركز 1.4 (1), 3.1 (1)

1.4 (2)
يم مر 4.3 (1)

مزه 2.4 (1), 3.3 (1), 3.4 (1), 4.1 (1)
1.3 (1), 1.5 (1), 2.2 (1), 3.1 (2), 
3.2 (1), 4.1 (3), 4.3 (1), 4.4 (4)

4.2 (2), 4.4 (1)
3.1 (1)

4.3 (2), 4.4 (1)
4.4 (1)
4.4 (2)

1.4 (1), 3.1 (1), 3.4 (1)
4.4 (1)
4.4 (2)

مصر 2.2 (1), 2.3 (1), 4.2 (2)
4.1 (4), 4.2 (1)

2.2 (1), 4.1 (1), 4.2 (1), 4.4 (2)
2.3 (2), 3.2 (3), 3.4 (1), 4.3 (3)

1.3 (1), 3.1 (1)
معلم 2.3 (4), 3.3 (1), 3.4 (1), 4.2 (1), 

4.3 (2)
2.4 (1)

مقدار 2.3 (3), 3.1 (1)
3.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (2), 4.1 (1)

4.1 (4), 4.4 (1)
2.3 (3), 3.2 (1), 4.1 (3), 4.2 (2), 

4.4 (2)
1.2 (1)

1.1 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 4.1 (4), 
4.2 (1), 4.3 (2), 4.4 (1)

ملكه 4.1 (7), 4.3 (2)
ممكن 4.3 (1)

من 1.1 (18), 1.2 (29), 1.3 (24), 
1.4 (37), 1.5 (7), 2.1 (21), 2.2 (24), 
2.3 (24), 2.4 (14), 2.5 (8), 3.1 (52), 
3.2 (44), 3.3 (32), 3.4 (25), 3.5 (7), 

4.1 (16), 4.2 (32), 4.3 (53), 
4.4 (35), 4.5 (8)
3.1 (6), 3.3 (1)

2.5 (1), 3.4 (1), 4.1 (2), 4.3 (2), 
4.4 (1)
2.3 (4)
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مهم 3.1 (15)
مهمان 2.1 (1)

1.1 (1), 2.1 (1), 4.1 (1), 4.2 (2), 
4.4 (2)

مهمی 4.1 (1)
مو 3.1 (1)

4.2 (5)
1.1 (1)

موز 3.3 (1), 3.4 (6)
موزه 2.1 (1), 3.1 (1), 4.2 (1), 4.4 (1)

موزها 3.4 (2)
4.1 (3)

2.1 (1), 2.2 (1), 3.4 (1)
موی 3.1 (1)

3.1 (2)
میخ 3.4 (4)
میز 1.1 (4), 1.3 (1), 1.4 (1), 2.1 (3), 

3.1 (3), 3.2 (1), 3.3 (6), 4.1 (1), 
4.2 (1)
3.1 (1)
3.4 (5)
2.4 (4)

میوه 3.2 (2), 3.3 (1), 4.4 (1)
2.1 (2), 2.2 (3)

2.1 (1)
نام 2.1 (2)

3.1 (5)
نامه 1.1 (1), 1.3 (1), 3.1 (1), 4.1 (1)
نان 3.3 (3), 3.4 (2)

ناهار 2.5 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.4 (1), 
4.4 (1)
4.3 (1)
2.2 (1)
1.3 (2)
3.1 (1)

نبود 3.2 (1)
3.2 (1)
3.2 (1)

نپر 1.1 (1)
4.4 (1)
1.3 (1)

3.1 (1)
1.1 (1)
1.3 (1)
4.1 (5)
3.1 (1)
1.1 (1)

نخور 3.4 (1)
3.1 (1), 4.3 (2)

ندادم 4.2 (1)
ندارد 3.1 (2)
ندارم 1.5 (2), 3.1 (1), 4.3 (2)

2.3 (1)
2.1 (1)
4.3 (1)

1.4 (1), 4.3 (1)
1.1 (2), 1.4 (2), 1.5 (2)

3.4 (4)
1.1 (1)

4.3 (3), 4.4 (1)
1.1 (1)

نزدم 1.2 (1)
3.1 (1), 3.2 (3), 4.3 (1)

نزن 2.4 (3)
2.4 (2)
4.3 (1)
4.5 (2)
3.2 (2)
3.2 (1)

1.1 (1), 1.2 (2), 2.1 (1), 2.4 (2)
4.1 (1)
3.3 (6)

نفر 1.2 (1), 1.3 (13), 2.1 (2), 2.4 (4), 
3.2 (2), 3.3 (2), 4.1 (1)

4.2 (1)
2.1 (1), 2.3 (2), 3.3 (2), 4.1 (3), 

4.2 (2), 4.3 (2)
نقد 3.2 (1)

2.3 (1), 3.4 (1)
2.2 (1), 3.1 (2), 4.4 (1)

1.1 (1)
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نكن 3.2 (3), 4.3 (1)
1.1 (1)

نگاه 1.3 (1), 2.1 (2), 2.2 (1), 2.4 (2), 
3.2 (1), 3.5 (1), 4.1 (7), 4.2 (1), 

4.3 (3), 4.5 (2)
2.2 (1)
1.1 (1)

نمک 3.4 (4)
2.1 (1)

نه 1.1 (8), 1.2 (3), 1.4 (2), 1.5 (5), 
2.1 (3), 2.3 (2), 2.4 (3), 2.5 (2), 
3.1 (9), 3.2 (8), 3.3 (3), 3.4 (4), 
3.5 (3), 4.1 (3), 4.3 (8), 4.4 (5), 

4.5 (3)
3.4 (1)

2.4 (4), 3.3 (1), 4.3 (1)
نو 4.3 (1)

2.1 (2), 4.2 (3), 4.4 (1)
4.4 (1)

نود 3.3 (1), 3.4 (1)
1.3 (1), 3.1 (1), 4.2 (7)

نوع 2.3 (2), 3.3 (1)
نوعی 1.2 (3), 3.2 (3)

4.1 (1)
3.4 (1)
1.1 (1)
2.1 (1)

1.1 (1), 1.3 (7), 2.1 (11), 2.2 (1), 
2.4 (8), 2.5 (1), 3.1 (2), 3.2 (7), 

3.5 (3), 4.3 (7), 4.4 (3)
4.3 (1), 4.4 (1)

1.1 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 4.2 (1)
نیم 2.1 (1), 3.3 (3), 4.2 (2)

1.1 (1), 3.1 (1), 4.3 (1)
هتل 4.1 (1)

هجده 4.4 (1)
هديه 3.2 (1)

2.1 (4)
هزار 2.2 (2)

هست 2.1 (5), 2.5 (2), 3.2 (9), 3.3 (1), 
3.5 (2), 4.1 (1), 4.2 (3), 4.3 (6), 

4.5 (3)
1.4 (3), 2.2 (1), 3.5 (1), 4.2 (7), 

4.3 (3), 4.4 (11), 4.5 (1)


