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مکالمات روزمره



.نیدآیا آنها قبال با هم مالقات داشته اند؟ گوش دهید و پاسخ صحیح را انتخاب ک. افراد در حال گفتگو در یک مهمانی هستند

 People are talking at a party. Have they met before? Listen and choose the correct answer.

مکالمات روزمره انگلیسی لوح زبان افرا دانش

درس1

و سی فارانگلیسی، ترجمه در زمان پخش دوم به عبارات سواالت فرمایید و پاسخ به در درك مطالب و داده و سعی صوت گوش اولین بار تنها به براي 
.نماییدتوجه سواالت پاسخ همچنین 



 People are talking at a party. Have they met before? Listen and choose the correct answer. لوح زبان افرا دانش

.یمباشداشتهمالقاتهمباحاالتانمیکنمفکر.سالم-
درسته؟

.میاستمناسم.نمیکنمفکراینطورهممننه،-
.مهستکِالركتیممن.میاخوشبختمباهاتمالقاتاز-



 People are talking at a party. Have they met before? Listen and choose the correct answer. لوح زبان افرا دانش

درسته؟هستید،تامسونمایکشماسالم،-
.هستیدجِنیشماو.درسته-
لیندزيجِنی!بله-
.شدیمآشناهمباجیکعروسیتويما.درستهبله،-
.بینممیدوبارهراشماکهعالیه-
.شدمخوشحالشمادیدنازمنم-



ندیدیم؟جاییروهمدیگهما-
.نمیکنمفکراینطورنه-
نیستید؟گِرَنتکِوینشما-
بِرَونگِرِگ.هستگِرِگمناسمنه،-
.مبوددیدهجاییقبالراشماکهداشتمیقین.متأسفماو،-

 People are talking at a party. Have they met before? Listen and choose the correct answer. لوح زبان افرا دانش



 People are talking at a party. Have they met before? Listen and choose the correct answer. لوح زبان افرا دانش

میاد؟یادتمنو.سالم!جِف-
توماس؟سوسو؟-
.بودیمهمباکامپیوترکالسهاونتويما.درسته-
!نبود؟کنندهکسلکالساونپسر،آره،-
حالی؟چهدرخوب.بودهمینطورقطعا-
.ممنون.خوبخیلی-



 People are talking at a party. Have they met before? Listen and choose the correct answer. لوح زبان افرا دانش

نیست؟اینطورهستید،جاناتانشما.سالماوه،-
.هستیونديشماوبله-
آشناهمباهاواییدرکنفرانستويگذشتهتابستونما.بله-

.شدیم
.خوشبختمشمادوبارهدیدناز-درسته-
.خوشبختمشمادیدنازمنم-



 People are talking at a party. Have they met before? Listen and choose the correct answer. لوح زبان افرا دانش

نمیکردیم؟کارساختمونیهتويما!سالم-
.همینطورهکنممیفکربله،-
.امحسابداري)بخش(توي.هستمجِیمزگَريمن-
.امبازاریابی)بخش(توي.هستمویلیامزلینمن.سالم-



مکالمات روزمره انگلیسی لوح زبان افرا دانش

People are making small talk. What are they talking about?
Does the last speaker want to continue or end the conversation.

آنها در حال صحبت در مورد چه چیزي هستند؟. افراد در حال صحبت کوتاه هستند-

آیا آخرین فرد صحبت کننده می خواهد مکالمه را ادامه دهد یا پایان دهد؟-

درس1



What are they talking about? Does the last speaker want to continue or end the conversation. لوح زبان افرا دانش

جدیده؟.میادبهتخیلیاوناَنی،هی،-
.خریدمبرادرزجورجفروشگاهحراجتويبله،-

قیمت.نمیدمدستازرااونهاهايحراجوقتهیچ
.دارندخوبیواقعاهاي

رنظبهعالیرنگاون.کرديخوبیانتخابخب،-
.میادعالی

.ممنون-
یرداینقدرکهنشدممتوجه.ببینراساعت!اوه-

!شدمخوشحالدیدنتاز.بُدُوَمباید.شد



What are they talking about? Does the last speaker want to continue or end the conversation. لوح زبان افرا دانش

