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Unit 1Unit 1

Lesson 1Lesson 1
Vocabulary

A man

Men

Boys

Women

A boy

A girl

A woman

Girls

A man A man /mæn//mæn/ اِ َمناِ َمن یک مردیک مرد
A boyA boy اِ بُىاِ بُى یک پسریک پسر
BoysBoys بُیزبُیز پسرهاپسرها
A womanA woman اِ ُوَمناِ ُوَمن یک زنیک زن
MenMen ِمنِمن مردهامردها
A girlA girl اِ ِگْرْلاِ ِگْرْل یک دختریک دختر
Women Women /wımın//wımın/ وى ِمنوى ِمن زن هازن ها
girlsgirls ِگْرلْْزِگْرلْْز دخترهادخترها
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The girl is eaِد ِگرْل ایز ایتیْنِد ِگرْل ایز ایتیْنآن دختر دارد مىآن دختر دارد مى خوردخورد ng

 The girl is drinkingِد ِگرْل ایز ْدرینکیْنِد ِگرْل ایز ْدرینکیْنآن دختر دارد مىآن دختر دارد مى نوشدنوشد

The man is eaِد َمْن ایز اینیْنِد َمْن ایز اینیْنآن مرد دارد مىآن مرد دارد مى خوردخورد ng 

 The man is drinkingِد َمْن ایز ْدرینکیْنِد َمْن ایز ْدرینکیْنآن مرد دارد مىآن مرد دارد مى نوشدنوشد

 The woman is runningِد ُوَمن ایز رانیْنِد ُوَمن ایز رانیْنآن زن دارد مىآن زن دارد مى دوددود

 The woman is drinkingِد ُوَمن ایز ْدرینکیْنِد ُوَمن ایز ْدرینکیْنآن زن دارد مىآن زن دارد مى نوشدنوشد

 The boy is runningِد بُوْى ایز رانیْنِد بُوْى ایز رانیْنآن پسر دارد مىآن پسر دارد مى دوددود

The boy is eaِد بُوْى ایز ایتیْنِد بُوْى ایز ایتیْنآن پسر دارد مىآن پسر دارد مى خوردخورد ng 

 The boy is drinkingِد بُوْى ایز ْدرینکیْنِد بُوْى ایز ْدرینکیْنآن پسر دارد مىآن پسر دارد مى نوشدنوشد

 The boy is readingِد بُوْى ایز ریدیْنِد بُوْى ایز ریدیْنآن پسر دارد مطالعه مىآن پسر دارد مطالعه مى کندکند

 The girls are drinkingِد ِگرلْز آ ْدرینکیْنِد ِگرلْز آ ْدرینکیْنآن دخترها دارند مىآن دخترها دارند مى نوشندنوشند

The boys are eaِد بُویْز آ اینیْنِد بُویْز آ اینیْنآن پسرها دارند مىآن پسرها دارند مى خورندخورند ng 
 The boys are readingِد بُویْز آ ریدیْنِد بُویْز آ ریدیْنآن پسرها دارند مطالعه مىآن پسرها دارند مطالعه مى کنندکنند

The woman is eaِد ُوَمن ایز اینیْنِد ُوَمن ایز اینیْنآن زن دارد مىآن زن دارد مى خوردخورد ng 

The women are eaِد ِوِمن آ اینیْنِد ِوِمن آ اینیْنآن زنآن زن ها دارند مىها دارند مى خورندخورند ng 

 The men are readingِد ِمن آ ریدیْنِد ِمن آ ریدیْنآن مردها دارند مطالعه مىآن مردها دارند مطالعه مى کنندکنند

 The men are runningِد ِمن آ رانیْنِد ِمن آ رانیْنآن مردها دارند مىآن مردها دارند مى دونددوند

 The women are runningِد ِوِمن آ رانیْنِد ِوِمن آ رانیْنآن زنآن زن ها دارند مىها دارند مى دونددوند

 The girl is readingِد ِگرْل ایز ریدیْنِد ِگرْل ایز ریدیْنآن دختر دارد مطالعه مىآن دختر دارد مطالعه مى کندکند

