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درس اصلی
08

ادارهی پست
هتل

بانک
کافه

این زن دارد به ادارهی پست میرود.

این زن در خانه است.

این زن در ادارهی پست است.

کتابخانه
این زن در بانک کار میکند.

09

این مرد در ادارهی پست کار میکند.

آنها در کافه کار میکنند.
03

این زن دارد در کافه کتاب میخواند.

10

آنها دارند در کتابخانه کتاب میخوانند.

او دارد به بانک میرود.

آنها در بانک کار میکنند.

آنها دارند به موزه میروند.

این زن در هتل کار میکند.

11

این زن در خانه است.

تئاتر

تئاتر
تئاتر

این مردها سر کار هستند.

استادیوم
استادیوم

این بچهها در مدرسه هستند.

پمپ بنزین

این مردها سر کار هستند.

12

این مرد دارد در خانه آشپزی میکند.

این بچهها دارند در مدرسه کتاب میخوانند.

مردم در استادیوم ایستادهاند.

این زن در تئاتر نشسته است.

این مرد دارد در پمپ بنزین کار میکند.

این بچه دارد در خانه کتاب میخواند.

07

من دارم به هتل میروم.

ما داریم به پارک میرویم.

این خانواده در خانه هستند.

06

او دارد به مدرسه میرود.

او دارد به کافه میرود.

این مرد در موزه کار میکند.

05

او دارد سر کار میرود.

او دارد به کتابخانه میرود.

این مرد دارد در موزه کتاب میخواند.

04

این بچهها دارند به مدرسه میروند.
این بچهها در مدرسه هستند.

موزه

02

این بچهها در خانه هستند.

13

من در خانه هستم.

من سر کار هستم.

این مرد دارد نقشه میخواند.

این زن دارد بنزین میخرد.

این زنها دارند نقشه میخوانند.

من در مدرسه هستم.

این مردها بنزین الزم دارند.
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ادامه دارد
20

ما بنزین الزم داریم.

این مرد دارد با کارت اعتباری بنزین میخرد.

این زن یک نقشه الزم دارد.

من دارم به کتابخانه میروم.

این زن بنزین الزم دارد.

21

این زن پول الزم دارد.

این زن یک نقشه الزم دارد.

شما دارید کجا میروید؟

22

من دارم به داروخانه میروم.

این پسر جلوی درخت است.

این زن جلوی مالفه است.

شما دارید کجا میروید؟

23

من دارم به بیمارستان میروم.

شما دارید کجا میروید؟

این دوچرخه جلوی خانه است.

این دوچرخه پشت خانه است.

این اسب جلوی موزه است.

ما داریم به استادیوم میرویم.

این زن پشت این مرد است.

او دارد کجا میرود؟

24

او دارد به مدرسه میرود.

آنها دارند کجا میروند؟

این مرد کنار ماشینش است.

ماشین آبی کنار ماشین قرمز است.

این مرد کنار همسرش است.

آنها دارند به کافه میروند.

این زن کنار اسبش است.

او دارو الزم دارد.

25

من دارم به داروخانه میروم.
ما شیر الزم داریم.

این مرد پشت ماشین است.
این مرد کنار ماشین است.

این مرد جلوی ماشین است.

من دارم به سو پر مارکت میروم.

این ماشین بنزین الزم دارد.

26

من دارم به پمپ بنزین میروم.

19

این مرد پشت درخت است.
این دختر پشت مالفه است.

ما داریم به کتابخانه میرویم.

18

ما داریم به ادارهی پست میرویم.
ما داریم به بانک میرویم.

شما دارید کجا میروید؟
17

ما داریم به موزه میرویم.

ما داریم به پمپ بنزین میرویم.

این زن قهوه الزم دارد.
16

من دارم به استادیوم میروم.

تو داری کجا میروی؟

این زن دارد با پول نقد نقشه میخرد.

15

تو داری کجا میروی؟

شما دارید کجا میروید؟

این زن توی موزه است.

این مرد روی صندلی است.

این پسر زیر میز است.

من دارم به هتل میروم.

شما دارید کجا میروید؟

من دارم به کتابخانه میروم.

شما دارید کجا میروید؟

ما داریم به تئاتر میرویم.
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این حیوان پشت ماشین است.

33

این حیوان زیر خانه است.

این حیوان روی ماشین است.
34

این حیوان جلوی خانه است.
این حیوان کنار ماشین است.

تو کجا هستی؟

من زیر صندلی هستم.

35

من زیر ماشین هستم.

تو کجا هستی؟

من پشت ماشین هستم.

گلها توی دست چپ این مرد هستند.

اسباب بازی کنار پای راست این پسر است.

این دست راست این زن است.

این پای چپ این زن است.

این دختر سمت چپ این پسر است.

این سگ سمت راست این دختر است.

این دوچرخه سمت چپ این زن است.
این نقشه سمت راست این مرد است.

کافه سمت چپ این مرد است.

کافه سمت راست این مرد است.

تئاتر سمت چپ این مرد است.

تئاتر سمت راست این مرد است.

32

شما میخواهید کجا بروید؟

ما میخواهیم به ادارهی پست برویم.
ادارهی پست کنار کتابفروشی است.

تو کجا هستی؟

31

قیمت این پنج دالر است.

نه ،متشکرم .من میخواهم با کارت اعتباری پرداخت کنم.

من پشت صندلی هستم.

30

قیمت این چند است؟

شما میخواهید نقد پرداخت کنید؟

تو کجا هستی؟

29

نقشهها پشت روزنامهها هستند.

من میخواهم این نقشه را بخرم.

این حیوان توی خانه است.

28

سالم ،ما یک نقشه الزم داریم.

ادارهی پست کجا است؟
ما یک نقشه الزم داریم.

آنها در این کتابفروشی نقشه میفروشند؟

بله ،آنها در این کتابفروشی نقشه میفروشند.
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09

بچهها توی صف هستند.
مردها توی صف هستند.

زنها توی صف هستند.
02

اولین نفر در صف قد بلند است.

10

دومین نفر در صف موی بور دارد.

اولین نفر در صف دامن قرمز پوشیده است.

11

دومین نفر در صف عینک آفتابی دارد.

12

اولین عدد سه است.

دومین عدد نه است.

شما میخواهید کجا بروید؟
من میخواهم به هتل بروم.

ما میخواهیم به تئاتر برویم.

شما میخواهید کجا بروید؟

دستشویی کجا است؟

من میخواهم به استادیوم بروم.

اولین در سمت راست است.

دستشویی کجا است؟

13

دومین در سمت چپ است.

مترو

مترو
مترو

دستشویی کجا است؟

اتوبوس

اولین در سمت چپ است.

اتوبوس

کدام پالتوی شما است؟

تا کسی

پالتوی من قرمز است .چهارمین پالتوی سمت راست است.

14

این مرد سر کار است.

این مرد دارد به خانه میرود.

این مرد سوار اتوبوس شده است.
این زن سوار مترو شده است.

آنها سوار تا کسی شدهاند.

این مرد در خانه است.

08

این مرد در تئاتر کار میکند.

شما میخواهید کجا بروید؟

سومین عدد هفت است.

07

آنها دارند به تئاتر میروند.

این زن در تئاتر نشسته است.

چهارمین نفر در صف کاله پوشیده است.

06

این مرد دارد سر کار میرود.

این زن سر کار است.

سومین نفر در صف تیشرت آبی پوشیده است.

05

من دارم سر کار میروم.
آنها سر کار هستند.

چهارمین نفر در صف تشنه است.

04

آنها دارند به مدرسه میروند.
آنها در مدرسه هستند.

سومین نفر در صف موی سیاه دارد.
03

آنها در خانه هستند.

15

من در خانه هستم.

من دارم سر کار میروم.

آنها سوار مترو شدهاند.

ما سوار اتوبوس شدهایم.

آنها سوار تا کسی شدهاند.

من سر کار هستم.
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ببخشید ،صندلی من کجا است؟

23

صندلی شما سمت راست است.

متشکرم.

این دختر دارد از اتوبوس پیاده میشود.

ببخشید.

24

شما این صندلی را میخواهید؟
بله ،متشکرم.

شما چطور سر کار میروید؟

من سوار مترو میشوم.

من پیاده به مدرسه میروم.

شما پیاده سر کار میروید؟

بله ،من پیاده سر کار میروم.

25

شما دارید کجا میروید؟

26

شما دارید کجا میروید؟

27

تا کسی دارد سمت چپ میپیچد.

شما پیاده به پارک میروید؟

28

شما چطور سر کار میروید؟

من با ماشین سر کار میروم.

من سوار اتوبوس میشوم.

29

تا کسی دارد مستقیم میرود.

اتوبوس دارد سمت چپ میپیچد.

ماشین دارد سمت راست میپیچد.

این مرد سوار اتوبوس شده است.

سمت چپ بپیچید.
مستقیم بروید.

سمت راست بپیچید.

این زن دارد از اتوبوس پیاده میشود.
این زن سوار مترو شده است.

30

آنها دارند از مترو پیاده میشوند.
22

من دارم به ایستگاه مترو میروم.

تا کسی دارد مستقیم میرود.

تو چطور به مدرسه میروی؟

21

من دارم به ایستگاه مترو میروم.

تا کسی دارد سمت راست میپیچد.

بله ،من پیاده به پارک میروم.

20

موزه کنار پارک است.

ادارهی پست به رستوران نزدیک است.

تو چطور به مدرسه میروی؟
19

ایستگاه اتوبوس جلوی پارک است.

پمپ بنزین از شهر دور است.

خواهش میکنم.
18

این پسر دارد از اتوبوس پیاده میشود.

این مرد دارد سوار اتوبوس میشود.

خواهش میکنم.
17

این زن دارد سوار اتوبوس میشود.

ببخشید ،من چطور میتوانم به ایستگاه اتوبوس بروم؟

مستقیم بروید.

ببخشید ،من چطور میتوانم به هتل نزدیک موزه بروم؟

ما در ایستگاه اتوبوس ایستادهایم.

به سومین خیابان بروید و سمت چپ بپیچید.

این زن در ایستگاه اتوبوس نشسته است.

ببخشید ،من چطور میتوانم به کتابخانه بروم؟

این مرد دارد در ایستگاه از اتوبوس پیاده میشود.

به سمت موزه بروید و سمت راست بپیچید.

آنها دارند به ایستگاه مترو میروند.
من در ایستگاه مترو نشستهام.

این مرد دارد در ایستگاه از مترو پیاده میشود.
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ادامه دارد

01

ببخشید ،من چطور میتوانم به یک بانک بروم؟
مستقیم به پارک بروید.

سمت چپ بپیچید.

هواپیما
قطار

اتوبوس

یک بانک در سمت راست است.

32

درس اصلی

فرودگاه

ایستگاه قطار

ببخشید ،من چطور میتوانم به موزه بروم؟

ایستگاه اتوبوس

سوار اتوبوس شو ید و به چهارمین ایستگاه بروید.

02

از اتوبوس پیاده شو ید و به دومین خیابان بروید.
موزه سمت چپ است.

متشکرم.

این مرد دارد در هواپیما غذا میخورد.
این زن در قطار خوابیده است.

این زن دارد از اتوبوس پیاده میشود.

خواهش میکنم.

03

من منتظر هواپیما هستم.

آنها منتظر قطار هستند.

این زن منتظر اتوبوس است.

04

فرودگاه در بعدازظهر

ایستگاه قطار در صبح

ایستگاه اتوبوس در شب
05

این زن و پسرش در فرودگاه منتظر هستند.
من در ایستگاه اتوبوس منتظر هستم.

این مردها در ایستگاه قطار منتظر هستند.

این زن در کافه منتظر است.
06

این مرد دارد به ساعت مچیاش نگاه میکند.
این ساعت در ایستگاه قطار است.

این زن دارد به ساعت مچیاش نگاه میکند.
این ساعت در فرودگاه است.
07

ساعت مچی روی میز است.
ساعت روی میز است.

ساعت مچی کنار ظرفشویی است.
ساعت کنار ظرفشویی است.



08

14

ساعت یک است.
ساعت دو است.

ساعت سه است.

ساعت چهار است.

ساعت یک ربع به شش است.

ساعت دوازده است.

ساعت یک و ربع است.

ساعت چند است؟
ساعت چند است؟

ساعت پنج صبح است.

ساعت یک ربع به دو است.

ساعت شش صبح است.

ساعت هشت صبح است.

15

ساعت سه بعدازظهر است.

ساعت هفت بعدازظهر است.
16

ساعت هشت صبح است.

ساعت یک بعدازظهر است.
17

ساعت یک صبح است.

هواپیما ساعت چهار بعدازظهر فرودگاه را تر ک میکند.

چمدان آنها سیاه است.

این پاسپورت در چمدان است.
این پاسپورت کنار تلفن است.

این پاسپورت کنار بلیط است.

هواپیما ساعت نه شب وارد فرودگاه میشود.

18

قطار ساعت دو بعدازظهر وارد ایستگاه میشود.

اتوبوس ساعت شش و نیم بعدازظهر ایستگاه را تر ک

این زن یک چمدان دارد.

این زن یک پاسپورت دارد.
این زن یک بلیط دارد.

میکند.

19

هواپیما ساعت دو و نیم صبح وارد فرودگاه میشود.

قطار ساعت ده و نیم شب ایستگاه را تر ک میکند.

دو ساعت

هجده دقیقه

چهل و هفت ثانیه

قطار ساعت یازده و نیم صبح وارد ایستگاه میشود.

13

چمدان این مرد قرمز است.

این پاسپورت روی نقشه است.

قطار ساعت شش صبح ایستگاه را تر ک میکند.

12

ما بلیط داریم.

چمدان این زن آبی است.

ساعت هشت شب است.

11

من دارم بلیط میخرم.
شما بلیط الزم دارید.

ساعت یازده شب است.

10

ساعت پنج و ربع است.

ساعت چند است؟

ساعت نه است.
09

ساعت چند است؟

سه ساعت

ببخشید ،ساعت چند است؟

نه دقیقه

پنجاه و شش ثانیه

ساعت پنج است.

متشکرم.

ببخشید ،ساعت چند است؟

ساعت هشت و نیم است.

متشکرم.
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ادامه دارد
24

من میخواهم دو بلیط بخرم.

قیمت این بلیطها شصت یورو است.

قطار چه ساعتی ایستگاه را تر ک میکند؟

ربع شب وارد ایستگاه میشود.

قطار تا سی دقیقهی دیگر ایستگاه را تر ک میکند.

ببخشید ،این پرواز ساعت هشت و پنجاه و پنج دقیقهی
صبح است؟

قطار شما چه ساعتی ایستگاه را تر ک میکند؟

نه ،این پرواز سی دقیقه تأخیر دارد .این پرواز ساعت نه و

قطار من ساعت هشت و سی و هفت دقیقهی صبح

بیست و پنج دقیقهی صبح است.

ایستگاه را تر ک میکند.

اتوبوس تو چه ساعتی وارد ایستگاه میشود؟

25

اتوبوس من ساعت هفت و ربع بعدازظهر وارد ایستگاه
میشود.

ساعت هشت و بیست و پنج دقیقهی بعدازظهر است.
نه ،قطار سر وقت است .قطار ساعت نه و نیم وارد ایستگاه

پرواز من یک ربع به یک بعدازظهر است.

میشود.

پرواز چه ساعتی میرسد؟

26

کدام پرواز؟

پرواز پاریس.

شما چمدان دارید؟

بله ،من یک چمدان دارم.

پرواز سر وقت است؟

این پرواز ساعت سه و چهل و دو دقیقهی بعدازظهر میرسد.

بله ،پرواز ساعت چهار و ربع بعدازظهر است.

ساعت دو و چهل و دو دقیقهی بعدازظهر است.

خواهش میکنم.

ساعت چند است؟

متشکرم.

پرواز تا یک ساعت دیگر میرسد.
23

ساعت چند است؟
قطار تأخیر دارد؟

پرواز شما چه ساعتی است؟
22

میشود؟

نه ،قطار یک ساعت تأخیر دارد .این قطار ساعت هشت و

قطار ساعت یک و نیم ایستگاه را تر ک میکند.

21

ببخشید ،قطار ساعت هفت و ربع بعدازظهر وارد ایستگاه

27

شما منتظر پرواز پنجاه و دو هستید؟
بله ،این پرواز چه ساعتی میرسد؟

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

پنج کیلومتر تا پمپ بنزین فاصله است.
یک کیلومتر تا رستوران فاصله است.

پرواز پنجاه و دو ساعت ده میرسد.

شما منتظر قطار چهل و چهار هستید؟

28

نه ،من منتظر قطار سی و سه هستم.

این قطار ساعت یک وارد ایستگاه میشود.

ببخشید ،صندلی من کجا است؟

صندلی شما سومین صندلی است.

سارا کجا است؟

او روی صندلی شمارهی هشت نشسته است.
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35

این زن در اتاقش است.

شمارهی اتاق ما سی و یک است.

این اتاق شما است.
30

بله ،پرواز سر وقت است.

شمارهی صندلی این زن شصت و یک است.
شمارهی اتاق این مرد شصت و دو است.

36

این مرد شصت و چهار ساله است.

شمارهی صندلی شما هفتاد و سه است.

قطار من ساعت شش و پنجاه و چهار دقیقهی صبح وارد

شمارهی اتاق شما هفتاد و چهار است.

ایستگاه میشود.

شمارهی صندلی شما هشتاد و پنج است.
شمارهی اتاق شما هشتاد و شش است.
قیمت این هشتاد و هفت دالر است.
این مرد هشتاد و هشت ساله است.

قیمت این دوربین نود و نه دالر است.
قیمت این تلفن نود و سه یورو است.

قیمت این پالتو نود پوند است.

قیمت این کفش نود و شش یورو است.

34

پرواز من ساعت هفت و بیست و سه دقیقهی صبح
قطار شما چه ساعتی وارد ایستگاه میشود؟

هفتاد و شش کیلومتر تا رم فاصله است.

33

پرواز تو چه ساعتی میرسد؟
میرسد.

قیمت این هفتاد و پنج دالر است.

32

نه ،پرواز تأخیر دارد.

پرواز سر وقت است؟

قیمت این شصت و سه یورو است.

31

پرواز سر وقت است؟

قیمت این دوربین چند است؟

قیمت آن هفتاد و پنج یورو است.

قیمت این عینک آفتابی چند است؟
قیمت آن هشتاد پوند است.

قیمت این رادیو چند است؟

قیمت آن شصت و چهار دالر است.
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08

سگ میتواند شنا کند.

سگ نمیتواند رانندگی کند.
گربه میتواند بدود.

دریاچه

این پسر میتواند شنا کند.

09

این کودک نمیتواند شنا کند.
اسب میتواند راه برود.

این حیوان میتواند شنا کند.

10

این حیوان نمیتواند شنا کند.

این مرد میتواند در یک روز شصت کیلومتر رانندگی کند.

11

این مرد نمیتواند در یک روز شصت کیلومتر راه برود.

امروز در کوه هوا آفتابی است.

امروز در پارک هوا ابری است.

امروز در ساحل هوا آفتابی است.

این دختر نمیتواند این کتاب را در ده دقیقه بخواند.

امروز در دریاچه هوا ابری است.

من میتوانم سوار این اتوبوس بشوم و به موزه بروم؟

بله ،شما میتوانید .یک ایستگاه اتوبوس جلوی موزه
است.

من میتوانم پیاده به رستوران بروم؟

12

چرا چمدان تو خیس است؟

13

پرواز پنجاه و پنج سر وقت است؟

نه ،شما نمیتوانید .ده کیلومتر تا رستوران فاصله است.

چمدان من خیس است چون دارد باران میبارد.
نه ،این پرواز تأخیر دارد.

چرا این پرواز تأخیر دارد؟

من میتوانم سوار این قطار بشوم و به پاریس بروم؟

این پرواز تأخیر دارد چون دارد برف میبارد.

نه ،شما نمیتوانید .این قطار به پاریس نمیرود.

14

من میتوانم سوار این قطار بشوم و به بارسلون بروم؟

بله ،شما میتوانید .این قطار ساعت یک ربع به هفت

دارد باران میبارد؟

بله ،دارد باران میبارد.

هوا آفتابی است؟

بعدازظهر ایستگاه را تر ک میکند.

07

در کوه دارد برف میبارد.

در شهر دارد برف میبارد.

این دختر میتواند این کتاب را در ده دقیقه بخواند.

06

در جنگل دارد باران میبارد.

در دریاچه دارد باران میبارد.

این مرد نمیتواند راه برود.

05

آنها در کوه هستند.

آنها کنار دریاچه هستند.

این مرد میتواند راه برود.

04

آنها در ساحل هستند.

آنها در جنگل هستند.

ماهی نمیتواند راه برود.
03

کوه

جنگل

گربه نمیتواند بخواند.

02

ساحل

بله ،هوا آفتابی است.

این دختر در ساحل خوابیده است.

15

این زن و مرد دارند در جنگل میدوند.

این پسرها دارند در دریاچه شنا میکنند.

امروز میخواهد باران ببارد.

دارد باران میبارد.

امروز میخواهد برف ببارد.