داري؟میبرداريچیامسال-
.)خواندنیهايدرس(ادبیهايدورهعمدتا-
هستند؟خوبهیچکدومشون.واقعااوه،-
.اسکاتپروفسورکالسجزبه.هستند)خوب(هاشونبعضی-

هاسخنرانیوهستند،جذابواقعاهايکتابکه،اینهمنظورم
.اندسختخیلیامتحاناتشامااندعالی

وتاه؟کپاسخهايتستیاهستند)ايمقاله(نوشتنیاونهاواقعا؟-



What are they talking about? Does the last speaker want to continue or end the conversation. لوح زبان افرا دانش

.میکنیمطیداریمراافتضاحیماهچه-
همهاشب.مرطوبوگرمخیلینیست؟اینطوربده،خیلی-
.داشتمکولر)هواتهویه(یهکاش.خوابیدمیشهسختیبه
.همینطورمنم-
.نیستگرماینقدرپاییزتويمعموالداره،خنده-
.گیرمبچیپسبیشترمقداریهتابرمنظرمبهخوب،.درسته-
!ببرلذتمهمونیاز



What are they talking about? Does the last speaker want to continue or end the conversation. لوح زبان افرا دانش

شکلیه؟چهاون.)kim(کیمبگوبهمخب-
چیزهايهمیشه.جالبهواقعابودناونباخب،-

.میخندونهمنوومیکنهتعریفدارخنده
.میادخوبواقعانظربه-
هايهدیهبهمدارههمیشهو.همینطوره-

بهترمنووقتیمیکنمفکراما.میدهکوچیک
.میشنمتوقفهاهدیهبشناسه،

میرواونکهوقتهچندبگذریم،.احتماالبله،-
شناسی؟



What are they talking about? Does the last speaker want to continue or end the conversation. لوح زبان افرا دانش

دیوید؟هستی،کارهمونمشغولهنوزخب،-
انجاممشغولکاش.همینطورهمتأسفانهبله،-

.بودمبیشترچالشباکاري
نمیگردي؟ايدیگهچیزدنبالچراخب-
وناتويمیکنماحساس.کنماینکاروبایدواقعا-

این.نمیکنمحرکتجلوبهروچونافتادمگیراداره
.موردشهدرچیزبدترین

مورددراگر.میکنمموفقیتآرزويبراتخب،-
.میکنمخبرتشنیدم،شغلی



What are they talking about? Does the last speaker want to continue or end the conversation. لوح زبان افرا دانش

سارا؟خوبند،خونتونتويهمهخوب،-
خواهرم!جالبخبرهاياوه،.ممنونهستند،خوببله،-

!میکنهازدواجدارهجِنی
کی؟واقعا؟-
زمانکهمیکنهازدواجمرديبادارهاون.آیندهماه-

مونهمهوشدآشناباهاشکاناداتويخوندندرس
.بودخواهدجالب.میریمتورنتوبهعروسیبرايداریم

لمشغواواخراینچطور؟برادرتو.میرسهعالینظربه-
بوده؟کاريچه



مکالمات روزمره انگلیسی لوح زبان افرا دانش

People are making small talk. What question are they answering?
Choose the best response.

آنها در حال پاسخ به چه سوالی هستند؟. افراد در حال صحبت کوتاه هستند-

.بهترین پاسخ را انتخاب کنید-

درس1



 People are making small talk. What question are they answering? Choose the best response. لوح زبان افرا دانش

لذتاینجادرزندگیازواقعامن.همینطورهبله،
منطقه.بودهخوبچیزهمهحالبهتا.میبرم

پشاکافیعاشقمنوزیباست،واقعاشهرمرکزي
کهدیگهچیز.هستماونجاهايرستورانوها

نشناختبنابراین.شهرهبودنکوچک،دارمدوست
.استسادههاآدم



 People are making small talk. What question are they answering? Choose the best response. لوح زبان افرا دانش

امانه،یادگرفتبرايدشواريخیلیزباناون.همینطورهبله،
کیکردمسعیمن.هستندسختهازبانهمهمیکنمفکر