آن زنآن زن ها دارند مطالعه ها دارند مطالعه 
 The women areِد ِوِمن آ ریدیْنِد ِوِمن آ ریدیْنمىمى کنندکنند

reading 

 The woman is readingِد ُوَمن ایز ریدیْنِد ُوَمن ایز ریدیْنآن زن دارد مطالعه مىآن زن دارد مطالعه مى کندکند
 The girls are reading ِد ِگرلْز آ ریدیْن ِد ِگرلْز آ ریدیْنآن دخترها دارند مطالعه مىآن دخترها دارند مطالعه مى کنندکنند

 The girls are runningِد ِگرلْز آ رانیْنِد ِگرلْز آ رانیْنآن دخترها دارند مىآن دخترها دارند مى دونددوند

Speaking
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 The women are drinkingِد ِوِمن آ ْدرینکیْنِد ِوِمن آ ْدرینکیْنآن زنآن زن  ها دارند مىها دارند مى  نوشندنوشند

 He is runningهى ایز رانیْنهى ایز رانیْناو (مذکر) دارد مىاو (مذکر) دارد مى  دوددود

He is eaهى ایز اینیْنهى ایز اینیْناو (مذکر)  دارد مىاو (مذکر)  دارد مى  خوردخورد ng 

 She is drinkingشى ایز ْدرینکیْنشى ایز ْدرینکیْناو (مونث) دارد مىاو (مونث) دارد مى  نوشدنوشد
 She is readingشى ایز ریدیْنشى ایز ریدیْناو (مونث) دارد مطالعه مىاو (مونث) دارد مطالعه مى  کندکند

 They are readingِدى آ ریدیْنِدى آ ریدیْنآنها دارند مطالعه مىآنها دارند مطالعه مى  کنندکنند

 She is runningشى ایز رانیْنشى ایز رانیْناو (مونث) دارد مىاو (مونث) دارد مى  دوددود

 They are runningِدى آ رانیْنِدى آ رانیْنآنها دارند مىآنها دارند مى  دونددوند
 He is cookingهى ایز کوکیْنهى ایز کوکیْناو (مذکر) دارد آشپزى مىاو (مذکر) دارد آشپزى مى  کندکند
 She is cookingشى ایز کوکیْنشى ایز کوکیْناو (مونث) دارد آشپزى مىاو (مونث) دارد آشپزى مى  کندکند

 They are cookingِدى آ کوکیْنِدى آ کوکیْنآنها دارند آشپزى مىآنها دارند آشپزى مى  کنندکنند

 The boys are swimmingِد بُویْز آ سوئیمیْنِد بُویْز آ سوئیمیْنآن پسرها دارند شنا مىآن پسرها دارند شنا مى  کنندکنند

 The girl is swimmingِد ِگرْل ایز سوئیمیْنِد ِگرْل ایز سوئیمیْنآن دختر دارد شنا مىآن دختر دارد شنا مى  کندکند

 The man is swimmingِد َمن ایز سوئیمیْنِد َمن ایز سوئیمیْنآن مرد دارد شنا مىآن مرد دارد شنا مى  کندکند

 The women areِد ِوِمن آ سوئیمیْنِد ِوِمن آ سوئیمیْنآن زنآن زن  ها دارند شنا مىها دارند شنا مى  کنندکنند
swimming 

 The woman is swimmingِد ُوَمن ایز سوئیمیْنِد ُوَمن ایز سوئیمیْنآن زن دارد شنا مىآن زن دارد شنا مى  کندکند

 He is swimmingهى ایز سوئیمیْنهى ایز سوئیمیْناو (مذکر) دارد شنا مىاو (مذکر) دارد شنا مى  کندکند

He is wriهى ایز رایْتیْنهى ایز رایْتیْناو (مذکر) دارد مىاو (مذکر) دارد مى  نویسدنویسد ng 

They are eaِدى آ ایتیْنِدى آ ایتیْنآنها دارند مىآنها دارند مى  خورندخورند ng 

 They are swimmingِدى آ سوئیمیْنِدى آ سوئیمیْنآنها دارند شنا مىآنها دارند شنا مى  کنندکنند

They are wriِدى آ رایْتیْنِدى آ رایْتیْنآنها دارند مىآنها دارند مى  نویسندنویسند ng 

The girls are wriِد ِگرلْز آ رایْتیْنِد ِگرلْز آ رایْتیْنآن دخترها دارند مىآن دخترها دارند مى  نویسندنویسند ng 