این مرد دارد در کوه راه میرود.

دارد برف میبارد.
10

16

23

امروز در کوه هوا سرد است.

امروز در ساحل هوا سرد است.

امروز در جنگل هوا گرم است.

امروز من دارم کار میکنم .فردا من میخواهم گلف بازی
کنم.

هوای مصر در تابستان گرم است.

امروز دارد برف میبارد ،اما فردا میخواهد باران ببارد.

هوای روسیه در زمستان سرد است.

هوای نیویور ک در زمستان سرد است.

24

هوای رم در تابستان گرم است.

18

امروز هوا گرم است.

هوا چطور است؟

دارد برف میبارد.

امروز هوا آفتابی است.

25

ما میتوانیم شام را بیرون از خانه بخوریم؟

نه ،ما نمیتوانیم شام را بیرون از خانه بخوریم.

21

26

من فردا میخواهم درس بخوانم.

فردا میخواهد باران ببارد؟

نه ،فردا هوا آفتابی خواهد بود.

این هفته میخواهد برف ببارد؟

نه ،این هفته نمیخواهد برف ببارد.

من فردا میخواهم درس بخوانم.

27

من چهارشنبه میخواهم فوتبال بازی کنم.

من پنجشنبه میخواهم تلویزیون نگاه کنم.
22

هوا سرد است .دارد برف میبارد.
هوا گرم است .آفتابی است.

چون میخواهد باران ببارد.

من امروز دارم شنا میکنم.

هوا چطور است؟
هوا چطور است؟

چرا؟
20

دارد باران میبارد.
هوا آفتابی است.

امروز هوا سرد است.

من امروز دارم شنا میکنم.

هوا چطور است؟

هوا چطور است؟

امروز هوا ابری است.

19

میخواهم ماشینم را بشویم.

امروز من دارم چتر میخرم .فردا میخواهد باران ببارد.

امروز در شهر هوا گرم است.
17

امروز من دارم در جنگل رانندگی میکنم .فردا من

این مرد میخواهد بدود.

این زن میخواهد کتاب بخواند.

آنها میخواهند شام بخورند.

شما دارید چکار میکنید؟

28

من دارم بلیط میخرم.

چرا شما دارید بلیط میخرید؟

من میخواهم تنیس بازی کنم.
ما میخواهیم شنا کنیم.

این مرد میخواهد همسرش را ببوسد.

من دارم بلیط میخرم چون میخواهم فردا به کنسرت بروم.

این زن می خواهد به ادارهی پست برود.

11

1.4
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1.5

ادامه دارد
ما میتوانیم فردا به ساحل برویم؟
نه ،ما نمیتوانیم.

چرا؟

امروز هوا ابری است .فردا میخواهد باران ببارد.

ما میتوانیم شنبه برویم.
30

ما بعد از شنا کردن میخواهیم ناهار بخوریم.

ما چه وقت میخواهیم فوتبال بازی کنیم؟

ما بعد از غذا خوردن میخواهیم فوتبال بازی کنیم.
31

01

ساعت چند است؟

02

تو کدام دامن را دوست داری؟

03

ما چه وقت میخواهیم ناهار بخوریم؟

ما میخواهیم شام بخوریم.

آنها میخواهند فوتبال بازی کنند.

من میخواهم ناهار بخورم.

من میخواهم فوتبال بازی کنم.

12

تمرين دورهای
ساعت  ۳:۴۲است.
من دامن سیاه را دوست دارم.

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

04

ساعت چند است؟

05

سالم.

06

شما میخواهید کجا بروید؟

07

متشکرم.

08

سمت چپ بپیچم یا سمت راست؟

09

مستقیم بروم یا سمت راست؟

10

ما بنزین الزم داریم؟

11

چپ یا راست؟

12

ساعت چند است؟

13

سالم ،آقای امیدی!

ساعت  ۴:۱۵است.
سالم ،من یک نقشه الزم دارم.

من میخواهم به موزه بروم.
خواهش میکنم.
سمت راست بپیچ.
مستقیم برو.

نه ،ما بنزین الزم نداریم.
راست.

ساعت  ۵است.
سالم!
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درس اصلی
08

این زن دارد میدود.

این مرد دویده است.

این زن دارد غذا میخورد.

نه ،من کتاب نخریدهام .من روزنامه خریدهام.

این زن دارد کتاب میخرد.

09

این زن کتاب خریده است.

این مرد دارد فوتبال بازی میکند.

تو این کتاب را خواندهای؟

من دارم روزنامه میفروشم.

بله ،من این را خواندهام.

من یک روزنامه فروختهام.

10

من چهار کتاب خواندهام.
این زن میخواهد لباس بخرد.

11

این زن دارد لباس میخرد.

دیروز من گوشت و سبزیجات خریدم.
امروز من دارم آشپزی میکنم.

من میخواهم شکالت بخورم.

امروز من دارم شنا میکنم.

من دارم شکالت میخورم.

12

این مرد میخواهد شنا کند.

دیروز او تنیس بازی کرد.

امروز ما در ساحل هستیم.

فردا آنها میخواهند به دیدن پدربزر گشان بروند.

این مرد دارد شنا میکند.
این مرد شنا کرده است.

13

من میخواهم شنا کنم.
من دارم شنا میکنم.

دیروز من روزنامه خریدم.

امروز من دارم روزنامه میخوانم.

دیروز من کتاب خریدم.

من شنا کردهام.
07

دیروز من در دریاچه شنا کردم.

دیروز من ده کیلومتر دویدم.

من شکالت خوردهام.
06

امروز سهشنبه است .من در مدرسه هستم.
فردا من میخواهم به دیدن مادربزر گم بروم.

این زن لباس خریده است.
05

بله ،من میخواهم این را بخوانم.

من دارم کتاب میخوانم.

من دارم کتاب میخوانم.

04

تو میخواهی این کتاب را بخوانی؟
تو داری چکار میکنی؟

این مرد فوتبال بازی کرده است.

03

نه ،من شنا نکردهام .من دویدهام.

تو کتاب خریدهای؟

این پسر غذا خورده است.
02

تو شنا کردهای؟

امروز من دارم کتاب میخوانم.

این زن میخواهد شنا کند.

14

این زن دارد شنا میکند.
این زن شنا کرده است.

چهارشنبهی گذشته این مرد بلیط قطار خرید.
امروز او میخواهد با قطار به پاریس برود.

دوشنبهی گذشته این زن کفش جدید خرید.
امروز او دارد میدود.

من میخواهم شنا کنم.
من دارم شنا میکنم.
من شنا کردهام.

13
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22

پنجشنبهی گذشته من خانه خریدم.

امروز من دارم میز و صندلی میخرم.

دوشنبهی گذشته این زن ماشینش را فروخت.
23

جمعهی گذشته من کاله خریدم.

سهشنبهی گذشته من یک کیلومتر شنا کردم.
24

هفتهی آینده این مرد میخواهد به دریاچه برود.

ماه آینده ما میخواهیم به دیدن دوستهایمان برویم.
شما چه وقت به کوه میروید؟

میز

هفتهی آینده من به کوه میروم.

25

تمبر

تمبر
تمبر

تو هویجهایت را خوردی؟

پا کت نامه

بله ،من هویجهایم را خوردم.

پا کت نامه

تو دیروز فوتبال بازی کردی؟

ایمیل

نه ،هفتهی آینده من میخواهم فوتبال بازی کنم.

26

هفتهی گذشته شما در این رستوران غذا خوردید؟

نه ،هفتهی آینده من میخواهم در این رستوران غذا

تمبر

پا کت نامه
ایمیل

بخورم.

میز

هفتهی آینده تو میخواهی تنیس بازی کنی؟

دیکشنری

نه ،هفتهی گذشته من تنیس بازی کردم.
21

دیکشنری

دفتر

هفتهی آینده ما به بارسلون میرویم.

20

دیکشنری

دفتر

شما چه وقت به بارسلون میروید؟

19

تو یک کتاب نوشتهای!

دیکشنری

سال آینده من شش ساله خواهم شد.

18

تو شش کیلومتر دویدهای!
تو امروز دو ماشین فروختهای!

هفتهی گذشته من دو کتاب خواندم.
17

تو سگ خریدهای!

تو شش ساندویچ خوردهای!

امروز او سوار اتوبوس شده است.

16

تو سه کتاب خواندهای!

دفتر

سهشنبهی گذشته من گلف بازی کردم.

27

سهشنبهی آینده من میخواهم به دیدن مادربزر گم بروم.

دوشنبهی گذشته من ماشینم را فروختم.

دفتر روی میز است.

تمبرها روی میز هستند.

پا کت نامه زیر میز است.

دوشنبهی آینده من میخواهم ماشین جدید بخرم.

14

28

34

تو دیکشنری داری؟

نه ،اما معلم یک دیکشنری دارد.

شما دیکشنری دارید؟

نه ،من سیب را خوردم.

تو امروز صبح روزنامه را خواندی؟

تو داری چکار میکنی؟

نه ،من روزنامه را به همسرم دادم.

من دارم نامه مینویسم.
تو تمبر الزم داری؟

35

نه ،من دیروز تمبر خریدم.

تو پا کت نامه خریدی؟

دختر بزر گتر دارد برای دخترهای کوچکتر کتاب میخواند.
این زن دارد برای پدر و مادرش نامه مینویسد.

این مرد دارد برای دوستش ایمیل مینویسد.
این دختر دارد دفتر را به دوستش میدهد.
این مرد دارد نامهها را به این زن میدهد.
من دارم سیب را به معلمم میدهم.

32

این دختر دارد برای پدربزر گش نامه مینویسد.

این دختر برای پدربزر گش نامه نوشت.

این مرد دارد به این دانشآموز کتاب میدهد.

این مرد به این دانشآموز کتاب داد.

من دارم برای مادرم ایمیل مینویسم.

من برای مادرم ایمیل نوشتم.
33

من به خواهرم خودکار دادهام.
من به برادرم خودکار دادهام.

این زن دارد به این مرد دفتر میفروشد.
31

من دارم به برادرم توپ میدهم.

من دارم به خواهرم توپ میدهم.

بله ،هفتهی گذشته من پا کت نامه خریدم.

30

نه ،من دوچرخه را به برادرم دادم.

تو سیب را به معلمت دادی؟

بله ،دیکشنری روی میزم است.

29

تو دوچرخه را به خواهرت دادی؟

این معلم دارد به این دانشآموز دیکشنری میدهد.

این معلم به این دانشآموز دیکشنری داد.
این مرد دارد به همسرش گل میدهد.
این مرد به همسرش گل داد.

15
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07

علوم
علوم
علوم

آنها دویدهاند.

هنر

08

ریاضی
من دارم موسیقی درس میدهم.

این زن دارد تاریخ میخواند.

09

علوم

هنر

10

تاریخ

ما تا پارک دویدهایم.

من صبحانه خوردهام.

این زن صبحانه خورده است.
ما صبحانه خوردهایم.

فارسی

آنها صبحانه خوردهاند.

دیروز شما چی خواندید؟

11

دیروز ما موسیقی خواندیم.

امروز شما چی میخوانید؟

من دویدهام.

تو دویدهای.

این مرد دویده است.

امروز ما ریاضی میخوانیم.

این زن دویده است.

فردا شما میخواهید چی بخوانید؟

ما دویدهایم.

فردا ما میخواهیم علوم بخوانیم.

شما دویدهاید.

دیروز تو چی خواندی؟

آنها دویدهاند.
آنها دویدهاند.

دیروز من تاریخ و هنر خواندم.

دیروز شما چی خواندید؟

12

دیروز ما علوم و موسیقی خواندیم.

06

ما شام خوردهایم.

ما گلف بازی کردهایم.

موسیقی

05

امروز صبح ما تنیس بازی کردیم.

نه ،دیروز آنها فوتبال بازی کردند.

ریاضی

04

شما چه وقت تنیس بازی کردید؟
امروز بچهها فوتبال بازی کردند؟

این مرد دارد ریاضی درس میدهد.

03

این زن دویده است.

آنها دارند میدوند.

هنر

02

این زن دارد میدود.

این پسر دارد غذا میخورد.

مامان دارد کجا میرود؟

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

او به سو پر مارکت رفته است.

این پسر غذا خورده است.

آنها دارند غذا میخورند.
آنها غذا خوردهاند.

16

13

19

من دارم به ساحل میروم.
من به ساحل رفتهام.

آنها دارند به پاریس میروند.
ما داریم به کتابخانه میرویم.

این زن دارد برای آنها قهوه میخرد.

من این جواهر را برای تو خریدهام.

ما به کتابخانه رفتهایم.

من برای شما قهوه خریدهام.

آنها به داروخانه رفتهاند.

20

این مرد به سو پر مارکت رفته است.
این زن به کتابفروشی رفته است.

21

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

22

امروز تو کجا رفتی؟

من برای او ایمیل نوشتهام.

من به پارک رفتم.

این به شما فارسی درس میدهد.
من دیروز کلیدها را به شما دادم.

من امروز برای تو گل خریدهام.

هفتهی گذشته شما کجا رفتید؟

ما این را برای شما نوشتهایم.

ما به کوه رفتیم.

پدرم دارد کلیدها را به من میدهد.

پدر و مادرمان برای ما نامه نوشتهاند.

پنجشنبه من به بانک رفتم.

23

جمعه من به کتابخانه رفتم.

شنبه ما به دریاچه رفتیم.

جمعه ما به سو پر مارکت رفتیم.
18

این مرد دارد به او کاله میفروشد.

این زن برای آنها میوه خریده است.

ما ساعت هشت به مدرسه رفتیم.

17

این زن برای ما شکالت خریده است.

این مرد دارد برای آنها کتاب میخواند.

شما چه ساعتی به مدرسه رفتید؟

16

آنها برای من نامه نوشتهاند.

پدربزر گمان به ما گربه داده است.

آنها به ساحل رفتهاند.
15

دکتر به من دارو داده است.

این مرد دارد برای این زن جواهر میخرد.

آنها به پاریس رفتهاند.

14

دکتر دارد به این مرد دارو میدهد.

این یک کلمه است.

این دو کلمه است.

این سه کلمه است.

این چهار کلمه است.

این معلم به این پسر یک دیکشنری داده است.

24

این معلم به او یک دفتر داده است.

این پسر به معلمش یک سیب داده است.

این پسر به این دختر یک کیک داده است.

روی این تابلو کلمه نیست.

روی این تابلو یک کلمه است.

این تابلو سبز است.

این تابلو آبی است.

17
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30

ببخشید ،معنی این کلمه چیست؟
معنی این “داروخانه” است.

ببخشید ،معنی این کلمه چیست؟

ببخشید ،معنی این تابلو چیست؟

من نفهمیدم .ممکن است لطفا تکرار کنید؟

ساعت سه و پانزده دقیقه است.

معنی این “رستوران” است.

ساعت سه و پانزده دقیقه است.

ببخشید ،خانم ایزدی.

31

معنی این چیست؟

این یک استادیوم است.

من نفهمیدم .ممکن است لطفا تکرار کنید؟

معنی این “کتابخانه” است.

بله ،معنی این “کتابخانه” است.

این مرد این را میفهمد.

متشکرم.

این دختر این را نمیفهمد.

خواهش میکنم.

من معنی این کلمه را نمیفهمم.

32

این زن این کتاب را میفهمد.

آنها این کتاب را نمیفهمند.

ببخشید ،بانک کجا است؟

بانک کنار کتابخانه است.

من نفهمیدم .ممکن است لطفا تکرار کنید؟

بله ،بانک کنار کتابخانه است.

من معنی این تابلو را نمیفهمم .معنی آن چیست؟

متشکرم.

معنی آن این است که “فرودگاه سمت راست است”.

خواهش میکنم.

من معنی این تابلو را نمیفهمم .معنی آن چیست؟

معنی آن “هتل” است.

33

من معنی این تابلو را نمیفهمم .معنی آن چیست؟
معنی آن “ساحل” است.

29

بله؟

معنی این “استادیوم” است.

من معنی این کلمه را میفهمم.

28

ببخشید.
معنی این تابلو چیست؟

استادیوم چیست؟
27

من نفهمیدم .ممکن است لطفا تکرار کنید؟

ساعت چند است؟

معنی این “کتابخانه” است.

26

ببخشید ،ساعت چند است؟

ببخشید ،معنی این تابلو چیست؟

معنی این “داروخانه” است.

من نفهمیدم .ممکن است لطفا تکرار کنید؟

بله ،معنی این “داروخانه” است.

معنی آن چیست؟

متشکرم.

معنی آن “پمپ بنزین” است.

خواهش میکنم.

معنی این چیست؟

معنی این “دستشویی” است.

18
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08

این زن در چین است.

این زن در چین بود.
من در مصر هستم.

حاال من ماشین دارم.

این دختر قبال نامه مینوشت.

من دانشآموز بودم.

حاال او ایمیل مینویسد.

حاال من معلم هستم.

او بچه بود.

09

حاال او پدر است.

03

ما در پاریس هستیم.
ما در پاریس بودیم.

10

حاال او در رستوران کار میکند.

ما جوان بودیم.

حاال او کت و شلوار دارد.

حاال ما پیر هستیم.

آنها قبال فوتبال بازی میکردند.
حاال آنها گلف بازی میکنند.

حاال من بزر گ هستم.

11

تو بچه بودی.

حاال تو بزر گ هستی.

تو قبال به کوه میرفتی؟

بله ،اما حاال ما به پارک میرویم.

شما قبال تنیس بازی میکردید؟

شما جوان بودید.

بله ،اما حاال من شنا میکنم.

حاال شما پیر هستید.

شما قبال هنر درس میدادید؟

نه ،من هنر درس نمیدادم .من موسیقی درس میدادم.

دستهای من کثیف هستند.

دستهای من کثیف بودند.

12

اینها سبز هستند.
اینها سبز بودند.
07

این زن قبال در قنادی کار میکرد.

این مرد قبال تیشرت داشت.

من بچه بودم.

06

بله ،اما حاال من با همسرم زندگی میکنم.

بله ،اما حاال ما گربه داریم.

آنها در ساحل بودند.

05

شما قبال با دوستهایتان زندگی میکردید؟
شما قبال سگ داشتید؟

آنها در ساحل هستند.
04

حاال ما در خانه زندگی میکنیم.

من قبال دوچرخه داشتم.

من در مصر بودم.
02

ما قبال در آپارتمان زندگی میکردیم.

من در رم زندگی میکردم.

وقتی من در رم زندگی میکردم بچه بودم.
شما در پاریس زندگی میکردید.

این جورابها سفید هستند.

وقتی شما در پاریس زندگی میکردید دوچرخه داشتید.

موی این زن بور است.

وقتی ما منتظر اتوبوس بودیم داشت باران میبارید.

ما منتظر اتوبوس بودیم.

این جورابها سفید بودند.
موی این زن بور بود.

19
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19

وقتی شما در چین بودید فارسی درس میدادید؟
بله ،من فارسی درس میدادم.

وقتی تو بچه بودی فوتبال بازی میکردی؟
وقتی تو بچه بودی مادرت این را برایت میخواند؟

کارخانه

کارخانه

بله ،حاال من آن را برای دخترم میخوانم.

فروشگاه

دانشگاه

20

دانشگاه
دانشگاه

21

دبستان

وقتی این دختر در دبستان بود هنر میخواند.
وقتی او در دبیرستان بود علوم میخواند.

22

این مدیر در این کارخانه کار میکند.

ما دانشآموزان یک دبستان بودیم.

اداره

مدیر

کارخانه

کارمند

حاال ما دانشجویان یک دانشگاه هستیم.

آنها دانشآموزان یک دبیرستان بودند.

فروشگاه

حاال آنها دانشجویان یک دانشگاه هستند.

23

بچههای شما دانشآموز دبستان هستند؟

نه ،دختر من دانشجو است .پسر من دانشآموز دبیرستان

من کارمند اداره هستم.

من دانشآموز دبستان هستم.
من مدیر کارخانه هستم.

است.

من دانشجوی دانشگاه هستم.

دختر شما چی میخواند؟

24

او هنر میخواند.

پسر شما دوست دارد چی بخواند؟

شغل شما چیست؟

من مدیر یک اداره هستم.

شغل شما چیست؟

او دوست دارد علوم بخواند.
18

این مدیر در این اداره کار میکند.
این مرد مدیر این فروشگاه است.

حاال او در دانشگاه ریاضی میخواند.

17

این زن کارمند یک اداره است.

آنها کارمندهای یک اداره هستند.

دبیرستان

16

این مرد مدیر یک فروشگاه است.

من مدیر یک اداره هستم.

دبیرستان

15

اداره
اداره

بله ،من فوتبال بازی میکردم.

14

اداره

من مدیر رستوران هستم.

این دانشآموز دبستان علوم را دوست دارد.

شغل شما چیست؟

من معلم هستم.

این دانشآموز دبیرستان تاریخ را دوست دارد.
این دانشجو موسیقی را دوست دارد.

20
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شما کجا کار میکنید؟

01

من قبال در یک فروشگاه کار میکردم .حاال من در دبستان
کار میکنم.

02

من موسیقی درس میدهم.