نایاگرچه،.بودمشکلواقعااونوبگیرم،یادژاپنیبار
شماچونساده ترهخارجیزبانیکیادگرفتنروزها

ديرويیاازیاآنالینروايالعادهفوقدوره هايمیتونید
.بخریدديوي



 People are making small talk. What question are they answering? Choose the best response. لوح زبان افرا دانش

اونهادوهر.پسریهودختریهدارم،فرزنددومن،
.ندکنمیمشغولخیلیرامابنابراینمیرند،مدرسه
بچهدارهدوستوجمعیتهپرخانوادهیهازهمسرم

تادومیکنمفکرمناماباشه،داشتهبیشتريهاي
.کافیه



 People are making small talk. What question are they answering? Choose the best response. لوح زبان افرا دانش

چیزهاییوتقویم،منو،ما.دارمکوچیکطراحیشرکتیهمن
سال.منفریسهفقطشرکتتوي.میکنیمطراحیاینبهشبیه

ظرنبهامابود،مابرايرونقیبیوخلوتسالخیلیگذشته،
.پیشرفتهحالدرواقعاکاروکسبامسالانگارکهمیرسه

ببینی؟رادفترمونوقتییهمیخواي



 People are making small talk. What question are they answering? Choose the best response. لوح زبان افرا دانش

همه.داشتمايالعادهفوقاوقاترسیدم،وقتیاز.بلهاوه،
وقفجدیددوستتاچندوبودند)کنندهکمک(مفیدخیلی
.دارمفرصتاینجادیگهروزچندهنوز.کردمپیداالعاده

انندگیروکنمکرایهماشینیککهکنممیفکردارمبنابراین
.هاکوهبااليبرمکنم



 People are making small talk. What question are they answering? Choose the best response. لوح زبان افرا دانش

ساحلترینشمالیدرهستم،کَرِنسنامبهشهريازمن
لذتاونجاتويزندگیازمناماکوچیکیه،شهري.استرالیا

ینترمعروفازیکیکهریف،بِرییِرگِرِیتازاون.میبرم
اونجابهوقتییهبایدشما.نیستدوراسترالیاست،جاهاي

.برید



مکالمات روزمره انگلیسی
سطح سوم



درس

تمرین مکالمه:  بخش دوم Small Talk
oنیددر این بخش سعی نمایید جمالتی که به صورت فارسی ارائه شده، به زبان انگلیسی بیان ک.

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

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

o این روش سبب خواهد شد تا ذهن زبان آموز با ساخت جمله عادت نمـوده و بـراي مکالمـه سـرعت و

.اعتماد به نفس بیشتري داشته باشد

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

.به دو تمرین کنید تا به تمامی مکالمات تسلط یابید

مکالمات روزمره انگلیسی لوح زبان افرا دانش

1



Hi. I don't think we've met, have we?

درسته؟.فکر نمیکنم تا حاال با هم مالقات داشته باشیم. سالم



We met at Jake's wedding.

.ما توي عروسی جیک با هم آشنا شدیم



Haven't we met somewhere? ؟ما همدیگه رو جایی ندیدیم

No. I don't think so. . نمنه اینطور فکر نمیک



Hi. Remember me? منو یادت میاد؟. سالم

We were in that computer class together. .دیمما توي اون کالسه کامپیوتر با هم بو

So how've you been? خوب در چه حالی؟



We met at the conference in Hawaii last summer. .شدیمما تابستون گذشته توي کنفرانس در هاوایی با هم آشنا

Nice to see you again. .از دیدن دوباره شما خوشبختم



Don't we work in the same building?

؟ما توي یه ساختمون کار نمیکردیم



that looks really nice on you. .اون خیلی بهت میاد

I got it on sale at George 
Brothers Department Store.

.توي حراج فروشگاه جورج برادرز خریدم

I never miss their sales. They've 
got really good prices.

هیچ وقت حراج هاي اونها را از دست 
.قیمت هاي واقعا خوبی دارند. نمیدم

you made a good choice. That 
color looks great.

اون . انتخاب خوبی کردي
.نظر عالی میادبه رنگ 

Look at the time. I didn't 
realize it was so late.