The girl is wriِد ِگرْل ایز رایْتیْنِد ِگرْل ایز رایْتیْنآن دختر دارد مىآن دختر دارد مى  نویسدنویسد ng 

 He is drinkingهى ایز ْدرینکیْنهى ایز ْدرینکیْناو (مذکر) دارد مىاو (مذکر) دارد مى  نوشدنوشد

She is wriشى ایز رایْتیْنشى ایز رایْتیْناو (مونث) دارد مىاو (مونث) دارد مى  نویسدنویسد ng 

She is eaشى ایز ایتیْنشى ایز ایتیْناو (مونث) دارد مىاو (مونث) دارد مى  خوردخورد ng 
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  A woman  A womanاِ ُوَمناِ ُوَمنیک زنیک زن

 A car A carاِ کااِ کایک ماشینیک ماشین

 A boy A boyاِ بُوْىاِ بُوْىیک پسریک پسر

 A dog A dogاِ داگاِ داگیک سگیک سگ

 Girls Girlsِگرلْزِگرلْزدختراندختران

Bread and waterBread and waterبِْرد اَند ُوتِهبِْرد اَند ُوتِهنان و آبنان و آب

 A man A manاِ َمْناِ َمْنیک مردیک مرد

 Coffee Coffeeکافىکافىقهوهقهوه

 A horse A horseاِ هُوس اِ هُوس یک اسبیک اسب

A penA penاِ پِناِ پِنیک خودکاریک خودکار

 Women Womenِوِمنِوِمنزنانزنان

 A cat A catاِ َکتاِ َکتیک گربهیک گربه

 An egg An eggاَن اِْگاَن اِْگیک تخم مرغ  یک تخم مرغ  

 An apple An appleاَن اَپُلاَن اَپُلیک سیبیک سیب

 Bread Breadبِْردبِْردناننان

 Boys Boysبُویْزبُویْزپسرهاپسرها

 Men Menِمنِمنمردانمردان

Unit 1Unit 1

Lesson 2Lesson 2
Vocabulary
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A woman  

A horse 

An egg 

Girls

Men

A boy 

Women

Bread

A man 

A car 

A pen

An apple 

Bread and water

A dog 

A cat 

Boys

Coffee
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 A book A bookاِ بُوكاِ بُوكیک کتابیک کتاب

 A fish A fishاِ فیشاِ فیشیک ماهىیک ماهى

 Milk Milkمیلکمیلکشیر (نوشیدنى)شیر (نوشیدنى)

 A newspaper A newspaperاِ نیوز پِْى پهاِ نیوز پِْى پهیک روزنامهیک روزنامه

 A girl A girlاِ ِگرْلاِ ِگرْلیک دختریک دختر

 A sandwich A sandwichاِ َسنْدویچاِ َسنْدویچیک ساندویچیک ساندویچ

 A bicycle A bicycleاِ بایسیُکلاِ بایسیُکلیک دوچرخهیک دوچرخه

A girl 

A book Milk

A bicycle 

A fish 

A sandwich 

A newspaper 
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 Helloِهلُوِهلُوسالمسالم
 He is sleepingهى ایز ْسلیپیْنهى ایز ْسلیپیْناو (مذکر) در خواب استاو (مذکر) در خواب است
 She is sleepingشى ایز ْسلیپیْنشى ایز ْسلیپیْناو (مونث) در خواب استاو (مونث) در خواب است

 They are sleepingِدى آ ْسلیپیْنِدى آ ْسلیپیْنآنها در خواب هستندآنها در خواب هستند
 This is an appleدیس ایز اَن اَپُلدیس ایز اَن اَپُلاین یک سیب استاین یک سیب است

 This is a newspaperدیس ایز اِ نیوز پِْى پهدیس ایز اِ نیوز پِْى پهاین یک روزنامه استاین یک روزنامه است
 ?What is thisوات ایز دیسوات ایز دیساین چیست؟این چیست؟