شما کجا کار میکنید؟

من قبال در یک اداره کار میکردم .حاال من در دبیرستان
03

من تاریخ درس میدهم.
شما دانشآموزان دبیرستان بودید.

حاال شما دانشجویان دانشگاه هستید.

04

وقتی من در پارک بودم ،او مرا بوسید.

وقتی من بچه بودم ،تنیس بازی میکردم.

وقتی من بچه بودم ،فوتبال بازی میکردم.
وقتی من بچه بودم ،تنیس بازی میکردم.

این زن قبال معلم بود.

وقتی من بچه بودم ،فوتبال بازی میکردم.

حاال او مدیر است.

05

این پسر قبال دانشآموز دبیرستان بود.
حاال او دانشجوی دانشگاه است.

وقتی من در ایستگاه قطار بودم ،رادیو گوش کردم.
وقتی من در ایستگاه قطار بودم ،ساندویچ خوردم.

وقتی من در فرودگاه بودم ،روزنامه خواندم.

تو دانشجو هستی؟

وقتی من در فرودگاه بودم ،ساندویچ خوردم.

بله ،من دانشجو هستم.

06

تو چی میخوانی؟

من علوم میخوانم.

من قبال در بیمارستان کار میکردم .حاال من در دانشگاه
کار میکنم.

من قبال دوچرخه داشتم .حاال من ماشین دارم.

پدر من علوم را دوست داشت .او در ایتالیا دکتر بود.

من قبال سگ داشتم .حاال من گربه دارم.

شما اهل ایتالیا هستید؟

07

نه ،من اهل فرانسه هستم ،اما خانوادهام قبال در ایتالیا
زندگی میکردند.

31

وقتی من داشتم قهوه میخوردم ،این نامه را نوشتم.

وقتی این مرد خوابیده بود هواپیما فرودگاه را تر ک کرد.

حاال شما مدیر هستید.

30

وقتی ما در ساحل بودیم ،هوا آفتابی بود.

وقتی این مرد در ابزار فروشی بود ،یک نردبان خرید.

شما کارمند بودید.

29

وقتی ما در ساحل بودیم ،هوا ابری بود.

وقتی من بچه بودم ،تنیس بازی میکردم.

شغل شما چیست؟

28

وقتی من در فرانسه بودم ،این را خوردم.

وقتی من بچه بودم ،فوتبال بازی میکردم.

کار میکنم.

27

وقتی من در روسیه بودم ،این را خریدم.
وقتی من در چین بودم ،این را دیدم.

شغل شما چیست؟
26
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وقتی من در سو پر مارکت بودم ،سیب خریدم.

وقتی من در کتابفروشی بودم ،دیکشنری خریدم.

وقتی او در داروخانه بود ،دارو خرید.

شغل شما چیست؟

08

حاال من کار نمیکنم ،اما قبال معلم بودم.

شما چی درس میدادید؟

وقتی ما در پکن بودیم ،این را خوردیم.

وقتی آنها در پار یس بودند ،این را خریدند.
وقتی او در قطار بود ،نامه نوشت.

وقتی من در برزیل بودم انگلیسی درس میدادم .وقتی من
در مصر بودم تاریخ درس میدادم.

21
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16

وقتی تو بچه بودی ،من این را برای تو خریدم.

وقتی دخترم داشت در ایران درس میخواند ،این نامهها را
برای من نوشت.

نه ،من میخواهم گلف بازی کنم.

تو کی هویج خریدی؟

17

وقتی من در سو پر مارکت بودم هویج خریدم.
تو کی سیب خریدی؟

شما کیک میل دارید؟

همسرت این را به تو داده است؟

بله ،لطفا.

نه ،من آن را خریدم.

18

وقتی من در آمریکا زندگی میکردم آن را خریدم.

تو این را نوشتهای؟

بله ،من این را نوشتهام.

19

چپ یا راست؟

سیب یا پرتقال؟
سیاه یا قرمز؟

این چه کسی است؟

20

این همسر من است.

شما کی به چین رفتید؟

شما آب میل دارید یا آبمیوه؟

تو کیک میخواهی یا شکالت؟

شما کتاب میخواهید یا روزنامه؟

ما وقتی دانشجو بودیم به چین رفتیم.

شما قهوه میل دارید یا چای؟

وقتی من ده ساله بودم ،مادربزر گم این را به من داد.

21

تو این را دوست داری؟

بله ،من این را دوست دارم.

من میخواهم این را به تو بدهم.

شما دوست دارید تنیس بازی کنید یا گلف؟
من دوست دارم گلف بازی کنم.

شما دوست دار ید به کوه بروید یا به ساحل؟

متشکرم.

من دوست دارم به ساحل بروم.

خواهش میکنم.
15

بله ،لطفا.
بله ،لطفا.

من وقتی در روسیه کار میکردم این را نوشتم.

14

شما چای میل دارید؟
شما قهوه میل دارید؟

تو کی این را نوشتی؟
13

نه ،متشکرم.

بله ،لطفا.

تو کی آن را خریدی؟
12

شما قهوه میل دارید؟
شما شکالت میل دارید؟

وقتی من در سو پر مارکت بودم سیب خریدم.
11

بله ،لطفا.

شما میخواهید تنیس بازی کنید؟

وقتی من بچه بودم ،مادرم این کتاب را برای من خواند.
10

شما خودکار میخواهید؟

22

شما قهوه میل دارید؟

بله ،متشکرم.

شما شکالت میل دارید یا میوه؟

من میوه میخواهم.

شما چای میل دارید یا قهوه؟

من قهوه میخواهم.

شما آب میل دارید؟
بله ،متشکرم.

22
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23

شما شیر میل دارید یا آب پرتقال؟

من نفهمیدم .ممکن است لطفا تکرار کنید؟

شما شیر میل دارید یا آب پرتقال؟

“آب پرتقال” چیست؟

من آب پرتقال میخواهم.

24

من نفهمیدم .ممکن است لطفا تکرار کنید؟

متشکرم.

خواهش میکنم.

شما میخواهید نقد پرداخت کنید یا با کارت اعتباری؟
اسم شما چیست؟

05

متشکرم.

06

شما به ساحل رفتهاید؟

من نفهمیدم .ممکن است لطفا تکرار کنید؟

اسم من رضا است.

قیمت این چند است؟

من نفهمیدم .ممکن است لطفا تکرار کنید؟

قیمت این چند است؟

قیمت این سی دالر است.

شما فارسی خواندهاید؟

بله ،این کاله من است.

خواهش میکنم.
بله ،ما به ساحل رفتهایم.

07

چرا شما میخواهید به ایران بروید؟

08

شما چی درس میدادید؟

بله من فارسی خواندهام.

من میخواهم درس بخوانم.

وقتی من در آمریکا بودم موسیقی درس میدادم .وقتی من
در استرالیا بودم ریاضی درس میدادم.

معنی این کلمه چیست؟

09

شما چی درس میدادید؟

بله ،من در یک دانشگاه در ایران هنر خواندهام.

10

شما شکالت میخواهید؟

بله ،من فارسی صحبت میکنم.

11

شما فارسی صحبت میکنید؟

12

شما دانشجو هستید؟

13

شما میخواهید چی بخوانید؟

معنی این کلمه “ادارهی پست” است.

27

ساعت  ۱۱است.

04

اسم شما چیست؟

26

02

ممکن است لطفا تکرار کنید؟

ساعت  ۱۱است.

این کاله شما است؟

من میخواهم با کارت اعتباری پرداخت کنم.

25

01

ببخشید ،ساعت چند است؟

03

شما میخواهید نقد پرداخت کنید یا با کارت اعتباری؟

تمرين دورهای

شما در دانشگاه هنر خواندهاید؟
شما فارسی صحبت میکنید؟

23

من ریاضی درس میدادم.
بله ،من شکالت میخواهم.
بله ،من فارسی صحبت میکنم.

بله ،من دانشجو هستم.
من میخواهم علوم بخوانم.

3.1
01

درس اصلی
08

این بچهها دارند آواز میخوانند.

آنها دارند میرقصند.

این مرد دارد آواز میخواند.
09

این زنها دارند میرقصند.

این زنها دارند آواز میخوانند.

10

این زن دارد چیزی میخواند.
این پسر دارد چیزی میخورد.

11

این زن چیزی برای خوردن میخواهد.

این سگ چیزی برای خوردن میخواهد.

تو برای من قهوه میآوری؟
متشکرم.

من میتوانم فنجانت را به آشپزخانه ببرم؟

این مرد چیزی برای خواندن میخواهد.

بله ،متشکرم.

این مرد نمیتواند سمت چپ بپیچد.

12

این سگ نمیتواند سوار قطار بشود.

این دانشآموزان میتوانند بازی کنند.

این سگ دارد برای این مرد روزنامه میآورد.

این دخترها دارند صبحانه را برای پدر و مادرشان میآورند.

من دارم ماهیها را از فروشگاه به خانه میبرم.

اینها میتوانند سمت چپ و راست بپیچند یا مستقیم

این دختر دارد تو پش را به پارک میبرد.

بروند.

13

آنها حاال نمیتوانند حر کت کنند.
آنها حاال میتوانند حر کت کنند.

این زن دارد حوله را برای این مرد میآورد.

من دارم برای تو قهوه میآورم.

ما داریم کتابها را از کتابخانه به خانه میبریم.

این دختر میتواند در این دریاچه شنا کند.

آنها دارند آب را به پارک میبرند.

این دختر نمیتواند در این دریاچه شنا کند.
07

من آنها را روی میز گذاشتم.
من آن را روی صندلی گذاشتم.

این مرد دارد چیزی به همسرش میدهد.

06

تو کلیدها را کجا گذاشتی؟

تو کتاب را کجا گذاشتی؟

این زن دارد چیزی درست میکند.

05

آنها دارند حولهها را روی صندلی میگذارند.
ما داریم پتوها را روی تخت میگذاریم.

این پسرها دارند میرقصند.

04

من دارم یک بشقاب را در ظرفشویی میگذارم.
این دانشآموز دارد دفترش را روی میز میگذارد.

این پسرها دارند آواز میخوانند.

03

لطفا اسمهایتان را بنویسید.
لطفا چیزی بخوانید.

این دختر دارد میرقصد.
02

لطفا این را بخورید.

14

لطفا آواز بخوانید.

لطفا سمت چپ بپیچید.

لطفا پالتو یت را روی تخت بگذار.

لطفا هشت بشقاب از آشپزخانه بیاور.

لطفا کتابها را روی میزها بگذار.

لطفا یک نردبان بیاورید.

لطفا بنشینید.

24

15

22

لطفا یک خودکار به همسرم بدهید.

این زن دارد یک خودکار به او میدهد.

لطفا یک چتر به من بدهید.

مسابقه دارد تمام میشود.

این پدر و مادر دارند به پسرشان یک دوچرخه هدیه

23

میدهند.

این زن دارد به دوستش گل هدیه میدهد.

24

برادرت اسباب بازی میخواهد .لطفابه او یک اسباب
بازی بده.

لطفا به ما آبمیوه بدهید.

25

این زن دارد به آنها آبمیوه میدهد.

این مرد دارد به ادارهی پست میرود.
آنها دارند از ساحل میآیند.

این زن دارد به مهمانی میرود.

این زن دارد ساعت را به دکتر هدیه میدهد.

آنها دارند از کتابفروشی میآیند.

بچهها در مهمانی بازی میکنند.

26

مردم دارند در این مهمانی میرقصند.

مردم دارند در این مهمانی آواز میخوانند.

شما امروز سر کار میآیید؟

نه ،من امروز سر کار نمیآیم.

شما امروز عصر به مهمانی من میآیید؟

این زن دارد یک کیک به مهمانی میآورد.

بله ،من امروز عصر به مهمانی شما میآیم.

مهمانی دارد تمام میشود.

27

کار تمام شده است.

بهار دارد شروع میشود.

سوسن میتواند جمعهی آینده به مهمانی من بیاید؟
بله ،او میتواند بیاید.

مهمانی چه وقت شروع میشود؟

کنسرت شروع شده است.

21

آنها دارند از بیمارستان خارج میشوند.
این مرد دارد از فرودگاه خارج میشود.

لطفا ساعت را به دکتر هدیه بدهید.

20

آنها دارند وارد بیمارستان میشوند.
این مرد دارد وارد فرودگاه میشود.

این دختر دارد به برادرش یک اسباب بازی میدهد.

19

این زن دارد وارد استادیوم میشود.

آنها دارند وارد کنسرت میشوند.

او به بچهها اسباب بازی هدیه میدهد.

18

آنها دارند از مهمانی خارج میشوند.
این مرد دارد از اداره خارج میشود.

این مرد دارد به همسرش جواهر هدیه میدهد.

17

فیلم تمام شده است.

مسابقه دارد شروع میشود.

این مرد دارد یک چتر به او میدهد.

16

فیلم دارد شروع میشود.

مهمانی ساعت هشت شب شروع میشود.

مهمانی چه وقت تمام میشود؟

مسابقه دارد شروع میشود.

مهمانی ساعت یازده و نیم تمام میشود.

مسابقه تمام شده است.

28

نمایش دارد شروع میشود.

نمایش تمام شده است.

من میتوانم چای بخورم؟

بله.

من میتوانم کیک بخورم؟
بله.
25
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	29یک هفته هفت روز است.
این ماه سی روز است.

یک سال دوازده ماه است.
30

آوریل

سال در ماه ژانویه شروع میشود.

مه

در برزیل در ماه فوریه باران میبارد.

ژوئن

ژوئیه

آوریل چهارمین ماه سال است.

اوت

سپتامبر

در پکن ،ماه مه هوا آفتابی است.

ا کتبر

در استرالیا ،زمستان در ماه ژوئن شروع میشود.

نوامبر

در آمریکا ،در ماه ژوئیه خانوادهها بیرون از خانه آشپزی

دسامبر

میکنند.

هشتمین ماه سال اوت است.
32

36

در فرانسه ،مدرسه در ماه سپتامبر شروع میشود.

ما در ماه فوریه به ساحل میرویم.

ا کتبر دهمین ماه سال است.

ما در ماه اوت به کوه میرویم.

در ایتالیا ،دسامبر یک ماه سرد است.
ژانویه

فوریه

مارس

آوریل

مه

ژوئن

34

شما کی به ساحل میروید؟
شما کی به کوه میروید؟

در روسیه ،در ماه نوامبر هوا سرد است.

33

فوریه

مارس

در ژاپن ،بهار در ماه مارس شروع میشود.

31

ژانویه

ژوئیه

اوت

سپتامبر

ا کتبر

نوامبر

دسامبر

26

3.2
01

درس اصلی
09

این پسر دارد در کتابخانه به این دختر کمک میکند.
این پسرها دارند به این مرد پیر کمک میکنند.
این دختر دارد به پدرش کمک میکند.

02

من دارم با دکتر حرف میزنم.

معلم دارد به این دانشآموزان کمک میکند.

این معلم به این دانشآموزان کمک نمیکند.

10

این سگ به این مرد کمک نمیکند.

این مرد دوستهایش را در ساحل مالقات میکند.
این زن پدرش را در رستوران مالقات میکند.

11

این زن با مدیرش در اداره مالقات میکند.
او با این مرد در کارخانه مالقات میکند.

این زن دارد به پلیس تلفن میزند.
این زن دارد به دکتر تلفن میزند.

12
13

این مرد زود به مهمانی رسیده است.

این بچهها دیر رسیدهاند.
این دختر دیر به مدرسهاش میرسد.
ما زود برای شام رسیدهایم.

این مرد دیر به پروازش رسیده است.

این زن دارد با این مرد در ماشین حرف میزند.

14

این مدیر دارد با کارمندش در اداره حرف میزند.

معلم دارد با این دانشآموز حرف میزند.

این زن زود سر کار آمده است.

این مرد دیر به سینما آمده است.

ما سر وقت به کنسرت آمدهایم.

این مرد دارد با اسبش حرف میزند.

15

این زن دوستش را در رستوران مالقات میکند.

آنها دارند به پدربزر گشان کمک میکنند.

قیمت این تلویزیون صد و بیست یورو است.

قیمت این دوربین دویست و پنج پوند است.

قیمت این سبزیجات سیصد و هفت ین است.

این زن دارد با خواهرش حرف میزند.

قیمت این کفش چهارصد و بیست ین است.

این پسر دارد به مادرش تلفن میزند.

08

آنها سر وقت به مهمانی رسیدهاند.
این مرد دیر رسیده است.

این زن دارد به مادرش تلفن میزند.

07

این مرد زود به مهمانی رسیده است.
این زن دیر به مهمانی رسیده است.

این مرد دارد به همسرش تلفن میزند.

06

من دارم به همسرم تلفن میزنم.

من دارم با همسرم حرف میزنم.

مدیر با کارمندها در رستوران مالقات میکند.

05

شما دارید به کی تلفن میزنید؟
تو داری با کی حرف میزنی؟

این زن همسرش را در پارک مالقات میکند.
04

من دارم به دکتر تلفن میزنم.

شما دارید با کی حرف میزنید؟

این سگ دارد به این مرد کمک میکند.

03

تو داری به کی تلفن میزنی؟

16

آنها دوستهایشان را در موزه مالقات میکنند.
این پلیس دارد به این زن کمک میکند.

قیمت این صابون پانصد ین است.

قیمت این جورابها ششصد ین است.
قیمت این پتو هفتصد ین است.

این مرد دارد به مدیرش تلفن میزند.

قیمت این گوشت هشتصد ین است.

این مدیر با کارمندش در اداره مالقات میکند.
این دختر دارد با دوستش حرف میزند.

این دختر دوستش را در پارک مالقات میکند.
27
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23

قیمت این تخت هفت هزار و چهارصد ین است.

قیمت این کت و شلوار سه هزار و نهصد ین است.

قیمت این عینک هزار و هفتصد ین است.

کاسه را روی میز بگذار.

قیمت این ماشین شش هزار و هفتصد دالر است.

24

قیمت این دوچرخه پنج هزار ین است.

قیمت این جواهرات هزار و دویست یورو است.
این سال دو هزار و پنج است.

25

این عدد دو هزار و پنج است.

سمت چپ بپیچ.
به من تلفن بزن.

این سال هزار و نهصد و سی و یک است.

26

این عدد هزار و نهصد و سی و یک است.
آدرس

سمت راست بپیچ.

به من گوش کن.

فنجانت را توی ظرفشویی بگذار.

آدرس

27

آدرس

شماره تلفن

لطفا به من کمک کن.
دستهایت را بشوی.

شنا کن!

شماره تلفن

بروید.

تاریخ

28

آدرس ایمیل

آدرس ایمیل
آدرس ایمیل

29

تاریخ
تاریخ

لطفا به خواهرت کمک کن.

لطفا به من کمک کن.
بارسلون کجا است؟

این بارسلون است.

موزه کجا است؟

شماره تلفن

22

لطفا بنشین.

من را نگاه کن.

این عدد هزار و هشتصد و نود است.

21

لطفا بایستید.

دستهایتان را بشویید.

این سال هزار و هشتصد و نود است.

20

لطفا برقصید.

کتابت را بخوان.

قیمت این پیراهن هشت هزار و نهصد ین است.

19

ساعت  ۷به کافه بیا.

لطفا به من کمک کن.

قیمت این شلوار جین دو هزار و سیصد ین است.

18

به دکتر تلفن بزن.

من نمیدانم.

جورابت کجا است؟

این یک آدرس است.

من نمیدانم.

این یک شماره تلفن است.

این یک آدرس ایمیل است.

30

این یک تاریخ است.

این مرد شماره تلفن این زن را میداند.

این زن شماره تلفن این مرد را نمیداند.

این زن اسم این مرد را میداند.
28
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31

من میخواهم به دکتر تلفن بزنم .تو شماره تلفن او را

01

میدانی؟

نه ،من شماره تلفنش را نمیدانم.

تو به مهمانی من میآیی؟

بله ،من دارم میآیم ،اما دیر میرسم.

تو آدرس من را میدانی؟

02

این چه نوع مهمانی است؟

03

سیب یک نوع میوه است.

بله ،من آدرس تو را میدانم.

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

04

دسر

تاریخ ،چهاردهم ژوئیه است.

ساالد

تار یخ ،پنجشنبه ،بیست و دوم آوریل است.

سوپ

ساالد

تاریخ ،اول مه است.

05

امروز پنجم ژوئن است؟

این پسر دسرش را خورده است ،اما ساالدش را نخورده
است.

این زن دارد برای دسر شکالت میخورد.

بله ،امروز پنجم ژوئن است.

این زن دارد برای ناهار سوپ و ساندویچ میخورد.

امروز بیستم مارس است؟

بله ،امروز بیستم مارس است.

06

امروز چه تاریخی است؟

امروز نوزدهم ژوئن دو هزار و یازده است.

ما بعد از شام دسر میخوریم.

این زن دارد برای ناهار ساالد میخورد.

آنها قبل از شام سوپ میخورند.

امروز چه تاریخی است؟

07

امروز دوازدهم ژانویه دو هزار و پنج است.

37

دسر

دسر

تار یخ ،جمعه ،پنجم مه است.

36

پرتقال یک نوع میوه است.