دم متوجه نش. ساعت را ببین
.که اینقدر دیر شد



What are you taking this year? امسال چی داري بر می داري؟

Some of them are. Except for Professor Scott's class.

.اتبه جز کالس پروفسور اسک. هستند) خوب(بعضی هاشون 

I mean. the books are interesting. 
and the lectures are great, but his 
tests are so hard.

واقعا جذابها منظورم اینه که، کتاب 
هستند، و سخنرانی ها عالی اند اما 

.امتحاناتش خیلی سخت اند

Are they essay or short answer tests? وتاه؟هستند یا تست هاي پاسخ ک) مقاله اي(اونها نوشتنی 



What an awful month we are having. .مچه ماه افتضاحی را داریم طی میکنی

It's pretty bad. isn't it? ت؟خیلی بده، اینطور نیس

So hot and humid. It's hard to sleep at 
night, too. I wish I had air conditioning.

ه شب ها هم به سختی میش. خیلی گرم و مرطوب
.کولر داشتم) تهویه هوا(کاش یه . خوابید

it's not usually this hot in the fall. .تمعموال توي پاییز اینقدر گرم نیس

I think I'm going to get some 
more chips.

یپس به نظرم برم تا یه مقدار بیشتر چ
. بگیرم



how long have you known him? چند وقته که اون رو می شناسی؟



are you still doing the same thing. David? هنوز مشغول همون کار هستی، دیوید؟

Yeah I am, unfortunately. I wish I was 
doing something more challenging.

ل کاش مشغو. متأسفانه همینطوره
.مانجام کاري با چالش بیشتر بود

I feel stuck in that office because 
I'm not moving ahead. That's the 
worst thing about it.

احساس میکنم توي اون اداره گیر 
. نمافتادم چون رو به جلو حرکت نمیک

.این بدترین چیز در موردشه



She's marrying a guy she met 
when she was studying in 
Canada.

اون داره با مردي ازدواج میکنه که 
زمان درس خوندن توي کانادا باهاش 

.آشنا شد

we're all going to Toronto for the wedding. .یمهمه مون داریم براي عروسی به تورنتو میر



I really enjoy living here. So 
far everything has been fine.

من واقعا از زندگی در اینجا لذت 
.تا به حال همه چیز خوب بوده. میبرم

The downtown area is really pretty. and I 
love all the cafes and restaurants there.

ق منطقه مرکزي شهر واقعا زیباست، و من عاش
.کافی شاپ ها و رستوران هاي اونجا هستم



I tried to learn Japanese once, and it was really hard.

.بودل من سعی کردم یک بار ژاپنی یاد بگیرم، و اون واقعا مشک



I have two children, a girl and a boy. They're both 
going to school. so they keep us very busy.

هر دو اونها مدرسه . من، دو فرزند دارم، یه دختر و یه پسر
.میرند، بنابراین ما را خیلی مشغول می کنند



I have a small design company. We design 
menus, calendars, and things like that.

، مِنوما . من یه شرکت طراحی کوچیک دارم
.نیمتقویم، و چیزهایی شبیه به این طراحی میک

Last year was a very quiet year for 
us, but it looks as if business is 
really improving this year.

سال گذشته، خیلی سال خلوت و بی رونقی
ال براي ما بود، اما به نظر میرسه که انگار امس

.کسب و کار واقعا در حال پیشرفته



I'm thinking of renting a car and driving up to the mountains.

.ي کوه هادارم فکر می کنم که یک ماشین کرایه کنم و رانندگی کنم برم باال



I have to call his teacher. .نمباید به معلمش زنگ بز

Have you known him for a long time? او را براي مدت زیادي است که می شناسید؟



Have you seen her lately? آیا او را اخیرا دیده اي؟

I haven't seen her in months. .است که او را ندیده امماه ها نه 

He told me that he got a great new job. .فتهبهم گفت که یک شغل عالی جدید گر

I'm happy to hear that. .مخوشحالم که این رو میشنو



If you see John again, tell him I said hello.

.یداگر جان را دوباره دیدید، سالم مرا به او برسون



درس

پایان درس اول

Small Talk
مکالمات روزمره انگلیسی لوح زبان افرا دانش
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