 This is a catدیس ایز اِ َکتدیس ایز اِ َکتاین یک گربه استاین یک گربه است
 This is a bicycleدیس ایز اِ بایسیُکلدیس ایز اِ بایسیُکلاین یک دوچرخه استاین یک دوچرخه است
 This is an eggدیس ایز اَن اِگدیس ایز اَن اِگاین یک تخم مرغ استاین یک تخم مرغ است
 This is a penدیس ایز اِ پِندیس ایز اِ پِناین یک خودکار استاین یک خودکار است
 This is a fishدیس ایز اِ فیشدیس ایز اِ فیشاین یک ماهى استاین یک ماهى است

 This is riceدیس ایز رایْسدیس ایز رایْساین برنج استاین برنج است
 ?Is he sleepingایز هى ْسلیپیْنایز هى ْسلیپیْنآیا او (مذکر) در خواب است؟آیا او (مذکر) در خواب است؟

 Yes, He is sleepingیِس، هى ایز ْسلیپیْنیِس، هى ایز ْسلیپیْنبله، او در خواب استبله، او در خواب است
 ?Is she sleepingایز شى ْسلیپیْنایز شى ْسلیپیْنآیا او (مونث) در خواب است؟  آیا او (مونث) در خواب است؟  
No, she is not sleepingنُو، شى ایز نات ْسلیپیْننُو، شى ایز نات ْسلیپیْننه، او (مونث) در خواب نیستنه، او (مونث) در خواب نیست

 ?Is the dog swimmingایز ِد داگ سوئیمیْنایز ِد داگ سوئیمیْنآیا سگ دارد شنا مى کند؟آیا سگ دارد شنا مى کند؟
 Yesیِسیِسبلهبله

 ?Is the horse swimmingایز ِد هُوس سوئیمیْنایز ِد هُوس سوئیمیْنآیا اسب دارد شنا مى کند؟آیا اسب دارد شنا مى کند؟
Noنُونُونهنه

آیا او (مونث) دارد روزنامه آیا او (مونث) دارد روزنامه 
مى خواند؟مى خواند؟

 Is she reading aایز شى ریدیْن  اِ نیوز پِْى په ایز شى ریدیْن  اِ نیوز پِْى په 
newspaper? 

 ?Is she reading a bookایز شى ریدیْن  اِ بُوكایز شى ریدیْن  اِ بُوكآیا او (مونث) دارد کتاب مى خواند؟آیا او (مونث) دارد کتاب مى خواند؟
 ?Is he eating an appleایز هى ایتینگ اَن اَپُلایز هى ایتینگ اَن اَپُلآیا او (مذکر) دارد سیب مى خورد؟آیا او (مذکر) دارد سیب مى خورد؟

 Good byeگود باىگود باىخدانگهدارخدانگهدار

Speaking
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 Black Blackبَْلکبَْلکسیاهسیاه

 Green Greenْگرینْگرینسبزسبز

 Coffee Coffeeکافىکافىقهوهقهوه

 A bicycle A bicycleاِ بایسیُکلاِ بایسیُکلیک دوچرخهیک دوچرخه

Bread and waterBread and waterبِْرد اَند ُوتهبِْرد اَند ُوتهنان و آبنان و آب

 A boy A boyاِ بُوىاِ بُوىیک پسریک پسر

 Bread Breadبِْردبِْردناننان

 A car A carاِ کااِ کایک ماشینیک ماشین

 A horse A horseاِ هُوس اِ هُوس یک اسبیک اسب

 A cat A catاِ َکتاِ َکتیک گربهیک گربه

An appleAn appleاَن اَپُلاَن اَپُلیک سیبیک سیب

WhiteWhiteوایْتوایْتسفیدسفید

A girlA girlاِ ِگرْلاِ ِگرْلیک دختریک دختر

ManManَمنَمنمردمرد

A sandwichA sandwichاِ َسنْدویچاِ َسنْدویچیک ساندویچیک ساندویچ

A fishA fishاِ فیشاِ فیشیک ماهىیک ماهى

A newspaperA newspaperاِ نیوز پِْى پهاِ نیوز پِْى پهیک روزنامهیک روزنامه

 Girls Girlsِگرلْزِگرلْزدختراندختران

 A man A manاِ َمن·اِ َمن·یک مردیک مرد

 A woman A womanاِ ُوَمناِ ُوَمنیک زنیک زن

Unit 1Unit 1

Lesson 3Lesson 3
Vocabulary
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Black