شلوار یک نوع لباس است.

امروز اول ژانویه است.

35

این یک جشن تولد است.

دامن یک نوع لباس است.

امروز سی و یکم دسامبر است.

34

امروز تولد این مرد است .او پنجاه سال دارد.

این کیک برای تولد پانزده سالگی او است.

بله ،موزه شمارهی سی و چهار در خیابان اصلی است.

33

این بچهها دارند در جشن تولد بازی میکنند.
تولد ما در یک روز است.

من میخواهم به موزه بروم .شما آدرس را میدانید؟
32

درس اصلی

تولد من هفتم ژوئن است.

دسر

ساالد

سوپ

روز اول مدرسه پنجم سپتامبر است.

08

ما در سیزدهم فوریه به کوه میرویم.

مردم آمر یکا در هفدهم مارس لباس سبز میپوشند.

این پسر دارد دسر درست میکند.

این زن دارد ساالد درست میکند.

این مرد دارد ساندویچ درست میکند.
این زن دارد سوپ درست میکند.

29
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16

من دارم صبحانه درست میکنم.

ما داریم شام درست میکنیم.

آنها دارند ناهار درست میکنند.
10

این دختر دارد دسر درست میکند.

17

این زن دارد دسر میخورد.

آنها دارند سوپ درست میکنند.

شما نمیتوانید اینجا سمت چپ بپیچید .شما باید سمت

بروید.

راست بپیچید.

شما باید نقد پرداخت کنید.

18

تو باید پالتو بپوشی.

شما باید برای سوار شدن به هواپیما پاسپورت داشته باشید.

19

ندو .تو باید در مدرسه راه بروی.

این ماشین پلیس است.

این امیر است.

این ماشین امیر است.

این ساناز است.

این خانهی ساناز است.

شما اینجا هستید.

این آقای نوری است.

هتل شما آنجا است.

این اتاق پذیرایی آقای نوری است.

من اینجا هستم.

موبایل من آنجا است.

20

این زن اینجا است.

عینک او آنجا است.

الو؟

سالم ،آقای نوری؟

بله ،شما؟

من امیر کشاورز هستم.

تلویزیون را اینجا بگذارید.

21

میز را آنجا بگذارید.

ساالد اینجا است.

دسرها آنجا هستند.

15

این گربهی این زن است.
این میز دانشآموز است.

تو باید قبل از خوردن دسر ،ساالدت را بخوری.

14

شما نمیتوانید اینجا غذا بخورید .شما باید بیرون بروید.

این مرد دارد ساالد درست میکند.

تو باید سبزیجاتت را بخوری.

13

شما نمیتوانید اینجا مستقیم بروید .شما باید بپیچید.

شما نمیتوانید اینجا با تلفن حرف بزنید .شما باید بیرون

آنها دارند سوپ میخورند.

12

شما نمیتوانید اینجا رانندگی کنید.
شما نمیتوانید اینجا کفش بپوشید.

این مرد دارد ساالد میخورد.

11

این سگ نمیتواند اینجا راه برود.

الو؟

سالم.

ممکن است لطفا با ساناز صحبت کنم؟

بله ،او اینجا است.

دسرها اینجا هستند.

22

ساالدها آنجا هستند.

سوپ اینجا است.

قهوه آنجا است.

الو؟

سالم.

ممکن است لطفا با امیر صحبت کنم؟

نه ،او اینجا نیست.
30

23

تو چی آوردهای؟

30

من دسر آوردهام.

تو چی آوردهای؟

بفرمایید این عینک شما.

شما این دسر را میخواهید یا آن را؟

31

من آن دسر را میخواهم.

شما این دسر را میخواهید یا آن را؟
32

من این را آوردهام.

او آن را آورده است.

من خوب هستم.

من این پیراهن را میخواهم.

33

من آن پیراهن را میخواهم.

من آن کفشها را میخواهم.

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

من میتوانم چیزی بیاورم؟
لطفا ساالد بیاور.

اینها کفشهای من هستند.

34

آنها کفشهای همسرم هستند.

این دوچرخهی من است.

آن دوچرخهی خواهرم است.

تو میتوانی ساعت هشت اینجا باشی؟

بله ،من میتوانم ساعت هشت آنجا باشم ،متشکرم.

خواهش میکنم .خداحافظ.
خداحافظ.

اینها گران هستند.
آنها ارزان هستند.

این ساعت قدیمی است.
آن ساعت جدید است.

اینها سفید هستند.
آنها قرمز هستند.

29

سالم ،ممکن است با ساناز صحبت کنم؟

حالت چطور است؟

من این شلوارهای جین را میخواهم.

28

الو؟

سالم ساناز .من بیتا هستم.

او با آن ماشین رانندگی میکند.

27

بفرمایید این کفشهای تو.

من ساناز هستم.

من با این ماشین رانندگی میکنم.
26

بفرمایید این سوپ شما.

بفرمایید این پالتوی شما.

من این دسر را میخواهم.

25

بفرمایید این خودکار.

عینک من کجا است؟

من ساالد آوردهام.

24

من یک خودکار الزم دارم.

ماشین اینجا است .توپ آنجا است.

توپ اینجا است .ماشین آنجا است.

این توپ قرمز است .آن توپ زرد است.
این توپ زرد است .آن توپ قرمز است.
31
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08

خواننده
خواننده
خواننده

09

رقصنده

نوازنده

این نوازندگان دارند در کنسرت برنامه اجرا میکنند.

10

این نوازندگان دارند در کافه برنامه اجرا میکنند.

11

این رقصندهها دارند در خیابان میرقصند.
این خواننده دارد در کافه آواز میخواند.

این نوازنده دارد در کنسرت برنامه اجرا میکند.

12

کفش این رقصنده سیاه است.

ماه مارس برای کارخانه ماه بدی بود.

ماه آوریل برای کارخانه ماه بدتری بود.

این مرد خوب شنا میکند.

این مرد بد شنا میکند.

کفش این رقصنده قرمز است.

این زن بد رانندگی میکند.

پیانوی این نوازنده سفید است.

13

این موسیقی خوب است.

آنها خوب میرقصند.
این مرد بد میرقصد.

این مرد خوب پیانو میزند.

این موسیقی بد است.

این دختر بد پیانو میزند.

این نمایش خوب است.

این نمایش بد است.

14

این کتاب خوب است.

این مرد خوب آشپزی میکند.

این زن بد آشپزی میکند.

این زن خوب آواز میخواند.

این کتاب بد است.

این مرد بد آواز میخواند.

این فیلم خوب است.

این فیلم بد است.
07

این هوا بدتر است.

این زن خوب رانندگی میکند.

پیانوی این نوازنده سیاه است.

06

این هوا بد است.

ماه مه برای کارخانه بدترین ماه بود.

این نوازنده دارد پیانو میزند.

05

این هتل بهتر است.

این بدترین هوا است.

این پسر دارد پیانو میزند.

04

این هتل خوب است.
این بهترین هتل است.

این نوازنده دارد پیانو میزند.
03

این رستوران بهتر است.

این بهترین رستوران است.

رقصنده

02

این رستوران خوب است.

15

هفتهی گذشته هوا در ساحل بد بود.

من خوب آواز میخوانم.

این زن بهتر آواز میخواند.

این مرد بهترین خواننده است.

دیروز هوا در ساحل خوب بود.

شب گذشته کنسرت بد بود.

16

جمعهی گذشته کنسرت خوب بود.

آنها دوشنبه بد بازی کردند.

آنها سهشنبه بدتر بازی کردند.

آنها چهارشنبه بدترین بازی را کردند.

32

17

24

شغل خواهر تو چیست؟
او رقصنده است.

او خوب میرقصد؟

25

این زن خیلی کار دارد.

من کاری ندارم.

معذرت میخواهم ،من آن را خوردهام.
اشکالی ندارد.

شما امروز بعدازظهر ساعت دو کاری دارید؟

26

بله ،من خیلی کار دارم.

تو چهارشنبه عصر کاری نداری؟

نه ،من کاری ندارم.

تو میتوانی به کنسرت بیایی؟

تو میتوانی ساعت دو بعدازظهر به کافه بیایی؟

بله ،من کاری ندارم.

بله ،من ساعت دو کاری ندارم.

27

تو میتوانی به او کمک کنی؟

تو میتوانی ساعت هشت به کنسرت بروی؟

معذرت میخواهم ،من نمیتوانم .من امروز عصر خیلی
کار دارم.

نه ،من خیلی کار دارم.

شما میتوانید جمعه برای شام به خانهی ما بیایید؟

تو میتوانی به او کمک کنی؟

معذرت میخواهیم ،ما نمیتوانیم .ما جمعه خیلی کار

بله ،من کاری ندارم.

داریم.

تو دوست داری به کافه بیایی؟

28

نه ،من خیلی کار دارم.

تو دوست داری مسابقه را نگاه کنی؟

تو دوست داری امروز بعدازظهر فوتبال بازی کنی؟

معذرت میخواهم ،من خیلی کار دارم .من باید کار کنم.
تو معنی این را میدانی؟

نه ،من خیلی کار دارم.
23

بله ،من کاری ندارم.

بله ،من پنجشنبه کاری ندارم.

نه ،من خیلی کار دارم.

22

تو میتوانی امروز بعدازظهر به مهمانی من بیایی؟
تو میتوانی پنجشنبه به مسابقه بیایی؟

تو میتوانی به اداره بیایی؟
21

معذرت میخواهم ،من آن را خوردهام.

کی آبمیوهی من را خورده است؟

این زن کاری ندارد.

20

کی شکالت من را خورده است؟

اشکالی ندارد.

این مرد خیلی کار دارد.
19

معذرت میخواهم ،من با ماشین شما رانندگی کردم.
معذرت میخواهم ،من توی کتاب نوشتم.

بله ،او خوب میرقصد.

18

معذرت میخواهم ،من روی میز نوشتم.

معذرت میخواهم ،من معنی آن را نمیدانم.

معذرت میخواهم.

29

اشکالی ندارد.

معذرت میخواهم.

تو دوست داری جمعه به جشن تولد من بیایی؟

معذرت میخواهم ،من دوست دارم به جشن تولد تو
بیایم ،اما جمعه خیلی کار دارم.

اشکالی ندارد.

تو شنبه کاری نداری؟

نه ،من شنبه کاری ندارم.

تو دوست داری به پارک برویم؟

33

بله ،من دوست دارم!

3.4
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الو؟

سالم ،ممکن است لطفا با پدرتان صحبت کنم؟

معذرت میخواهم ،او اینجا نیست.

ممکن است با مادرتان صحبت کنم؟

بله ،او اینجا است.
31

01

سالم.

02

اسم شما چیست؟

03

الو؟

سالم ،آزاده.

تو و خانوادهات شنبه کاری دارید؟
نه ،ما کاری نداریم.

شما دوست دارید به مسابقه برویم؟
بله ،ما دوست داریم!

تمرين دورهای
سالم.
اسم من المیرا است.
از دیدن شما خوشحالم.

از دیدن شما خوشحالم.

04

شما جمعه خیلی کار دارید؟

05

شما دوست دارید به مهمانی من بیایید؟

06

تو داری با کی حرف میزنی؟

07

سالم ،احسان!

08

مهمانی چه ساعتی شروع میشود؟

09

خداحافظ!

10

متشکرم.

11

بله؟

12

شما جمعه کاری دارید؟

13

شما دوست دارید به مهمانی من بیایید؟

نه ،من جمعه کاری ندارم.

بله ،من دوست دارم به مهمانی شما بیایم.

من دارم با المیرا حرف میزنم.

سالم ،المیرا!

مهمانی ساعت  ۷شروع میشود.
خداحافظ!

خواهش میکنم.
سالم.
نه ،من جمعه کاری ندارم .چرا؟

معذرت میخواهم ،من متوجه نشدم .ممکن است لطفا
تکرار کنید؟
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14

شما دوست دارید به مهمانی من بیایید؟

15

جمعه میخواهد باران ببارد؟

16

تو میخواهی برای مهمانی چه چیزی درست کنی؟

17

تو میخواهی برای مهمانی چی بیاوری؟

18

ما زود رسیدهایم؟

19

شما دوست دارید برقصید؟

01

من دوست دارم بیایم؟ من نمیدانم.

درس اصلی
ما قبال اینجا زندگی میکردیم.
ما اینجا زندگی میکنیم.

ما اینجا زندگی خواهیم کرد.

02

نه ،نمیخواهد باران ببارد.

من فردا برایت یک اسباب بازی جدید خواهم خرید.
من فردا برایت بیشتر شیر خواهم خرید.

من فردا برایت یک شلوار جین جدید خواهم خرید.

من میخواهم ساالد درست کنم.

03

من میخواهم برای مهمانی دسر بیاورم.

من قبال اینجا فوتبال بازی میکردم.
من حاال اینجا بازی میکنم.

من آنجا بازی خواهم کرد.
04

نه ،شما زود نرسیدهاید.

ما فردا به سو پر مارکت خواهیم رفت.

من تا دو ساعت دیگر به تو تلفن خواهم زد.

من تا بیست دقیقهی دیگر با شما در پارک مالقات خواهم
کرد.

بله ،من دوست دارم برقصم.
05

این پسر سال آینده به مدرسه خواهد رفت.

این زن بعد از دانشگاه ریاضی درس خواهد داد.

این مرد وقتی به ایران برود فارسی درس خواهد داد.
این دختر ده سال دیگر رانندگی خواهد کرد.

06

من روزی در بانک کار خواهم کرد.

این دختر روزی روی ماه راه خواهد رفت.

آنها روزی در رستوران کار خواهند کرد.
07

من روزی یک مدیر خواهم شد.

این دختر روزی یک دکتر خواهد شد.

این پسر روزی یک معلم خواهد شد.
08

این درخت روزی بزر گ خواهد شد.
تو روزی قد بلند خواهی شد.

این پسر روزی یک پلیس خواهد شد.
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16

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

من حاال کاری ندارم .من امروز عصر سر کار خواهم رفت.

بله ،ما سؤال داریم.

کرد.

17

شما با من خواهید رقصید؟

شما برای من کتاب خواهید خواند؟

چطور میتوانم به شما کمک کنم؟

تو با من خواهی رقصید؟

قیمت این پیانو چند است؟

بله ،من با تو خواهم رقصید.

18

بله ،من با تو بازی خواهم کرد.

این سگ خیلی کوچک است.

این کودک خیلی کوچک است.

19

این جواهر خیلی گران است.

این مرد پیشخدمت یک رستوران است.
این زن پیشخدمت یک کافه است.

آنها پیشخدمت هستند.

این توپ خیلی بزر گ است.

ما پیشخدمت هستیم.

این خانه خیلی کوچک است.

20

این حیوان خیلی آهسته حر کت میکند.
این کاله خیلی بزر گ است.

این مرد دارد از پیشخدمت سؤال میپرسد.
پیشخدمت دارد به سؤال جواب میدهد.
پیشخدمت دارد صبحانهی ما را میآورد.

این مرد خیلی سریع میدود.

پیشخدمت دارد قهوهی آنها را میآورد.

این یک در خیلی کوچک است.

21

این یک ساعت خیلی بزر گ است.

این یک توپ خیلی کوچک است.

این زن دارد از پیشخدمت سؤال میپرسد.

پیشخدمت دارد به سؤال او جواب میدهد.

این دانشآموز دارد سؤال میپرسد.

این یک توپ خیلی بزر گ است.

15

پلیس دارد به سؤال او جواب میدهد.

دکتر دارد به سؤال او جواب میدهد.

این مرد خیلی پیر است.

14

این زن دارد از پلیس سؤال میپرسد.
این مرد دارد از دکتر سؤال میپرسد.

این درختها خیلی بلند هستند.

13

چطور میتوانم به شما کمک کنم؟
ببخشید ،من یک سؤال دارم.

تو با من بازی خواهی کرد؟
12

ببخشید ،من یک سؤال دارم.

سوپ روز چیست؟

شما با من بازی خواهید کرد؟

11

بله ،من یک سؤال دارم.

شما سؤالی دارید؟

من حاال خیلی کار دارم .من بعد از شام با تو بازی خواهم
10

شما سؤالی دارید؟

معلم دارد به سؤال او جواب میدهد.

این نوازنده دارد از خواننده سؤال میپرسد.

این درختها خیلی بلند هستند.

خواننده دارد به سؤال او جواب میدهد.

روزی این درختها خیلی بلند خواهند شد.

این حیوانها خیلی بزر گ هستند.

روزی این حیوانها خیلی بزر گ خواهند شد.
36
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28

شما سؤالی دارید؟

بله ،من یک سؤال دارم.

شما سؤالی دارید؟

کره
کره

بیف

فلفل

بیف
بیف

29

مرغ
مرغ

بیف با نمک

این زن دارد برای ناهار مرغ میخورد.

قهوه با شکر

این مرد دارد در خانه ماهی میخورد.

30

آنها دارند در رستوران بیف میخورند.

بله ،بفرمایید این نمک.

این دختر دارد مرغ میخورد.

بله ،بفرمایید این فلفل.

این مرد دارد بیف میخورد.

شما کره دارید؟

بله ،بفرمایید این کره.

این پسر دارد سیبزمینی میخورد.

31

چنگال سمت چپ سیب زمینی است.

قاشق سمت راست فنجان است.

دو لیمو

یک کاسه لیمو

آب و یک لیمو

کارد کنار نان است.

سه لیمو

دستمال روی میز است.

27

شما نمک دارید؟
شما فلفل دارید؟

این زن دارد ماهی میخورد.
26

نان با کره

ساالد با فلفل

این دختر دارد در کافه سیب زمینی میخورد.

25

چای با شکر

سیب زمینی با نمک

ماهی
24

لوبیا
لوبیا

بله ،من یک سؤال دارم.

23

لوبیا

32

این زن دارد روی دستمال مینویسد.

این پسر در دست راستش یک کارد دارد.

این لیمو ترش است.

این مرغ تند است.

این لوبیا تند است.

این دختر دارد با قاشق غذا میخورد.

شکر شیرین است.

این زن دارد با چنگال میوه میخورد.

این کیک شیرین است.
33

شما سوپ روز میل دارید؟

چه چیزی در این سوپ است؟

سیب زمینی ،لوبیا ،نمک و فلفل.

بله ،لطفا.
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01

شما امروز دسر میل دارید؟

بله ،شما چه چیزی دارید؟
امروز ما دسر لیمو داریم.

مجسمه
تابلوی نقاشی

نه ،این شیرین است.

تابلوی نقاشی

متشکرم.

عکس

این خیلی ترش است .ممکن است به من شکر بدهید؟

02

بله ،بفرمایید این شکر.

این خیلی تند است .ممکن است به من آب بدهید؟

این تابلوی نقاشی از یک ساحل است.
این تابلوی نقاشی از آسمان است.

این یک عکس از پاریس است.

بله ،بفرمایید این آب.
36

مجسمه
مجسمه

ترش است؟

35
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این یک عکس قدیمی از بچههای من است.

این مجسمهی یک مرد است.

ببخشید ،ممکن است به من دستمال بدهید؟

این مجسمهی یک گربه است.

بله ،بفرمایید این دستمال.

03

ببخشید ،ممکن است به من یک کارد بدهید؟

بله ،بفرمایید این کارد.

این چیست؟

این یک عکس از پدربزر گم است.

آن چیست؟

آن یک تابلوی نقاشی از خانهی مادربزر گم است.

04

من روی یک مجسمه نشستهام.

آنها دارند کنار فواره راه میروند.

این مرد دارد روی پلهها روزنامه میخواند.

ما دار یم روی تپه ناهار میخوریم.
05

این مجسمه کنارفواره است.

این پلهها توی پارک هستند.

این تابلوی نقاشی از یک فواره است.

این مجسمه روی تپه است.
06

مجسمه
عکس

تابلوی نقاشی

فواره
پله

تپه
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07

15

این تابلوی نقاشی از یک پیانو است.
این عکس از یک گیتار است.

این تابلوی نقاشی از یک مرد با یک طبل است.

08

باغوحش

پیانو و گیتار نوعی ساز هستند.

باغوحش

نقاشی و عکس نوعی هنر هستند.

موزه

16

این مرد دارد گیتار میزند.

این پسر دارد با پدربزر گش پیانو میزند.

سازهایی که این بچهها دارند میزنند مثل هم است.

17

سازهایی که این گروه دارند میزنند با هم فرق دارد.

این گروه موسیقی دارند در پارک برنامه اجرا میکنند.
سه نفر در این گروه موسیقی گیتار میزنند.

18

این گروه موسیقی دارند در مر کز شهر برنامه اجرا میکنند.

این گروه موسیقی در مر کز شهر برنامه اجرا نمیکنند.
این مجسمه در مر کز شهر است.

گیتار

این مجسمه در مر کز شهر نیست.

طبل

19

موسیقی
ساز

در ماه مه ،من یک عکس در جنگل گرفتم.

این مرد در ماه ا کتبر یک عکس از دوستهایش گرفت.

این زن در باغوحش و در مر کز شهر عکس گرفته است.

گروه موسیقی

شما از خانوادهتان در پارک عکس گرفتهاید.