A horse 

Bread and water

A girl

A newspaper

Coffee

An apple

A sandwich

Bread

Green

A cat 

Man

A boy 

A bicycle 

White

A fish

A car 

Girls A woman A man 
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 Red Redِردِردقرمزقرمز

 A book A bookاِ بُوكاِ بُوكیک کتابیک کتاب

 Boys Boysبُویْزبُویْزپسرانپسران

 An egg An eggاَن اِگاَن اِگیک تخم مرغیک تخم مرغ

 A pen A penاِ پِناِ پِنیک خودکاریک خودکار

 Blue Blueبْلوبْلوآبىآبى

 Milk Milkمیلکمیلکشیر (نوشیدنى)شیر (نوشیدنى)

 Yellow Yellowیِلُویِلُوزردزرد

 A dog A dogاِ داگاِ داگیک سگیک سگ

 Women Womenِوِمنِوِمنزنانزنان

Blue

A book 

Women

Yellow

An egg 

Milk

BoysRed

A dog 

A pen 
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Speaking
 Helloِهلُوِهلُوسالمسالم

 I am a boyآى اَم اِ بُوى آى اَم اِ بُوى من یک پسر هستممن یک پسر هستم

 I am a girlآى اَم اِ ِگرلآى اَم اِ ِگرلمن یک دختر هستممن یک دختر هستم

 I am a manآى اَم اِ َمنآى اَم اِ َمنمن یک مرد هستممن یک مرد هستم

 I am a womanآى اَم اِ ُوَمنآى اَم اِ ُوَمنمن یک زن هستممن یک زن هستم

 I am a teacherآى اَم اِ تیچه آى اَم اِ تیچه من یک معلم هستممن یک معلم هستم

 I am not a teacherآى اَم نات اِ تیچهآى اَم نات اِ تیچهمن یک معلم نیستممن یک معلم نیستم

 I am a doctorآى اَم اِ داکتهآى اَم اِ داکتهمن یک دکتر هستممن یک دکتر هستم

 I am not a doctorآى اَم نات اِ داکتهآى اَم نات اِ داکتهمن یک دکتر نیستممن یک دکتر نیستم

 I am a pupilآى اَم اِ پیوپُلآى اَم اِ پیوپُلمن یک دانشمن یک دانش آموز هستمآموز هستم

 I am not a pupilآى اَم نات اِ پیوآى اَم نات اِ پیو پُلپُلمن یک دانشمن یک دانش آموز نیستمآموز نیستم

 I have a green bookآى َهو اِ ْگرین بُوكآى َهو اِ ْگرین بُوكمن یک کتاب سبز دارممن یک کتاب سبز دارم

 I have a yellow bookآى َهو اِ یِلُو بُوكآى َهو اِ یِلُو بُوكمن یک کتاب زرد دارممن یک کتاب زرد دارم

 I have a red bookآى َهو اِ ِرد بُوكآى َهو اِ ِرد بُوكمن یک کتاب قرمز دارممن یک کتاب قرمز دارم

 You have a green bookیو َهو اِ ْگرین بُوكیو َهو اِ ْگرین بُوكتو یک کتاب سبز دارى تو یک کتاب سبز دارى 

 You have a yellow bookیو َهو اِ یِلُو بُوكیو َهو اِ یِلُو بُوكتو یک کتاب زرد دارى تو یک کتاب زرد دارى 

 You have a red bookیو َهو اِ ِرد بُوكیو َهو اِ ِرد بُوكتو یک کتاب قرمز دارى تو یک کتاب قرمز دارى 

 ?What are you drinkingوات آ یو ْدرینکیْن؟وات آ یو ْدرینکیْن؟تو چه چیزى دارى مىتو چه چیزى دارى مى نوشى؟نوشى؟

 I am drinking waterآى اَم ْدرینکیْنگ ُوتهآى اَم ْدرینکیْنگ ُوتهمن دارم آب مىمن دارم آب مى نوشمنوشم

What are you eaوات آ یو ایتیْن؟وات آ یو ایتیْن؟تو چه چیزى دارى مىتو چه چیزى دارى مى خورى؟خورى؟ ng? 