این مرد دارد از همسرش عکس میگیرد.

20

لطفا از ما عکس بگیرید.

این زن دارد از مجسمه عکس میگیرد.

این ساختمان در مسکو است.

این ساختمان در نیویور ک است.
این ساختمان در بارسلون است.

این مرد دارد از گروه موسیقی عکس میگیرد.
14

آنها دارند در سینما فیلم نگاه میکنند.
سگ و گربه در باغوحش زندگی نمیکنند.

پیانو

13

این سینما در مر کز شهر است.

این حیوان در باغوحش زندگی میکند.

این گروه موسیقی دارند در تئاتر برنامه اجرا میکنند.

12

این کافه در مر کز شهر نیست.

آنها در مر کز شهر زندگی نمیکنند.

چند تا از این مردها دارند گیتار میزنند.
11

این کافه در مر کز شهر است.

آنها در مر کز شهر زندگی میکنند.

این مردها دارند طبل میزنند.
10

سینما
سینما

طبل نوعی ساز است.
09

سینما

این ساختمان در استرالیا است.

این مرد دارد از گروه موسیقی عکس میگیرد.

21

این زن دارد از فواره عکس میگیرد.

این مرد دارد از تابلوی نقاشی عکس میگیرد.

پلههای باستانی

مجسمهی باستانی

تابلوی نقاشی مدرن

این زن دارد از مجسمه عکس میگیرد.

ساختمان مدرن
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29

استادیوم باستانی
استادیوم مدرن

مجسمهی باستانی

او جورابش را پیدا کرد.

این مجسمهی معروف در برزیل است.

30

این ساختمان معروف در چین است.

این فوارهی معروف در رم است.
24

این زن میخواهد از یک ساختمان معروف عکس بگیرد.

31

او دارد از یک ساختمان معروف عکس میگیرد.

من عینکت را پیدا کردم.

این ساختمان معروف است.

من سگت را پیدا کردم.

این پل معروف است.

32

این پل معروف نیست.

شما دارید دنبال چیزی میگردید؟

بله ،من دارم دنبال سینما میگردم.

شما دارید دنبال چیزی میگردید؟

این کوه معروف نیست.

بله ،ما داریم دنبال استادیوم میگردیم.

این معروف است.

33

اینها معروف هستند.

من میخواهم روزی در یک گروه موسیقی معروف آواز
بخوانم.

من در یک گروه موسیقی معروف گیتار خواهم زد.

او معروف است.

ما در یک گروه موسیقی برنامه اجرا خواهیم کرد.

آنها معروف هستند.

من آواز خواهم خواند و تو گیتار خواهی زد.

آنها دارند دنبال ماشینشان میگردند.

ما معروف ترین گروه موسیقی در نیویور ک خواهیم بود!

آنها ماشینشان را پیدا کردند.

بله ،ما در بزر گترین استادیومها برنامه اجرا خواهیم کرد!

این زن دارد دنبال کلیدهایش میگردد.
او کلیدهایش را پیدا کرد.

این مرد دارد دنبال عینکش میگردد.

او عینکش را پیدا کرد.
28

من دارم دنبال عینکم میگردم.
من دارم دنبال سگم میگردم.

این ساختمان معروف نیست.

27

آنها مجسمه را پیدا کردند.

آنها موزه را پیدا کردند.

این کوه معروف است.

26

آنها دارند دنبال مجسمهی یک مرد و سگش میگردند.

آنها دارند دنبال موزه میگردند.

او از یک ساختمان معروف عکس گرفته است.

25

او تو پش را پیدا کرد.

این زن دارد دنبال جورابش میگردد.

مجسمهی مدرن
23

این پسر دارد دنبال تو پش میگردد.

من دارم دنبال پالتوام میگردم.

من پالتوام را پیدا کردم.

این پسر دارد دنبال کفشش میگردد.

او کفشش را پیدا کرد.
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08

این بچهها دارند میخندند.
این مرد دارد لبخند میزند.

مادر این دختر لبخند نمیزند.

بله ،حاال من میتوانم کلیسا را ببینم.

این زن دارد به همسرش لبخند میزند.

09

این دختر دارد میخندد.

دکتر دارد به این دختر لبخند میزند.

10

این زنها دارند گریه میکنند.

این زن دارد به همسرش لبخند میزند.

این مرد دارد میخندد.

11

این کارمندها دارند میخندند.

این دختر خوشحال است چون تولدش است.

من خوشحال هستم چون هوا آفتابی است.

این فواره جلوی یک مسجد است.

این مرد عصبانی است چون نمیتواند کلیدهایش را پیدا
کند.

این مرد دارد در کنیسه کتاب میخواند.

این زن عصبانی است چون پیراهنش کثیف است.

این زن و مرد دارند جلوی کلیسا لبخند میزنند.

12

آنها جلوی مسجد ایستادهاند.

این مرد عصبانی است.

این مرد خوشحال است.
این مرد ناراحت است.

آنها دارند در کلیسا آواز میخوانند.

این مرد نزدیک معبدها نشسته است.

13

ما در یک کنیسه هستیم.
مسجد

این زن عصبانی است چون این سگ دارد کفشش را
میخورد.

آنها خوشحال هستند چون هوا خوب است.

این بچه ناراحت است چون نمیتواند سگش را پیدا کند.

کنیسه

معبد

14

کلیسا
07

چون من گم شدهام.

آنها خوشحال هستند چون دارند فوتبال بازی میکنند.

این مجسمهها در معبد هستند.

06

تو چرا داری گریه میکنی؟
ما پدر و مادر تو را پیدا میکنیم.

این پسر دارد به معلمش لبخند میزند.

05

این زن گم نشده است.

من گم نشدهام.

این کودک دارد گریه میکند.

04

این مرد گم شده است.
ما گم شدهایم.

این بچهها دارند در جشن تولد میخندند.

03

نه ،من نمیتوانم کلیسا را ببینم.

حاال تو میتوانی کلیسا را ببینی؟

این پسر نمیخندد.
02

تو میتوانی کلیسا را ببینی؟

تو چی میبینی؟

گروه موسیقی چه مدت برنامه اجرا میکنند؟
گروه موسیقی دو ساعت برنامه اجرا میکنند.

من چه مدت دویدم؟
تو سی دقیقه دویدی.

من مجسمهها را روی تپه میبینم.

تو چی میبینی؟

من یک مرد را روی پلهها میبینم.
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21

ما چه مدت میتوانیم شنا کنیم؟

شما میتوانید سه ساعت شنا کنید.
این مرد چه مدت صحبت کرد؟

من بیست و دوم ا کتبر میآیم.

شما میخواهید چه مدت بمانید؟

شما چه مدت در این کشور میمانید؟

من میخواهم سه شب بمانم.

من یک هفته اینجا میمانم.

شما چه مدت در ایتالیا میمانید؟

22

من سه ماه در ایتالیا میمانم.

17

سیما چه مدت در مسکو میماند؟
او دو هفته در مسکو میماند.

شما چند نفر هستید؟

چهار نفر.
23

ما دو روز اینجا میمانیم.

این دختر یک هفته در خانهی مادربزر گش میماند.

این مرد دارد از کوه باال میرود.

آنها دارند با دویدن از تپه باال میروند.
این پسر دارد از پلهها پایین میآید.

آنها در بیمارستان میمانند.

من دارم با دویدن از تپه پایین میروم.

این زن در هتل اتاق رزرو کرده است .او میتواند امشب

24

اینجا بماند.

این مرد در هتل اتاق رزرو نکرده است .او باید امشب اینجا

این زن دارد از پلهها پایین میرود.

این مرد دارد با دویدن از پلهها باال میرود.

آنها دارند از تپه پایین میآیند.

بماند.

این زن دارد با دویدن از تپه پایین میرود.

آنها در رستوران میز رزرو کردهاند .آنها میتوانند اینجا
غذا بخورند.

25

ما در این رستوران میز رزرو نکردهایم .ما نمیتوانیم اینجا
غذا بخوریم.

20

من میخواهم یک میز رزرو کنم.
ما ساعت هفت میآییم.

من دو هفته در پاریس میمانم.

19

سالم.

شما چه ساعتی تشریف میآورید؟

تو چه مدت در پاریس میمانی؟
18

سالم ،من میخواهم یک اتاق رزرو کنم.
شما چه روزی تشریف میآورید؟

او چهل و پنج دقیقه صحبت کرد.

16

سالم ،هتل هما ،میتوانم به شما کمک کنم؟

این مرد دارد از پلهها باال میرود.

آنها دارند با دویدن از کوه پایین میروند.

آنها دارند از کوه پایین میروند.

این مرد دارد با دویدن از پلهها باال میرود.

من میتوانم یک اتاق رزرو کنم؟

26

بله ،شما چه ساعتی تشریف میآورید؟
من امروز عصر ساعت هشت میآیم.

من میخواهم یک اتاق رزرو کنم.

آنها دارند چمدانهایشان را میبندند.
من دارم چمدانم را میبندم.

این زن دارد چمدانش را باز میکند.

این مرد دارد چمدانش را باز میکند.

شما چه روزی تشریف میآورید؟

من چهارشنبه میآیم.

27

این زن دیروز چمدانش را بست.

این زن امروز صبح چمدانش را بست.

این زن حاال دارد چمدانش را میبندد.
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01

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

این مرد دارد اسکی میکند.

این زن دارد قایق سواری میکند.

حاال ،او دارد چمدانش را در اتاقش باز میکند.

29

ما داریم قایق سواری میکنیم.

تو امروز چکار کردی؟

02

اول ،من سی دقیقه دویدم.

بعد ،من به سو پر مارکت رفتم.
اول ،این زن بشقابش را روی میز گذاشت.

03

بعد ،این مرد بشقابش را روی میز گذاشت.

آنها دارند در اقیانوس بازی میکنند.

این مرد دارد در اقیانوس قایق سواری میکند.

اول ،این زن شام درست کرد.

اینها در اقیانوس زندگی میکنند.

بعد ،او شام خورد.

04

این کشور یک جزیره است.

این مجسمه روی یک جزیره است.
این کلیسا روی یک جزیره است.

تو دوست داری به موزه برویم؟

بله ،ما میتوانیم بعدازظهر برویم.

05

تو دوست داری عصر به رستوران برویم؟

بله ،بعد ما میتوانیم به سینما برویم.
33

این مرد دارد در کوه اسکی میکند.

این زن دارد در اقیانوس شنا میکند.

در آخر ،او بشقابهایش را شست.

32

این زن دارد توی شهر اسکی میکند.

آنها دارند نزدیک ساحل قایق سواری میکنند.

در آخر ،بچهها بشقابهایشان را روی میز گذاشتند.
31

این بچهها دارند اسکی میکنند.

آنها دارند نزدیک شهر قایق سواری میکنند.

در آخر ،من شام درست کردم.

30

درس اصلی

من در جنگل چادر زدهام.

این زن نزدیک اقیانوس چادر زده است.

این زن دارد نزدیک جزیره قایق سواری میکند.

این زن در کوه چادر زده است.

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

06

ببخشید ،ما گم شدهایم .معبد کجا است؟

اول ،به پارک بروید .بعد ،سمت چپ بپیچید.

چهار چادر

سه قایق بادبانی

دو چوب اسکی

متشکریم.

شش اسکی باز

07

آنها نزدیک دریاچه چادر زدهاند.

این خانواده کنار قایقهای بادبانی هستند.

این چوبهای اسکی کنار چادر هستند.
این خانواده در قایق بادبانی هستند.

08

این قایق بادبانی سریع حر کت میکند.
این اسکی بازها سریع اسکی میکنند.

این قایق بادبانی آهسته حر کت میکند.
این اسکی بازها آهسته اسکی میکنند.
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16

این کلیسا نزدیک اقیانوس است.
این مسجد نزدیک پارک است.
این کنیسه در شهر است.

تعداد زیادی گل اینجا است.

این مرد دارد دنبال یک جزیره میگردد.

17

این مرد دارد دنبال تو پش میگردد.

این مرد دارد دنبال اقیانوس میگردد.
11

من سوار یک اسب سفید هستم.

18

این زن سوار یک دوچرخهی خا کستری است.

آنها دارند در پارک اسب سواری میکنند.

19

آنها دارند کنار اقیانوس اسب سواری میکنند.

امروز صبح در ساحل خیلی باد میوزید.

امروز باد نمیوزد.
امروز باد میوزد.

امروز خیلی باد میوزد.

این مرد دارد در جنگل دوچرخه سواری میکند.

20

این بچهها دارند در برف بازی میکنند.
او دارد روی برف مینویسد.

فردا میخواهد برف ببارد.

ما میخواهیم چکار کنیم؟
ما میتوانیم اسکی کنیم.

این مرد دارد در باران دوچرخه سواری میکند.

21

آنها دارند در باران راه میروند.

تو میخواهی بعد از اسکی چکار کنی؟

فردا نمیخواهد باران ببارد.

ما میخواهیم چکار کنیم؟

ما میتوانیم دوچرخه سواری کنیم.

من میخواهم در کافه قهوه بخورم.

22

آنها میخواهند بعد از شنا چکار کنند؟

آنها میخواهند دوچرخه سواری کنند و بعد بدوند.

تو میتوانی در ماه نوامبر اسکی کنی.

ما میتوانیم فردا با این بازی کنیم .فردا باد میوزد.

تو میتوانی هفتهی آینده با دوچرخهات دوچرخه سواری

شما میخواهید بعد از قایق سواری چکار کنید؟

کنی.

ما میخواهیم در جزیره شام بخوریم.
15

امروز در پارک باد میوزد.

امروز بعدازظهر در شهر باد نمیوزد.

این مرد دارد کنار اقیانوس دوچرخه سواری میکند.

14

تعداد ز یادی قایق بادبانی اینجا است.
مقدار زیادی برف اینجا است.

تو داری دوچرخه سواری میکنی!

13

چند قایق بادبانی اینجا است.

مقداری برف اینجا است.

این مرد سوار یک اسب سیاه است.

12

تعداد زیادی درخت اینجا است.
مقدار زیادی چمن اینجا است.

این معبد روی جزیره است.
10

مقدار زیادی آب اینجا است.

23

چند گربه اینجا است.

چند جزیره اینجا است.

آنها دارند در باران فوتبال بازی میکنند.
اینها دارند در برف بازی میکنند.

این مرد دارد در برف رانندگی میکند.

چند چوب اسکی اینجا است.

اینها دارند در برف میدوند.

تعداد زیادی ماهی اینجا است.

تعداد زیادی دوچرخه اینجا است.
تعداد زیادی چادر اینجا است.
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29

من دارم در برف اسب سواری میکنم.
من اینجا چادر زدهام.

من دارم در اقیانوس قایق سواری میکنم.

امروز دمپایی نپوش.

چرا نپوشم؟

این را نخور.

چون هوا سرد خواهد شد.

این را بخور.

اینجا ننشین.

30

اینجا بنشین.

آنجا بازی نکن.

اینجا اسکی نکنید.

31

اینجا اسکی کنید.

امروز دوشنبه است .این مرد دارد یک ماشین را برای دو
روز اجاره میکند.

امروز چهارشنبه است .او دارد ماشین را پس میدهد.

اینجا شنا نکنید.

ساعت ده صبح است .این زن دارد چوبهای اسکی را

اینجا رانندگی نکنید.

برای یک روز اجاره میکند.

اینجا چادر بزنید.

پس میدهد.

اینجا رانندگی کنید.

ساعت شش بعدازظهر است .او دارد چوبهای اسکی را

اینجا چادر نزنید.

32

آنها مایوی سبز پوشیدهاند.

این مرد دوچرخه را پس خواهد داد.
او دارد دوچرخه را پس میدهد.
او دوچرخه را پس داده است.

روی دمپاییهای این زن گلهای سفید است.

این بچهها دارند با حوله در یک روز بادی بازی میکنند.

33

این نوازنده شلوارک پوشیده است.

28

قیمت خرید چوبهای اسکی چهارصد دالر است.

قیمت خر ید یک ماشین بیست و پنج هزار دالر است.

اینجا شنا کنید.

27

اجارهی چوبهای اسکی برای یک روز سی دالر است.
اجارهی یک ماشین برای یک روز صد دالر است.

اینجا بازی کن.

26

چرا نپوشم؟

چون هوا سرد خواهد شد.

من دارم در کوه اسکی میکنم.
25

امروز شلوارک نپوش.

مایوی مردانه

اجارهی یک دوچرخه برای یک روز چند است؟
قیمت آن برای یک روز بیست پوند است.

من آن را فردا عصر پس میدهم.

قیمت آن برای دو روز چهل پوند است.

مایوی زنانه

دمپایی مردانه

34

دمپایی زنانه

حوله

تو چوب های اسکی را پس دادی؟
بله ،من آنها را دیروز پس دادم.
تو ماشین را پس دادی؟

شلوارک

نه ،من آن را فردا پس میدهم.
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من میخواهم چوب اسکی اجاره کنم.

ما میخواهیم چوب اسکی اجاره کنیم.
من میخواهم یک دوچرخه اجاره کنم.
ما میخواهیم دوچرخه اجاره کنیم.

36

سالم ،میتوانم به شما کمک کنم؟
ما میخواهیم قایق سواری کنیم.

فردا هوا چطور است؟

فردا میخواهد باران ببارد .فردا قایق سواری نکنید.
37

ما میتوانیم برای جمعه یک قایق بادبانی اجاره کنیم؟
بله ،شما میتوانید یک قایق بادبانی برای جمعه اجاره
کنید.

38

01

سالم!

02

تو امروز صبح چکار کردی؟

03

تو امروز صبح چکار کردی؟

04

جمعه هوا آفتابی است و باد میوزد.

ما کجا میتوانیم قایق سواری کنیم؟

شما میتوانید تا این جزیرهی کوچک قایق سواری کنید.
ما چه چیزی الزم است بیاوریم؟

تمرين دورهای
سالم!
من روزنامه خواندم.

من به موزه در مر کز شهر رفتم.
تو چه چیزی خریدی؟

من یک عکس از این معبد قدیمی خریدم.

05

تو دوست داری امروز قایق سواری کنی یا به سینما بروی؟

06

بعدازظهر بخیر.

07

من میتوانم به شما کمک کنم؟ شما امروز میخواهید

شما مایوها و حولههایتان را بیاورید.

من دوست دارم امروز قایق سواری کنم.

بعدازظهر بخیر.
قایق سواری کنید؟

بله ،ما میخواهیم قایق سواری کنیم.
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08

شغل شما چیست؟

09

شما چه سازی میزنید؟

10

شما ساز میزنید؟

11

شما چه سازی میزنید؟

12

تو داری دنبال چی میگردی؟

13

شما یک عکس از ما میگیرید؟

من نوازنده هستم.

من پیانو میزنم.

بله ،من ساز میزنم.

من گیتار میزنم.

من دارم دنبال حوله میگردم.

بله ،من از شما یک عکس میگیرم.

14

شما میخواهید شام را در قایق بخورید یا در ساحل؟

15

شما دارید چه چیزی درست میکنید؟

16

شما برای ما ساز میزنید؟

ما میخواهیم شام را در ساحل بخوریم.

من دارم ماهی با لیمو و سیب زمینی درست میکنم.

بله ،من برای شما ساز میزنم.
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الفبای زبان فارسی
ا

بپتث
جچحخ
دذ

رزژ

سش

صض
طظ
عغ

فق

کگ
ل
م

ن
و

ه

ی

یعوضوم تسرهف
In this index, each word is followed by the Core Lesson in which it occurs.
The number of times that the word appears in the lesson is enclosed
in parentheses.
En este índice, cada palabra está seguida por la Lección principal en que
aparece. La cantidad de veces que aparece la palabra en cada lección
está entre paréntesis.
In diesem Index steht nach jedem Wort die Hauptlektion, in der das
Wort vorkommt. In Klammern wird angegeben, wie oft ein Wort in einer
Lektion vorkommt.
Dans cet index, chaque mot est suivi de la Leçon principale correspondante.
Le nombre de fois où le mot apparaît dans chaque leçon est indiqué
entre parenthèses.
In questo indice, ogni parola è seguita dalla Lezione principale
corrispondente. Il numero di volte che la parola appare in ogni lezione
è indicato tra parentesi.
아래 색인에서 단어 뒤에는 그 단어가 나오는 핵심 학습이 나타나
있습니다. 괄호 안의 숫자는 각 단어가 핵심 학습에 나오는 횟수입니다.
この索引では、各単語の後にはコア・レッスンが記されています。ま
た、コア・レッスンに出てくる各単語の使用回数はカッコの中に記され
ています。
在此索引中，每个单词后面都跟着出现该单词的“核心课程”。括号中的
数字是该单词在该课程中所出现的次数。

آب
آبميوه
آبی
آپارتمان
آخر
آدرس
آزاده
آسمان
آشپزخانه
آشپزی
آفتابی
آقای
آمده
آمريكا
آن

آنجا
آهسته
آواز
آورد
آورده
آوريل
آينده
آييد
ابری
ابزار
اتاق
اتاقش
اتوبوس
اجاره
اجرا
احسان
اداره
ارزان
از

اسب
اسباب
اسبش
است

)2.4 (6), 3.1 (1), 4.1 (3), 4.4 (1

)2.4 (1), 3.1 (2), 3.4 (1

)1.1 (1), 1.2 (1), 1.3 (1), 2.2 (1

)2.3 (1
)4.3 (3

)3.2 (11
)3.4 (1

1.1 (8), 1.2 (10), 1.3 (5), 1.4 (6), 2.1 (1),
2.2 (25), 2.3 (8), 2.4 (4), 3.1 (14), 3.2 (3),
3.3 (17), 3.4 (7), 4.1 (4), 4.2 (13), 4.3 (11),
)4.4 (16
)3.3 (10), 4.1 (1), 4.4 (1

استاديوم
استراليا
اسكی
اسم
اسمهایتان
اشكالی
اصلی
اعتباری
اقيانوس
ا كتبر
الميرا
الو
اما

)3.1 (6), 3.4 (5), 4.2 (2), 4.3 (1

امروز

)4.2 (1
)3.1 (2

)1.1 (1), 2.1 (1), 3.1 (1), 3.4 (2

1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (8), 2.4 (1), 3.1 (1),
)4.3 (1), 4.4 (1
)1.5 (1), 3.3 (3

)3.2 (3

)2.4 (1), 2.5 (1), 3.1 (1), 3.2 (1

)4.1 (1), 4.4 (2
)3.1 (3), 4.1 (2

)3.3 (6

امشب
اميدی
امير
انگليسی
اهل
او

)3.1 (3), 3.2 (1), 3.4 (1

)2.1 (10), 3.1 (1), 4.1 (1), 4.4 (1

)3.1 (2

)1.4 (4), 2.4 (1

)2.4 (1

)1.3 (5), 3.3 (1), 4.3 (5

)1.3 (1), 4.3 (1

)1.2 (19), 1.3 (9), 1.4 (2), 2.1 (1), 2.3 (2

اوت
اول
اولين
ايتاليا
ايران
ايزدی
ايستاده
ايستگاه
ايميل

)4.4 (11

)3.4 (3), 4.2 (6), 4.3 (2

)3.5 (1

1.1 (8), 1.2 (1), 1.4 (1), 2.3 (11), 2.4 (1),
)3.1 (2), 3.2 (3), 3.4 (1
)3.3 (1

1.2 (8), 1.3 (1), 1.4 (4), 2.1 (2), 3.1 (10),
3.3 (3), 3.5 (2), 4.1 (8), 4.2 (24), 4.3 (12),
)4.4 (3), 4.5 (3
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)1.1 (1), 1.4 (1), 4.4 (5
)1.1 (1), 3.1 (3), 4.1 (1

)1.1 (1), 3.2 (1

1.1 (43), 1.2 (33), 1.3 (92), 1.4 (33), 1.5 (6),
2.1 (12), 2.2 (50), 2.3 (9), 2.4 (12), 2.5 (6),
3.1 (14), 3.2 (56), 3.3 (41), 3.4 (28),
)3.5 (2), 4.1 (30), 4.2 (33), 4.3 (18), 4.4 (42
)1.1 (5), 1.2 (1), 2.2 (3), 4.2 (4

)2.5 (1), 3.1 (1), 4.2 (1

)4.4 (23

)2.4 (3), 3.2 (1), 3.5 (2

)3.1 (1
)3.4 (4
)3.2 (1

)1.1 (2), 2.4 (3

)4.4 (10

)3.1 (3), 4.2 (1), 4.3 (1

)3.5 (3

)3.3 (4), 3.4 (2

1.4 (1), 2.1 (1), 2.3 (6), 3.2 (1), 3.3 (1),
)3.4 (1
1.4 (21), 2.1 (12), 2.2 (6), 3.1 (4), 3.2 (12),
3.3 (1), 3.4 (4), 4.1 (3), 4.3 (4), 4.4 (10),
)4.5 (5
)4.3 (2
)1.5 (1
)3.3 (4
)2.3 (1
)2.3 (2

1.1 (8), 1.3 (1), 2.1 (4), 2.2 (5), 2.3 (12),
2.4 (3), 3.1 (5), 3.2 (2), 3.3 (7), 3.4 (7),
)4.1 (5), 4.2 (7), 4.3 (8), 4.4 (5
)3.1 (4
)3.2 (3), 4.3 (5

)1.2 (5

)2.3 (3), 3.1 (1), 4.3 (2
)2.4 (2), 2.5 (1), 4.1 (1

)2.2 (1

)1.1 (1), 1.2 (1), 4.3 (1

)1.2 (11), 1.3 (25), 1.4 (2), 2.4 (2
)2.1 (5), 2.2 (1), 2.3 (1), 3.2 (4

اين

اينجا
این
با
باد
بادبانی
بادی
باران
بارسلون
باز
بازها
بازی
باستانی
باشم
باشيد
باشی
باغ
باال
بانک
بايد
بايستيد
ببارد
ببخشيد
ببرم
ببوسد
ببينم
ببينی
بپوشيد
بپوشی
بپيچ
بپيچد
بپيچم
بپيچند

بپيچيد
بچه

1.1 (74), 1.2 (20), 1.3 (43), 1.4 (28),
2.1 (40), 2.2 (60), 2.3 (23), 2.4 (27), 2.5 (2),
3.1 (44), 3.2 (66), 3.3 (46), 3.4 (46),
)4.1 (62), 4.2 (64), 4.3 (52), 4.4 (47), 4.5 (1
)3.3 (19), 3.4 (2), 4.1 (5), 4.3 (6), 4.4 (26

بخرد
بخرم
بخوان
بخواند
بخوانم
بخوانيد
بخوانيم
بخوانی
بخور
بخورم
بخورند
بخوريد
بخوريم
بخوری
بخير
بد
بدتر
بدترين
بدتری
بده
بدهم
بدهيد
بدود
بدوند
بدی
برادرت
برادرش
برادرم
برايت
برای

)3.2 (1

1.1 (3), 1.2 (1), 2.1 (1), 2.3 (2), 2.4 (3),
3.2 (14), 3.3 (6), 3.4 (3), 3.5 (2), 4.1 (16),
)4.2 (3), 4.3 (6), 4.4 (3), 4.5 (1
)4.4 (8
)4.4 (9
)4.4 (1

)1.4 (13), 2.3 (1), 3.1 (1), 3.5 (2), 4.4 (5

)1.4 (1), 2.1 (2), 3.2 (2), 4.2 (1

)4.3 (3), 4.4 (2

)4.4 (2

1.1 (1), 1.4 (7), 2.1 (8), 2.2 (5), 2.3 (5),
2.4 (10), 3.1 (5), 3.3 (1), 3.4 (4), 4.1 (8),
)4.3 (1), 4.4 (7
)4.2 (4
)3.3 (1
)3.3 (1
)3.3 (1
)4.2 (5
)4.3 (5

)1.1 (5), 1.2 (2), 2.2 (4), 4.1 (1

)3.3 (10), 3.4 (1), 4.3 (1

)3.2 (1

)1.4 (9), 3.5 (2), 4.4 (3

1.2 (7), 1.3 (5), 2.2 (8), 2.5 (1), 4.1 (4),
)4.3 (1
)3.1 (1
)1.4 (1
)4.3 (3
)4.3 (3
)3.3 (1
)3.3 (1

برایت
برد
برزيل
برف
برقصم

)1.5 (1
)3.1 (1
)1.5 (1
)3.1 (1
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)1.2 (5), 3.1 (1), 3.2 (2), 3.3 (2), 4.3 (1

1.1 (6), 1.2 (1), 2.2 (1), 2.3 (7), 2.4 (8),
3.1 (3), 3.2 (1), 3.3 (1), 4.2 (2), 4.3 (4),
)4.4 (3
)2.1 (1
)1.1 (1), 1.3 (1), 2.1 (1

)3.2 (1

)1.4 (4), 2.3 (2

)1.4 (2), 2.1 (1), 2.5 (2), 4.2 (1

)2.2 (1), 2.5 (1), 3.1 (2

)2.2 (1
)2.1 (1
)4.4 (1

)1.4 (1), 2.1 (2), 3.1 (2), 4.4 (1

)1.4 (1), 4.3 (1

)3.1 (1), 3.3 (1), 4.5 (1

)1.4 (5), 4.3 (1), 4.4 (1), 4.5 (1

)3.3 (2
)4.5 (2

)3.4 (14
)3.4 (2
)3.4 (3
)3.4 (1
)3.1 (1
)2.4 (1

)3.1 (4), 4.1 (4

)1.4 (2
)4.4 (1
)3.4 (1
)3.1 (1
)3.1 (1
)2.1 (3

)2.3 (1), 4.1 (2

2.1 (7), 2.2 (12), 2.3 (1), 2.4 (3), 3.1 (8),
3.2 (1), 3.3 (5), 3.4 (4), 3.5 (3), 4.1 (2),
)4.4 (9), 4.5 (2
)4.1 (1
)3.1 (1

)2.3 (1), 3.1 (1), 4.2 (1

)1.4 (10), 4.4 (9

)3.5 (1

برقصيد
برم
برنامه
برند
برو
برود
بروم
بروند
برويد
برويم
بروی
برویم
بريم
بزر گ
بزر گتر
بزر گترين
بزن
بزنم
بزنيد
بست
بشقاب
بشقابش
بشقابهايش
بشقابهايشان
بشود
بشوم
بشويم
بشوييد
بشوی
بعد
بعدازظهر
بفرماييد
بگذار
بگذاريد
بگيرد
بگيريد
بلند

بله

)3.2 (1), 3.5 (1

)3.1 (1

)3.4 (3), 4.2 (6), 4.3 (2

)3.1 (1

بليط
بماند
بمانم
بمانند
بمانيد
بمانيم
بندد
بندم
بندند
بنزين
بنشين
بنشينيد
بنويسيد
به

)1.5 (1

)1.4 (6), 2.1 (2), 3.3 (1), 4.1 (1

1.2 (7), 1.4 (5), 1.5 (2), 2.1 (2), 2.4 (1),
)3.2 (1
)3.1 (1

1.1 (1), 1.2 (10), 1.5 (1), 2.4 (1), 2.5 (1),
)3.2 (1), 3.3 (3), 4.3 (1
)1.1 (1), 1.2 (1), 1.4 (2), 3.4 (1), 4.3 (2

)3.3 (1), 3.4 (1), 4.5 (1

)3.4 (1), 4.3 (2

)3.1 (1

)2.3 (2), 4.1 (7

)2.1 (1
)4.2 (1
)3.2 (2
)3.2 (1

)3.3 (1), 4.4 (1

بهار
بهتر
بهترين
بود
بودم
بودند
بوديد
بوديم
بودی
بودید
بور
بوسيد
بيا
بياور
بياورم
بياوريد
بياوريم
بياوری
بيايد
بيايم

)4.3 (3
)3.1 (2
)4.3 (2
)4.3 (1
)4.3 (1
)3.1 (1
)1.4 (3
)1.4 (1
)3.2 (1
)3.2 (1

)1.4 (2), 3.3 (1), 4.1 (3), 4.3 (6), 4.4 (4

1.3 (12), 1.4 (1), 3.4 (4), 4.3 (1), 4.4 (2),
)4.5 (2
)3.3 (5), 4.1 (7
)3.1 (2), 3.2 (2

)3.3 (2
)4.2 (1
)4.2 (1

)1.2 (1), 4.1 (4
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1.1 (1), 1.2 (3), 1.3 (4), 1.4 (4), 2.1 (5),
2.2 (4), 2.3 (8), 2.4 (12), 2.5 (5), 3.1 (5),
3.2 (5), 3.3 (4), 3.4 (10), 3.5 (3), 4.1 (15),
)4.2 (3), 4.3 (4), 4.4 (2), 4.5 (4
)1.3 (7), 1.4 (3), 2.1 (1

)4.3 (3
)4.3 (1
)4.3 (1
)4.3 (1
)4.3 (1
)4.3 (1
)4.3 (1
)4.3 (1

)1.1 (10), 1.2 (1), 1.3 (1), 1.5 (2), 2.2 (1

)3.2 (1), 4.4 (1

)3.1 (1
)3.1 (1

1.1 (28), 1.2 (25), 1.3 (5), 1.4 (9), 1.5 (1),
2.1 (26), 2.2 (31), 2.3 (2), 2.4 (7), 2.5 (3),
3.1 (30), 3.2 (39), 3.3 (2), 3.4 (14), 3.5 (4),
)4.1 (17), 4.3 (11), 4.4 (1), 4.5 (3
)3.1 (2
)3.4 (3
)3.4 (3

)1.4 (1), 2.3 (8), 2.4 (6), 3.4 (7), 4.2 (1

)2.3 (6), 2.4 (20), 2.5 (1

)2.3 (5), 2.4 (1

)2.3 (3

)2.3 (5), 2.4 (4
)2.3 (3), 2.4 (1

)2.3 (1

)1.2 (1), 2.3 (2

)2.4 (1
)3.2 (1

)3.1 (1), 3.3 (1
)3.3 (1), 3.5 (1
)3.1 (1), 4.4 (1

)4.4 (1
)3.5 (1
)3.1 (2

)3.4 (1), 3.5 (2

بياييد
بيايی
بيتا
بيرون
بيست
بيستم
بيشتر
بيف
بيمارستان
بينم
بينی
پارک
پاريس
پاسپورت
پا كت
پالتو
پالتوی
پالتویت
پانزده
پانصد
پايين
پای
پتو
پتوها
پدر
پدربزر گش
پدربزر گشان
پدربزر گم
پدربزر گمان
پدرتان
پدرش
پدرم
پذيرايی
پرتقال
پرداخت
پرواز
پروازش
پس

پست
پسر

)3.4 (1), 3.5 (3
)3.3 (1), 3.4 (7

)3.3 (1

)1.4 (2), 3.1 (1), 3.3 (2

پسرش
پسرشان
پسرها
پشت
پكن
پل
پله
پليس
پمپ
پنج

)1.3 (4), 3.2 (5), 4.1 (1), 4.3 (1), 4.4 (2

)3.2 (2
)4.1 (1
)4.1 (6

)1.1 (1), 2.4 (1), 3.1 (2), 4.3 (1

)4.3 (2
)4.3 (2

1.1 (1), 1.2 (5), 1.4 (1), 2.2 (2), 2.3 (1),
2.4 (1), 3.1 (2), 3.2 (2), 3.4 (1), 4.1 (1),
)4.2 (3), 4.3 (1), 4.4 (3
1.3 (1), 1.4 (2), 2.1 (1), 2.2 (2), 2.3 (4),
)2.4 (1), 4.2 (1), 4.3 (2
)1.3 (5), 3.3 (1

پنجاه
پنجشنبه
پنجم
پوشند
پوشيده
پول
پوند
پياده
پيانو
پيانوی
پيدا
پير
پيراهن
پيراهنش
پيشخدمت
تأخير
تئاتر
تا

)2.1 (6

)1.3 (1), 3.3 (1), 4.2 (2

)1.2 (2), 3.3 (1

)3.1 (1

)2.2 (2), 3.3 (1

)3.2 (1
)4.3 (7
)1.1 (2
)3.2 (1
)3.1 (1

)2.1 (1), 2.2 (1), 2.3 (2), 3.1 (2), 4.3 (1

)2.1 (2), 4.2 (1

)3.2 (1
)4.2 (1
)2.2 (1
)3.4 (1
)3.2 (2

تابستان
تابلو
تابلوی
تاريخ
تاريخی
تا كسی
تپه

)2.2 (1
)3.3 (1

)2.4 (5), 3.3 (1

)1.1 (2), 2.4 (3), 3.3 (1

)1.3 (20), 1.4 (4

)3.2 (1

)4.4 (10
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)1.1 (8), 1.2 (1), 1.4 (1), 2.4 (1), 3.1 (1

1.1 (4), 1.2 (1), 1.4 (1), 2.1 (1), 2.2 (5),
2.3 (3), 3.1 (1), 3.2 (2), 3.3 (2), 3.4 (1),
)4.1 (5), 4.2 (3), 4.3 (3
)1.3 (1
)3.1 (1

)1.4 (1), 3.1 (2), 3.2 (1

)1.1 (9

)2.4 (1), 3.1 (1

)4.2 (2

)4.2 (4), 4.3 (6

)3.2 (2), 3.3 (1), 4.1 (3

)1.1 (4), 1.2 (1), 1.3 (1), 2.2 (1

1.1 (1), 1.3 (10), 1.4 (1), 2.1 (1), 3.2 (5),
)4.3 (1), 4.4 (1
)1.3 (5), 1.4 (1), 3.3 (1
)1.4 (1), 2.2 (1), 3.2 (1), 3.3 (1), 3.4 (2

)3.2 (5
)3.2 (1

)1.2 (3), 4.4 (2

)1.1 (2

)1.3 (2), 3.2 (1), 4.4 (2

)1.2 (12), 1.3 (1), 1.4 (1

)3.4 (5), 4.1 (1), 4.2 (4), 4.5 (1

)3.4 (2

)4.2 (11), 4.3 (3

)2.3 (2), 3.2 (1), 4.1 (1

)3.2 (1), 3.3 (2

)4.3 (1

)4.1 (10

)1.3 (4), 1.4 (3

)1.1 (7), 1.2 (4), 4.2 (1

1.3 (7), 1.4 (1), 2.2 (1), 4.1 (2), 4.2 (1),
)4.4 (1
)1.4 (2
)2.2 (10
)4.2 (11

)2.2 (3), 2.3 (3), 3.2 (8

)3.2 (2
)1.2 (7

)4.2 (3), 4.3 (5

تخت
ترش
تر ک
تشريف
تشنه
تعداد
تكرار
تلفن
تلفنش
تلويزيون
تمام
تمبر
تمبرها
تند
تنيس
تو

توپ
تو پش
تولد
تولدش
توی
ثانيه
جديد
جزيره
جشن
جلوی
جمعه
جنگل
جواب
جوان
جواهر
جوراب
جورابت
جورابش
جورابها
جين

چادر
چای
چپ

)3.1 (2), 3.2 (1

)4.1 (3

)1.3 (9), 1.4 (1), 2.4 (1

)4.3 (4

چتر
چرا
چطور
چكار
چمدان
چمدانش
چمدانم
چمدانهايشان
چمن
چند

)1.2 (1
)4.4 (6

)2.2 (5), 2.4 (4), 2.5 (1), 3.5 (1

)1.3 (2), 3.2 (19), 3.3 (1), 4.1 (2

)3.2 (1

)1.4 (1), 3.2 (1), 3.3 (1

)3.1 (8
)2.1 (6
)2.1 (1
)4.1 (3

)1.4 (1), 2.1 (3), 2.2 (2), 2.3 (1), 2.4 (5

چنگال
چه

1.1 (6), 1.2 (2), 1.3 (2), 1.4 (1), 1.5 (2),
2.1 (21), 2.2 (6), 2.3 (7), 2.4 (10), 3.1 (4),
3.2 (6), 3.3 (9), 3.4 (19), 3.5 (3), 4.1 (8),
)4.2 (1), 4.3 (12), 4.4 (6), 4.5 (5
)2.1 (2), 3.3 (4), 4.1 (3

چهار

)3.1 (1), 4.2 (2), 4.4 (1

چهاردهم
چهارشنبه
چهارصد
چهارم
چهارمين
چهل
چوب
چوبهای
چون
چيزی

)3.2 (1), 3.3 (6), 3.4 (2), 4.3 (1

)4.3 (1

1.1 (3), 1.2 (3), 3.2 (1), 3.4 (1), 4.2 (1),
)4.4 (1
)1.3 (2
)2.1 (2), 3.3 (1), 4.1 (2

)4.4 (9

)3.3 (3), 3.4 (2), 4.3 (1

)1.1 (6), 1.2 (1), 1.4 (1), 4.3 (3

2.1 (1), 2.2 (2), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.4 (5),
)3.5 (5), 4.4 (3
)1.4 (6), 4.2 (1), 4.4 (2

چيست

)4.1 (6

چين
چی

)2.3 (2

)2.2 (2), 3.1 (1), 3.2 (1), 4.1 (1

)3.2 (1
)3.2 (1
)4.2 (2
)2.3 (2

)3.2 (1), 4.1 (1
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حاال
حالت
حرف
حر كت
حوله

)4.4 (10

)2.4 (3), 3.1 (1), 4.1 (1

1.1 (6), 1.2 (8), 1.5 (2), 2.4 (1), 3.1 (3),
)3.2 (1), 3.3 (1), 4.1 (1), 4.3 (1
)1.4 (1), 3.1 (2
)1.4 (5), 2.5 (1), 3.5 (1), 4.3 (1), 4.4 (2
)1.2 (9), 1.4 (5), 3.3 (1), 4.1 (2), 4.4 (1
)1.4 (1), 2.1 (2), 4.3 (1), 4.4 (5), 4.5 (2

)1.3 (7), 1.4 (2

)4.3 (7
)4.3 (1
)4.3 (1
)4.4 (1

1.1 (1), 1.3 (11), 1.5 (3), 2.2 (2), 2.4 (2),
)2.5 (1), 4.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (1), 4.4 (5
)4.1 (2
1.3 (8), 1.4 (2), 2.1 (2), 2.2 (3), 2.4 (1),
3.1 (2), 3.2 (2), 3.3 (1), 3.5 (2), 4.1 (2),
)4.3 (13), 4.4 (1), 4.5 (4
1.3 (8), 2.1 (1), 2.2 (1), 3.2 (1), 4.3 (1),
)4.4 (1
)3.2 (1
)1.4 (1), 2.1 (1), 3.4 (2), 4.3 (1), 4.4 (1

)3.2 (2), 4.4 (1

)3.2 (1

)1.2 (4), 3.1 (1

)1.3 (4), 4.3 (1), 4.4 (1

)4.4 (8
)4.4 (2

)1.4 (4), 4.3 (10), 4.4 (2

3.1 (8), 3.3 (1), 3.5 (1), 4.1 (2), 4.2 (2),
)4.4 (1), 4.5 (2
2.2 (12), 2.3 (6), 2.4 (4), 3.4 (1), 3.5 (1),
)4.1 (1), 4.2 (2), 4.5 (1
)2.3 (3), 2.4 (3), 4.2 (1
2.2 (5), 2.3 (4), 2.5 (3), 3.3 (2), 3.5 (1),
)4.3 (2), 4.5 (1
)2.3 (27), 2.4 (3), 3.1 (2), 4.1 (4), 4.3 (4

)3.3 (1

)3.2 (10), 3.3 (1), 3.5 (2
)3.1 (2), 4.1 (1), 4.4 (2
)3.1 (2), 4.4 (3), 4.5 (1

حيوان
خارج
خا كستری
خانم
خانه
خانواده
خداحافظ
خوابيده
خواندم
خواندن
خوانده
خوانديد
خوانديم
خواندی
خواننده
خواهر
خواهرت
خواهرش
خواهرم
خواهش
خوب
خودكار
خوردن
خورده
خورديد
خورديم
خوشحال
خوشحالم
خيابان
خيس
خيلی
داد
دادم
داده
داديد
دادی

دارد

)1.1 (6), 1.4 (2), 4.1 (3), 4.2 (1

)3.1 (4
)4.4 (1
)2.2 (1

دارم

1.1 (12), 1.2 (4), 1.4 (2), 2.1 (1), 2.3 (1),
3.1 (3), 3.3 (1), 3.4 (1), 4.1 (2), 4.2 (1),
)4.3 (2
1.1 (1), 2.3 (1), 3.1 (1), 3.4 (1), 4.2 (1),
)4.4 (2
)3.3 (2), 3.5 (2

دارند

)1.3 (1), 1.4 (1), 2.4 (1

دارو
داروخانه
داريد

)2.1 (1), 2.2 (1), 2.4 (1), 4.5 (1

)3.1 (1

)2.1 (4), 2.4 (4

)2.2 (2
)2.2 (2

داريم

)2.1 (1), 2.2 (1
)3.4 (5), 4.1 (2

داری

)3.4 (1

)2.1 (1), 3.2 (1

)3.2 (1

داشت
داشتم
داشته
داشتيد
دامن
دانش

)2.1 (2), 3.3 (1

1.2 (3), 1.3 (1), 1.5 (1), 2.2 (3), 2.4 (1),
)2.5 (2), 3.3 (1), 3.5 (1
)3.3 (1), 3.4 (17), 4.3 (1
)2.1 (2), 2.4 (1), 3.1 (2), 3.3 (2

)1.4 (1), 3.1 (2), 3.3 (1

)2.1 (5), 2.2 (7), 3.3 (1), 3.4 (4

دانشجو
دانشجويان
دانشجوی
دانشگاه
دبستان
دبيرستان
دختر

)2.1 (1
)2.4 (1
)4.3 (5
)3.5 (2

)1.2 (2), 3.2 (1), 3.4 (1

)1.4 (2

)3.4 (11), 3.5 (1), 4.1 (22), 4.4 (2
)2.1 (3), 2.4 (1), 4.1 (2), 4.4 (1

)2.1 (2), 2.2 (1), 2.3 (3), 2.5 (2), 4.4 (1

دخترم
دخترها
دخترهای

)2.1 (2), 2.2 (6), 2.4 (1), 4.4 (1

)2.3 (3), 2.5 (2
)2.1 (2), 4.4 (2
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1.1 (24), 1.2 (18), 1.3 (11), 1.4 (17),
2.1 (19), 2.2 (12), 2.3 (6), 3.1 (31),
3.2 (17), 3.3 (12), 3.4 (7), 4.1 (25),
)4.2 (17), 4.3 (21), 4.4 (20
1.1 (10), 1.2 (4), 1.3 (2), 1.4 (7), 1.5 (3),
2.1 (16), 2.2 (2), 2.3 (1), 2.4 (5), 3.1 (3),
3.2 (5), 3.3 (2), 3.4 (9), 3.5 (4), 4.1 (7),
)4.2 (4), 4.3 (3), 4.4 (3), 4.5 (3
1.1 (8), 1.2 (4), 1.4 (2), 2.2 (3), 3.1 (18),
3.2 (2), 3.3 (4), 3.4 (3), 4.1 (1), 4.2 (12),
)4.3 (12), 4.4 (12
)1.1 (1), 2.2 (2), 2.4 (1
)1.1 (2), 2.2 (4), 2.4 (1

1.1 (7), 1.2 (2), 1.3 (2), 1.4 (2), 2.1 (1),
2.4 (15), 3.2 (2), 3.4 (3), 3.5 (6), 4.1 (8),
)4.2 (2), 4.5 (1
1.1 (12), 1.3 (1), 1.5 (1), 2.2 (1), 2.3 (1),
3.1 (2), 3.3 (1), 3.4 (2), 4.1 (2), 4.2 (2),
)4.4 (1
1.1 (2), 1.5 (2), 2.1 (4), 2.4 (1), 3.2 (2),
3.3 (1), 3.4 (5), 3.5 (1), 4.3 (4), 4.4 (1),
)4.5 (2
)2.3 (3), 2.4 (1
)2.3 (1), 2.4 (3

)3.3 (1
)2.3 (2

)1.2 (1), 1.5 (2), 3.3 (1

2.1 (4), 2.3 (10), 3.1 (2), 3.2 (3), 3.3 (1),
)4.1 (1
)2.3 (4), 2.4 (1), 2.5 (2
)2.3 (3
)2.3 (2

)2.3 (9), 2.4 (3), 4.1 (1

)2.3 (7
)2.3 (9

1.1 (3), 1.2 (1), 1.4 (3), 2.1 (4), 2.2 (2),
2.3 (4), 3.1 (5), 3.2 (5), 3.3 (1), 3.4 (1),
)4.1 (6), 4.3 (5
)2.3 (1), 2.4 (1

)3.1 (1
)2.1 (1

در

درخت
درس
درست
درياچه
دسامبر
دست
دستشویی
دستمال
دستهايت
دستهايتان
دستهای
دسر
دسرش
دسرها
دفتر
دفترش
دقيقه
دكتر
دالر
دمپايی
دنبال
ده
دهد
دهم
دهمين
دو
دوازده
دوازدهم
دوچرخه
دور
دوربين

دوست

1.1 (26), 1.2 (23), 1.3 (13), 1.4 (28),
2.1 (5), 2.3 (26), 2.4 (25), 2.5 (1), 3.1 (17),
3.2 (16), 3.3 (3), 3.4 (7), 4.1 (9), 4.2 (31),
)4.3 (23), 4.4 (28), 4.5 (3
)1.1 (2), 4.1 (4), 4.4 (1

دوستش
دوستهايتان
دوستهايش
دوستهايمان
دوشنبه
دوم
دومين
دوند
دويدم
دويدن
دويده
دويدی
دويست
ديدم
ديدن
دير
ديروز
ديكشنری
ديگر
را

1.4 (2), 2.2 (3), 2.3 (8), 2.4 (1), 2.5 (5),
)4.1 (2
)3.1 (1), 3.3 (10), 3.5 (2), 4.3 (2), 4.5 (2
)1.4 (5), 2.1 (2), 2.2 (1), 3.1 (2), 4.4 (1

)3.1 (3), 3.2 (3
)1.1 (2), 4.1 (1
)1.2 (3), 2.2 (1

)4.1 (4
)3.2 (1
)3.2 (1
)2.3 (2

)3.3 (15), 3.5 (1), 4.1 (2

)3.3 (1
)3.3 (2

)2.1 (6), 2.2 (1

)3.1 (1

)1.3 (11), 1.4 (2), 2.2 (2), 4.1 (1), 4.3 (3

2.2 (2), 2.3 (1), 3.1 (2), 3.2 (5), 4.1 (3),
)4.3 (1
)1.1 (1), 1.3 (4), 2.4 (1), 3.2 (1), 4.4 (4

راديو
راست

)4.4 (4

)4.2 (15), 4.4 (3), 4.5 (2

1.3 (3), 1.4 (3), 2.1 (1), 2.4 (1), 4.1 (1),
)4.4 (1
)2.1 (5), 2.2 (4), 3.1 (9), 4.1 (6), 4.4 (3

راستش
رانندگی
راه
ربع
رزرو
رستوران

)2.1 (3), 2.2 (1), 2.3 (2), 4.4 (2

)3.1 (1

1.3 (11), 2.1 (2), 2.2 (1), 3.2 (5), 3.4 (3),
)4.1 (2), 4.3 (4), 4.4 (3
)1.3 (1), 3.1 (1

رسيده
رضا
رفت
رفتم
رفته

)3.2 (1

1.1 (3), 2.1 (2), 2.3 (2), 2.4 (1), 3.1 (1),
)3.2 (1), 3.3 (2), 4.4 (15
)1.2 (1
)1.3 (2), 3.2 (1
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1.5 (4), 2.3 (6), 2.4 (6), 3.2 (2), 3.3 (1),
)3.4 (9), 3.5 (7), 4.3 (4), 4.5 (2
)2.1 (2), 3.1 (1), 3.2 (3

)2.3 (1
)4.2 (1
)2.1 (1

)2.1 (4), 3.4 (1), 4.4 (1

)3.2 (1), 4.3 (1

)1.2 (5

)1.4 (1), 2.2 (1), 4.4 (1

)2.1 (1), 4.3 (2

)4.3 (6

)2.1 (3), 2.2 (11

)4.3 (1
)3.2 (2
)2.4 (1

)2.1 (4), 3.5 (2
)3.2 (7), 4.3 (1

)2.1 (8), 2.2 (8), 3.4 (1), 4.3 (1), 4.4 (1

)2.1 (10), 2.2 (1), 2.4 (1

)1.3 (2), 4.1 (3

1.1 (1), 1.2 (1), 1.3 (9), 1.4 (7), 1.5 (4),
2.1 (17), 2.2 (13), 2.3 (6), 2.4 (22),
3.1 (21), 3.2 (20), 3.3 (13), 3.4 (8), 4.1 (3),
)4.2 (11), 4.3 (25), 4.4 (15), 4.5 (2
)1.3 (1), 2.4 (1

1.1 (6), 1.2 (8), 1.5 (5), 2.2 (1), 2.4 (1),
)3.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (1), 4.1 (1
)4.1 (1
)1.4 (3), 3.3 (3), 3.4 (3), 4.1 (1), 4.4 (3
)1.4 (6), 3.3 (2), 4.1 (1), 4.2 (1), 4.4 (1

)1.3 (9), 1.4 (1

)4.3 (8

1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (2), 2.1 (2), 2.2 (1),
)2.3 (2), 3.2 (3), 3.4 (3), 4.1 (3), 4.3 (3
)3.2 (8), 3.5 (1

)2.4 (1

)4.1 (4), 4.3 (1

)2.2 (4), 4.3 (1), 4.5 (1

)2.2 (9), 2.5 (2

رفتيد
رفتيم
رفتی
رفتید
رقصد
رقصند
رقصنده
رقصيد
رم
روز
روزنامه
روزی
روسيه
رياضی
زد
زده
زرد
زمستان
زمينی
زن
زنانه
زندگی
زود
زيادی
زير
ژاپن
ژانويه
ژوئن
ژوئيه
سؤال
سؤالی
ساحل
ساختمان
سارا
ساز

سازهايی
سازی
ساعت

)2.2 (2

)2.2 (4), 2.4 (1
)2.2 (2), 2.3 (1

)2.4 (1

)3.1 (1), 3.4 (3

ساعتی
سال
ساالد
ساالدت
ساالدش
ساالدها
سالگی
ساله
ساناز
ساندويچ
سبز
سبزیجات
سبزیجاتت
سپتامبر
سر

)3.1 (4), 3.4 (2

)3.4 (6
)4.1 (3

)1.3 (1), 1.4 (1), 2.3 (2), 4.2 (1

1.4 (2), 3.1 (2), 3.2 (1), 3.3 (1), 4.1 (2),
)4.3 (1), 4.4 (8
1.1 (1), 2.1 (7), 2.4 (2), 3.1 (1), 4.2 (1),
)4.5 (1
)4.1 (11), 4.2 (1), 4.3 (2
)1.4 (1), 2.4 (2), 3.1 (1

)2.2 (4), 2.3 (1), 2.5 (2), 4.1 (1

)4.1 (2), 4.2 (2

)4.4 (5
)3.3 (2

)1.4 (2), 3.1 (1
)4.1 (5), 4.5 (1

سرد
سريع
سفيد
سگ

1.1 (23), 1.2 (8), 1.3 (12), 1.4 (3), 2.1 (15),
2.2 (11), 2.3 (7), 3.1 (13), 3.2 (15), 3.3 (8),
)3.4 (7), 4.1 (8), 4.2 (8), 4.3 (16), 4.4 (9
)4.4 (2
)2.3 (9), 2.4 (1), 4.1 (3), 4.2 (4), 4.4 (1

)3.2 (4), 3.5 (2

سگت
سگش
سگم
سالم

)4.4 (9

)1.1 (4), 2.1 (1

)3.1 (1

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

سمت

)3.1 (3), 3.2 (1

)4.1 (18

سه

)4.1 (4

1.4 (6), 2.1 (1), 2.2 (4), 2.3 (2), 2.4 (4),
2.5 (2), 3.1 (3), 3.2 (1), 3.4 (2), 4.2 (1),
)4.4 (2), 4.5 (2
)4.2 (11

سوار
سواری
سوپ
سو پر

)1.3 (1

)4.2 (3), 4.5 (4
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)4.2 (2
)4.5 (2

1.3 (65), 1.4 (1), 1.5 (6), 2.2 (6), 2.5 (3),
3.1 (4), 3.2 (1), 3.3 (4), 3.4 (4), 3.5 (1),
)4.1 (2), 4.3 (4), 4.4 (2
)1.3 (8), 2.2 (2), 3.5 (1), 4.3 (2
)2.1 (1), 3.1 (5), 3.2 (3), 3.3 (1), 4.1 (2

)3.3 (10), 3.5 (1), 4.1 (1

)3.3 (1
)3.3 (1
)3.3 (1
)3.3 (1

)1.3 (2), 2.1 (1), 2.4 (1

)3.3 (6

)2.1 (1), 2.4 (2), 3.3 (2

)2.2 (1), 2.3 (2), 3.2 (1), 4.4 (1

)2.1 (1), 3.2 (1

)3.3 (1

)3.1 (3), 3.2 (1

1.1 (4), 1.2 (12), 1.3 (5), 1.4 (1), 2.2 (2),
)3.1 (2), 3.2 (3), 4.1 (1
)1.4 (6), 3.1 (2), 4.4 (2

)4.1 (1), 4.4 (2

)2.3 (2), 3.3 (1), 3.4 (1), 4.4 (2

1.1 (1), 1.4 (2), 2.1 (1), 2.3 (1), 2.4 (1),
3.1 (3), 3.2 (2), 3.3 (1), 4.1 (1), 4.2 (1),
)4.3 (1
)4.2 (1
)4.2 (1), 4.3 (1

)4.2 (1

1.1 (1), 1.5 (4), 3.3 (5), 3.4 (2), 3.5 (5),
)4.3 (3), 4.4 (1), 4.5 (2
1.1 (8), 1.2 (16), 1.5 (3), 2.2 (1), 3.1 (3),
)3.2 (2), 3.3 (1), 4.1 (2), 4.3 (1
1.2 (1), 1.3 (9), 2.1 (5), 2.2 (3), 3.2 (1),
)3.4 (1), 4.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (3), 4.4 (1
1.2 (13), 1.4 (3), 2.1 (1), 3.1 (1), 3.3 (1),
)4.4 (3
)4.4 (22), 4.5 (4
)3.3 (9), 4.1 (3

)1.1 (1), 2.2 (4), 2.4 (3), 4.1 (1), 4.3 (1

سوسن
سومين
سياه
سيب
سيزدهم
سيصد
سيما
سينما
سی
شام
شب
شد
شدن
شده
شرت
شروع
شست
شش
ششصد
شصت
شغل
شكر
شكالت
شلوار
شلوارک
شما

شماره
شنا
شنبه
شهر
شود
شوم

شوند
شويد
شير
شيرين
صابون
صبح

)3.1 (1

)1.2 (4), 1.3 (1

1.2 (1), 1.3 (1), 1.5 (2), 2.4 (1), 3.4 (2),
)4.4 (1
2.1 (3), 2.2 (1), 2.4 (4), 3.3 (1), 4.1 (5),
)4.5 (1
)3.2 (1

صبحانه
صحبت
صد
صف
صندلی
طبل
ظرفشويی
عدد
عصبانی
عصر
عكس
علم
علوم
عينكت
عينكش
عينكم
عينک
غذا

)3.2 (2
)4.3 (1

)3.2 (1), 4.2 (6), 4.3 (1), 4.5 (1

1.3 (5), 2.4 (1), 3.1 (1), 3.2 (4), 4.3 (2),
)4.4 (1
1.4 (4), 2.2 (1), 3.2 (1), 3.3 (3), 3.4 (1),
)4.1 (1), 4.3 (3), 4.4 (1), 4.5 (2
)1.3 (8), 3.1 (1), 3.4 (1), 4.3 (1
)2.1 (1), 4.1 (8), 4.4 (2

)3.3 (1

)1.2 (8), 2.1 (1), 3.1 (5), 4.3 (4

)1.2 (1), 2.3 (1

)3.1 (12), 3.5 (2

)4.3 (1

)1.3 (9), 2.1 (3), 3.2 (1), 4.4 (2

)3.2 (1

)1.3 (6), 1.4 (2

)2.3 (6), 3.4 (1), 4.5 (1

)4.1 (5

2.1 (3), 2.2 (1), 2.4 (3), 2.5 (2), 3.3 (1),
)3.4 (1
)2.3 (1), 3.2 (2), 3.3 (1), 4.1 (1

فارسی
فاصله
فرانسه
فردا
فرق
فروخت
فروختم
فروخته
فرودگاه
فروشد
فروشگاه
فروشی
فلفل
فنجان

)4.4 (3

1.1 (9), 1.2 (12), 1.3 (13), 1.4 (6), 1.5 (1),
2.1 (4), 2.2 (12), 2.3 (26), 2.4 (26), 2.5 (9),
3.1 (5), 3.2 (3), 3.3 (16), 3.4 (4), 3.5 (11),
)4.1 (16), 4.2 (3), 4.3 (10), 4.4 (5), 4.5 (11
)1.3 (7), 3.2 (9
1.4 (10), 2.1 (17), 2.3 (1), 3.1 (2), 3.2 (1),
)3.4 (2), 4.3 (2), 4.4 (4
)1.4 (1), 2.1 (5), 2.2 (1), 3.4 (4
)1.2 (1), 1.4 (2), 4.2 (10), 4.4 (4), 4.5 (1

)1.2 (7), 1.3 (13), 3.1 (19), 3.5 (2

)1.2 (2
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)1.2 (1), 3.1 (4

)1.2 (2

)1.1 (1), 2.4 (2), 4.1 (1

)4.1 (3
)3.2 (1

1.3 (14), 2.1 (1), 2.2 (1), 4.3 (1), 4.4 (2),
)4.5 (2
)2.2 (4), 3.1 (1), 3.3 (1), 4.1 (1
)2.4 (2), 2.5 (2), 3.3 (3), 3.4 (2), 4.3 (2

)3.2 (1), 4.4 (1

)1.2 (11

)1.1 (3), 1.2 (3), 1.3 (6), 2.1 (1), 3.1 (2

)4.2 (4

)1.3 (2), 3.1 (1), 3.2 (1

)1.2 (3), 3.2 (3

)4.3 (5

)3.1 (2), 3.4 (2), 4.1 (1), 4.3 (2), 4.4 (1

)4.2 (22), 4.5 (3

)2.2 (4

)2.2 (2), 2.3 (5), 2.5 (1

)4.2 (1
)4.2 (2
)4.2 (1

)1.2 (1), 1.3 (1), 3.2 (1), 3.3 (3

1.3 (1), 1.4 (1), 2.1 (4), 2.2 (4), 3.3 (1),
)4.1 (1), 4.3 (2
)2.2 (2), 2.3 (2), 2.4 (4), 2.5 (2), 4.1 (1

)1.3 (5), 1.4 (1

)2.3 (1), 2.4 (1), 3.1 (1

)1.4 (11), 2.1 (2), 2.2 (2), 4.1 (4), 4.4 (7

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

)1.3 (8), 2.2 (1), 2.4 (3), 3.1 (2

)2.1 (1), 2.2 (1
)2.3 (5), 3.1 (1

)2.4 (1
)4.1 (5
)4.1 (1

فنجانت
فواره
فوتبال
فوريه
فيلم
قاشق
قايق
قبل
قبال
قد
قديمی
قرمز
قطار
قنادی
قهوه
قيمت
كار
كارت
كارخانه
كارد
كارمند
كارمندش
كارمندها
كارمندهای
كاری
كاسه
كافه
كت
كتاب
كتابت
كتابخانه
كتابفروشی
كتابها

كثيف
كجا

)3.1 (1), 3.2 (1
)4.2 (6), 4.3 (1

1.4 (5), 2.1 (4), 2.2 (2), 2.3 (3), 2.4 (3),
)3.4 (1), 4.1 (1), 4.3 (1), 4.4 (1
)3.1 (4), 3.2 (1

كدام
كرد

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

)4.1 (2

كردم

)4.4 (21), 4.5 (5

)3.3 (2

كردن
كردند
كرده
كرديد
كرديم
كردی
كره
كسی
كشاورز
كشور
كفش

)2.3 (17), 2.4 (3), 4.1 (2

)1.2 (1), 4.1 (1

)3.3 (1), 4.2 (1), 4.5 (1

1.1 (1), 1.2 (2), 1.3 (1), 2.4 (1), 3.3 (3),
)3.4 (1
)1.3 (25), 1.4 (4), 2.1 (2), 2.4 (3), 3.1 (1
)2.3 (1

1.1 (1), 2.2 (2), 2.4 (7), 3.1 (2), 3.3 (1),
)4.1 (2), 4.4 (1
1.1 (2), 1.3 (14), 2.4 (3), 3.2 (16), 4.1 (1),
)4.4 (4
1.1 (11), 1.2 (13), 1.4 (1), 2.2 (2), 2.3 (9),
2.4 (2), 3.1 (3), 3.2 (1), 3.4 (11), 3.5 (1),
)4.1 (5
)1.1 (2), 2.4 (3

كفشش
كاله
كلمه
كليدها
كليدهايش
كليسا
كمک

)2.3 (5), 3.2 (1), 3.4 (3

)4.1 (4
)2.3 (4
)3.2 (2

)3.2 (1), 4.3 (1

كن
كنار

)2.3 (1

)3.4 (14), 3.5 (3), 4.1 (1

)3.2 (1), 4.1 (1

كند

1.1 (7), 1.3 (1), 3.2 (1), 3.4 (4), 4.1 (2),
)4.2 (2), 4.4 (1
)2.3 (1), 3.2 (1

كنسرت
كنم

1.1 (5), 1.4 (3), 2.1 (17), 2.2 (3), 2.4 (2),
)3.1 (2), 3.4 (3), 4.1 (1), 4.3 (1
)3.2 (1
)1.1 (6), 1.2 (1), 2.2 (8), 3.1 (1), 3.2 (1

)1.1 (3), 2.2 (1), 2.4 (1), 3.1 (1

)3.1 (1
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)2.3 (2), 4.3 (1

1.1 (17), 1.2 (9), 1.3 (2), 1.5 (1), 2.2 (5),
2.3 (2), 3.1 (2), 3.2 (3), 3.3 (1), 4.3 (2),
)4.4 (1
)1.2 (1), 1.3 (1), 1.5 (2
2.1 (1), 2.3 (1), 2.4 (1), 4.1 (10), 4.2 (7),
)4.3 (3
2.1 (4), 2.3 (5), 2.4 (10), 3.4 (1), 4.1 (1),
)4.2 (3), 4.3 (1
)1.4 (1
)2.2 (2), 2.3 (2), 3.4 (3), 4.2 (3

)2.1 (6), 2.2 (1), 4.3 (3

)2.2 (1), 2.3 (4

)2.2 (1), 2.3 (1), 4.1 (1

)2.1 (1), 2.3 (1), 4.3 (1), 4.5 (2

)4.1 (5
)2.4 (1
)3.3 (1

)4.3 (1), 4.4 (1

1.3 (1), 1.5 (2), 2.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (4),
)3.4 (2
)4.2 (2), 4.3 (1
)1.2 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 2.5 (2), 4.1 (1

)2.2 (10), 2.4 (2
)2.2 (2), 3.1 (1
)4.2 (2), 4.3 (1
)4.3 (7), 4.4 (2

3.2 (13), 3.4 (2), 4.1 (2), 4.3 (1), 4.4 (1),
)4.5 (1
)3.2 (6), 4.4 (1
1.1 (8), 1.2 (1), 1.3 (4), 1.4 (1), 2.2 (2),
)4.1 (1), 4.2 (2), 4.4 (4
1.1 (6), 1.2 (1), 1.3 (11), 1.4 (8), 2.1 (5),
2.3 (3), 3.1 (3), 3.2 (16), 3.3 (7), 3.4 (7),
)4.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (6), 4.4 (15
)1.4 (1), 3.1 (2), 3.2 (1), 3.4 (6
1.1 (1), 1.2 (3), 1.3 (1), 1.4 (8), 1.5 (1),
2.1 (7), 2.2 (3), 2.3 (5), 2.4 (6), 2.5 (3),
3.3 (6), 3.4 (3), 3.5 (2), 4.1 (3), 4.3 (5),
)4.4 (6), 4.5 (3

كنند
كنيد
كنيسه
كنيم
كنی
كنید
كه
كوچک
كوچکتر
كودک
كوه
كيک
كيلومتر
كی
گذارد
گذارم
گذارند
گذاريم
گذاشت
گذاشتم
گذاشتند
گذاشتی
گذشته
گران
گربه
گردد
گردم
گردند
گرديد
گرديم
گردی
گرفت
گرفتم

گرفته
گرم
گروه
گريه
گل
گلف
گم
گوش
گوشت
گيتار
گيرد
گيرم
گيريد
الزم

1.1 (2), 1.4 (2), 2.1 (1), 2.3 (1), 3.1 (5),
3.2 (3), 3.3 (3), 3.4 (2), 4.2 (8), 4.3 (4),
)4.4 (15
1.1 (1), 1.4 (1), 2.2 (5), 2.3 (2), 2.4 (9),
2.5 (2), 3.2 (1), 3.3 (2), 3.5 (1), 4.4 (6),
)4.5 (2
)4.3 (3), 4.4 (1
1.4 (3), 2.1 (1), 2.3 (1), 3.3 (1), 4.1 (1),
)4.3 (2), 4.4 (11), 4.5 (1
2.1 (3), 3.4 (4), 3.5 (1), 4.3 (1), 4.4 (4),
)4.5 (1
)4.3 (1
)2.2 (1), 4.2 (2
)4.1 (5), 4.4 (1

)2.1 (1

)1.4 (1), 4.1 (1), 4.3 (1

1.4 (6), 2.1 (2), 2.2 (1), 2.3 (1), 2.4 (1),
)3.1 (2), 3.2 (1), 4.2 (2), 4.3 (3), 4.4 (3
)2.2 (1), 2.4 (2), 3.1 (2), 3.3 (1), 4.1 (1

)1.3 (5), 1.4 (3), 2.1 (3

)2.4 (5), 3.1 (2), 3.2 (4), 3.4 (2), 3.5 (1

)3.1 (1
)3.1 (1

)4.3 (2
)4.3 (1
)3.1 (2

)2.1 (12), 2.2 (1), 3.4 (3

)3.3 (1), 4.1 (1

1.4 (2), 2.2 (1), 2.3 (1), 2.4 (1), 3.3 (1),
)4.2 (2), 4.4 (1
)4.2 (5), 4.4 (3
)4.2 (4), 4.5 (1

)4.2 (3
)4.2 (2
)4.2 (1
)4.5 (1
)4.2 (1
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)1.1 (1), 2.1 (2), 2.2 (1), 3.1 (1), 4.4 (2
)1.4 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 2.3 (1), 2.4 (3

)4.3 (6

)2.4 (1), 3.2 (1
)2.1 (1), 3.2 (1
)4.2 (8), 4.5 (1

)4.2 (8
)4.5 (1
)4.5 (1

1.1 (12), 1.3 (1), 1.5 (3), 2.1 (1), 3.3 (1),
)4.4 (1
)2.1 (3), 3.2 (1), 3.3 (2

لوبيا
ليمو
ما

)4.1 (6), 4.5 (1

ماشينش
ماشينشان

)4.2 (1

)4.3 (3

)4.3 (7

مادر
مادربزر گش
مادربزر گشان
مادربزر گم
مادرت
مادرتان
مادرش
مادرشان
مادرم
مادرمان
مارس
ماركت
ماشين

)3.1 (2

)1.4 (6

)4.2 (13), 4.3 (2

لباس
لبخند
لطفا

)3.1 (1
)3.1 (1

)4.2 (3

2.2 (5), 2.4 (9), 2.5 (1), 3.1 (15), 3.2 (7),
)3.3 (3), 3.4 (1), 3.5 (1), 4.2 (1
)4.1 (5
1.1 (13), 1.2 (3), 1.3 (2), 1.4 (11), 1.5 (2),
2.1 (3), 2.2 (20), 2.3 (12), 2.4 (4), 2.5 (1),
3.1 (5), 3.2 (3), 3.3 (3), 3.4 (4), 3.5 (1),
)4.1 (8), 4.2 (6), 4.3 (10), 4.4 (13), 4.5 (4
)3.1 (1), 4.3 (2

)4.3 (1
)2.1 (1

)2.1 (2), 2.4 (1), 4.2 (1

)2.3 (1
)3.4 (1

)2.1 (1), 3.2 (2

)3.1 (1

)2.1 (2), 2.4 (1

)2.2 (1

)3.1 (3), 3.2 (3), 3.4 (1

)1.1 (1), 2.2 (4), 2.4 (3), 4.1 (1), 4.3 (1

1.1 (11), 1.2 (2), 2.1 (2), 2.3 (1), 2.4 (1),
)3.2 (1), 3.3 (6), 3.4 (1), 4.4 (5
)2.1 (1
)4.2 (2

ماشينم
ماشین
مامان
ماه
ماهی
مايوها
مايوی
مترو
متشكرم
متشكريم
متوجه
مثل
مجسمه
مچی
مدت
مدرسه
مدرن
مدير
مديرش
مرا
مرد

مردانه
مردم
مردها
مرغ
مر كز
مسابقه
مستقيم
مسجد
مسكو
مصر
معبد
معبدها
معذرت

معروف
معلم
معلمت
معلمش
معلمم
معنی
مقدار
مقداری
مالفه
مالقات
ممكن

)1.4 (1), 2.1 (1

)3.2 (1
)2.2 (2

2.1 (1), 3.1 (16), 3.4 (3), 4.1 (1), 4.2 (2),
)4.3 (1), 4.4 (1
)1.4 (1), 3.1 (1), 4.1 (3), 4.4 (1), 4.5 (1

)4.4 (1
)4.4 (3

)1.2 (13

1.1 (1), 1.2 (3), 1.3 (3), 1.5 (1), 2.2 (3),
2.4 (4), 2.5 (2), 3.1 (2), 3.3 (2), 3.5 (1),
)4.1 (1
)4.3 (1

من

)3.5 (1
)4.2 (1

)4.2 (19), 4.3 (2), 4.4 (1

)1.3 (4

منتظر
مه
مهمانی
موبايل
موزه

)4.3 (9

1.1 (7), 1.2 (5), 2.1 (1), 2.2 (2), 3.1 (1),
)3.2 (2), 3.3 (1), 4.1 (1
)4.2 (4
)2.3 (11), 3.2 (3), 4.1 (1

)3.2 (2

موسيقی

)2.4 (1

1.1 (21), 1.2 (10), 1.3 (6), 1.4 (8), 2.1 (15),
2.2 (8), 2.3 (3), 2.4 (2), 3.1 (12), 3.2 (17),
3.3 (4), 3.4 (8), 4.1 (8), 4.2 (11), 4.3 (21),
)4.4 (13
)4.4 (2

موی
ميز
ميزم
ميزها
ميل
ميوه
میل
ناراحت
نامه
نان
ناهار
نپوش
نپوشم
نخريده
نخور

)1.1 (1), 3.1 (2), 3.2 (1

)1.1 (3), 1.2 (1), 1.3 (1), 4.2 (2

)4.1 (5

)4.2 (10), 4.5 (1
)3.1 (5), 3.4 (3

)1.2 (5), 1.5 (2), 3.1 (1), 3.3 (1

)4.3 (3), 4.4 (1
)4.2 (1), 4.3 (2
)1.4 (1), 2.3 (3

)4.3 (4), 4.4 (1), 4.5 (1

)4.3 (1

)3.4 (13), 3.5 (1
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)4.2 (19

)2.1 (3), 2.2 (2), 2.3 (4), 3.2 (3), 4.1 (2

)2.1 (1

)2.2 (1), 4.3 (1

)2.1 (1

)2.2 (26), 2.4 (2), 3.4 (2

)4.4 (3
)4.4 (1
)1.1 (2

)3.2 (10), 4.1 (1

2.2 (5), 2.4 (4), 2.5 (1), 3.3 (3), 3.4 (2),
)3.5 (1), 4.1 (4
1.1 (19), 1.2 (22), 1.3 (12), 1.4 (19),
1.5 (4), 2.1 (57), 2.2 (28), 2.3 (37),
2.4 (48), 2.5 (8), 3.1 (14), 3.2 (20),
3.3 (22), 3.4 (28), 3.5 (13), 4.1 (30),
)4.2 (13), 4.3 (25), 4.4 (12), 4.5 (13
)1.3 (10), 2.3 (2
)3.1 (3), 3.2 (2), 3.4 (1), 4.2 (1

)3.1 (14), 3.2 (5), 3.3 (1), 3.4 (1), 3.5 (9

)3.3 (1

1.1 (7), 1.2 (5), 1.4 (2), 1.5 (1), 3.2 (4),
)4.2 (3), 4.3 (1), 4.5 (1
2.2 (4), 2.3 (3), 2.5 (1), 3.4 (2), 4.2 (13),
)4.3 (2
)1.2 (2), 2.3 (2
1.1 (1), 1.3 (2), 2.1 (6), 3.1 (2), 3.2 (1),
)3.3 (2), 3.4 (1), 4.1 (1), 4.3 (6
)2.1 (1
)3.1 (1
)2.4 (1

)2.2 (1), 2.4 (2), 3.3 (2), 4.1 (1

)2.4 (12
)4.3 (2

)2.1 (11), 2.2 (2), 2.3 (1), 2.4 (3

)4.1 (2

)1.4 (3), 3.3 (3), 4.1 (1), 4.2 (1

)4.4 (2
)4.4 (2
)2.1 (1
)4.4 (1

نخورده
ندارد
ندارم
نداريم
نداری
ندو
نردبان
نرسيده
نزديک
نزنيد
نشدم
نشده
نشسته
نفر
نفهميدم
نقاشی
نقد
نقشه
نكرده
نكن
نكنيد
نگاه
نمايش
نمک
نمی
ننشين
نه

نهصد
نوازندگان
نوازنده
نوامبر
نود
نوری
نوزدهم
نوشت
نوشتم

نوشته
نوشتی
نوع
نوعی
نيست
نيم
نيويور ک
هتل

)3.3 (1
)3.4 (5

)3.4 (8), 3.5 (2), 4.1 (1

)1.5 (1), 3.4 (1

)3.4 (2
)3.3 (1

)2.4 (1), 3.1 (1

)3.5 (1

)1.2 (2), 4.3 (1), 4.4 (7

هجده
هديه
هزار
هستم

)4.4 (1
)3.5 (1
)4.3 (2

)1.1 (1), 1.2 (3), 1.3 (1), 4.2 (1), 4.3 (1

)1.2 (8), 4.2 (1), 4.3 (2

هستند

)2.2 (5), 2.4 (4

)4.2 (12

)1.1 (2), 2.4 (2), 3.3 (1

هستيد
هستيم
هستی
هشت

)1.1 (12), 1.3 (1), 1.5 (1

)2.1 (1), 4.3 (2

)4.4 (1
)4.4 (4

)1.3 (2), 1.4 (1), 3.2 (1), 3.4 (1), 4.2 (1

هشتاد
هشتصد
هشتمين
هفت

)3.1 (2), 3.4 (2

)4.1 (5

1.4 (13), 2.2 (6), 2.3 (2), 3.1 (5), 3.2 (6),
3.3 (7), 3.4 (3), 3.5 (2), 4.2 (3), 4.3 (6),
)4.4 (3
)4.4 (1

هفتاد
هفتصد
هفتم
هفته

1.1 (1), 1.2 (1), 1.3 (9), 1.4 (7), 1.5 (1),
2.1 (10), 2.2 (2), 2.3 (3), 2.4 (3), 3.1 (1),
3.2 (1), 3.3 (1), 3.4 (7), 3.5 (4), 4.1 (1),
)4.3 (1), 4.4 (1
)3.2 (4

هفدهم
هم
هما
همسر
همسرت
همسرش

)3.4 (2

)3.4 (6), 4.1 (1), 4.4 (1), 4.5 (1

)3.1 (3), 4.4 (1
)1.3 (4), 3.2 (2

)3.3 (3
)3.2 (1

همسرم
هنر

)2.1 (1), 2.3 (1), 2.4 (2
)2.1 (1), 2.4 (2), 3.4 (2
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)2.1 (1), 2.2 (4), 2.4 (2

)2.4 (1
)3.3 (5
)4.2 (3

)2.2 (1), 3.3 (1), 3.4 (1), 4.2 (5

)1.3 (7), 3.1 (1
)1.4 (1), 4.2 (2

1.1 (4), 1.2 (2), 1.3 (1), 2.2 (1), 3.3 (1),
)3.4 (3), 4.3 (4
)1.3 (1
)3.1 (6

)3.2 (16), 4.4 (1

1.1 (7), 1.2 (2), 1.3 (3), 2.1 (1), 2.3 (13),
)2.5 (1), 3.3 (5), 4.3 (1), 4.4 (1), 4.5 (1
1.1 (8), 1.2 (6), 1.3 (3), 1.4 (4), 2.1 (1),
2.3 (7), 3.3 (9), 4.1 (4), 4.2 (5), 4.3 (3),
)4.4 (3
)1.3 (2), 2.3 (4), 2.5 (1), 3.3 (1), 4.3 (1
)2.1 (1), 2.3 (3), 4.1 (1), 4.3 (1

)1.1 (4), 2.3 (2

1.3 (10), 2.2 (1), 3.1 (2), 3.2 (1), 3.3 (2),
)3.4 (1), 4.3 (1
)1.3 (5
)3.2 (3
)3.1 (1

1.2 (1), 1.3 (7), 1.4 (1), 3.1 (1), 3.2 (2),
)4.3 (1
)1.3 (5
)3.2 (3
)3.2 (1

1.4 (2), 2.1 (10), 2.2 (1), 3.1 (1), 3.4 (1),
)4.3 (4), 4.4 (1
)3.2 (1
)4.2 (2), 4.5 (2

)4.3 (1
)2.4 (1
)2.4 (1

1.1 (1), 1.4 (1), 2.1 (2), 3.1 (2), 3.2 (2),
)4.2 (1), 4.3 (3
)2.1 (1), 2.3 (1), 3.1 (1), 3.2 (2), 3.3 (1

)2.2 (4), 2.3 (4), 2.4 (2), 4.2 (1

هوا
هواپيما
هوای
هويج
و
وارد
وحش
وزد
وزيد

وقت

1.4 (24), 2.4 (2), 3.1 (2), 3.4 (5), 4.3 (2),
)4.4 (4
)1.3 (6), 2.4 (1), 3.3 (1

وقتی
يا
يازده
يک

)1.4 (4

)2.1 (2), 2.4 (2

1.2 (4), 1.3 (46), 1.4 (5), 2.1 (3), 2.2 (5),
2.3 (1), 3.1 (4), 3.2 (24), 3.3 (1), 3.4 (1),
)4.1 (2), 4.2 (6), 4.3 (4), 4.4 (4), 4.5 (1
)1.3 (12), 3.1 (4

يکم
ين
يورو

)4.2 (5
)4.4 (7
)4.4 (1
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1.3 (5), 1.4 (3), 2.1 (2), 2.2 (1), 3.1 (2),
)3.2 (2
)2.3 (9), 2.4 (34), 2.5 (1), 4.1 (1

)1.5 (3), 2.4 (15), 3.1 (1), 3.3 (2), 4.5 (2

)1.3 (2), 3.1 (1), 3.2 (1

1.1 (4), 1.2 (2), 1.3 (18), 1.4 (4), 1.5 (1),
2.1 (4), 2.2 (7), 2.3 (11), 2.4 (2), 3.1 (13),
3.2 (6), 3.3 (7), 4.1 (21), 4.2 (21), 4.3 (9),
)4.4 (18), 4.5 (3
)3.2 (1
)3.2 (12

)1.3 (5), 3.2 (2