I am eaآى اَم ایتیْنگ رایْسآى اَم ایتیْنگ رایْسمن دارم برنج مىمن دارم برنج مى خورمخورم ng rice 

 ?What do you haveوات دو یو َهو؟وات دو یو َهو؟تو چه چیزى دارى؟تو چه چیزى دارى؟
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 I have a sandwichآى َهو اِ َسنْدویچآى َهو اِ َسنْدویچمن یک ساندویج دارممن یک ساندویج دارم

 I have a penآى َهو اِ پِنآى َهو اِ پِنمن یک خودکار دارممن یک خودکار دارم

 We are teachersوى آ تیِچزوى آ تیِچزما معلم هستیمما معلم هستیم

 We are girlsوى آ ِگرلْزوى آ ِگرلْزما دختر هستیمما دختر هستیم

 We are boysوى آ بُویْزوى آ بُویْزما پسر هستیمما پسر هستیم

 We are police officersوى آ پُلیس آفیِسرزوى آ پُلیس آفیِسرزما افسر پلیس هستیمما افسر پلیس هستیم

 We are doctorsوى آ داکِترزوى آ داکِترزما دکتر هستیمما دکتر هستیم

 I have a red bicycleآى َهو اِ ِرد باىآى َهو اِ ِرد باى  سیُکلسیُکلمن یک دوچرخه قرمز دارممن یک دوچرخه قرمز دارم

We have green bicyclesوى َهو ْگرین باىوى َهو ْگرین باى  سیُکلزسیُکلزما دوچرخهما دوچرخه  هاى سبز داریمهاى سبز داریم

 I have red applesآى َهو ِرد اَپُلزآى َهو ِرد اَپُلزمن سیبمن سیب  هاى قرمز دارمهاى قرمز دارم

 We have green applesوى َهو ْگرین اَپُلزوى َهو ْگرین اَپُلزما سیبما سیب  هاى سبز داریمهاى سبز داریم

آن مرد دارد چه کارى انجام آن مرد دارد چه کارى انجام 
 ?What is the man doingوات ایز ِذ َمن دوئیْن؟وات ایز ِذ َمن دوئیْن؟مى دهد؟مى دهد؟

 The man is cookingِذ َمن ایز کُوکیْنِذ َمن ایز کُوکیْنآن مرد دارد آشپزى مىآن مرد دارد آشپزى مى  کندکند

آن زن دارد چه کارى انجام آن زن دارد چه کارى انجام 
 What is the womanوات ایز ِذ ُوَمن دوئیْن؟وات ایز ِذ ُوَمن دوئیْن؟مى دهد؟مى دهد؟

doing? 

 The woman is readingِذ ُوَمن ایز ریدیْنِذ ُوَمن ایز ریدیْنآن زن دارد مطالعه مىآن زن دارد مطالعه مى  کندکند

 ?What is the boy doingوات ایز ِذ بُوى دوئیْنوات ایز ِذ بُوى دوئیْنپسر دارد چه کارى انجام مىپسر دارد چه کارى انجام مى  دهد؟دهد؟

 The boy is runningِذ بُوى ایز رانیْنِذ بُوى ایز رانیْنپسر دارد مىپسر دارد مى  دوددود

 ?What are you doingوات آ یو دوئیْنوات آ یو دوئیْنتو دارى چه کارى انجام مىتو دارى چه کارى انجام مى  دهى؟دهى؟

I am wriآیَم رایْتینآیَم رایْتینمن دارم مىمن دارم مى  نویسمنویسم ng

I am drivingآى اَم ْدرایْوینآى اَم ْدرایْوینمن دارم رانندگى مىمن دارم رانندگى مى  کنمکنم

Good byeگود باىگود باىخدانگهدارخدانگهدار



خودآموزخودآموز تصویرىتصویرى مکالمهمکالمه زبانزبان انگلیسىانگلیسى
le

ve
l 1

le
ve

l 1
57

 I have a green bookآى َهو اِ ْگرین بُوكآى َهو اِ ْگرین بُوكمن یک کتاب سبز دارممن یک کتاب سبز دارم

 I have a yellow bookآى َهو اِ یِلُو بُوكآى َهو اِ یِلُو بُوكمن یک کتاب زرد دارممن یک کتاب زرد دارم

 I have a red bookآى َهو اِ ِرد بُوكآى َهو اِ ِرد بُوكمن یک کتاب قرمز دارممن یک کتاب قرمز دارم

 You have a green bookیو َهو اِ ْگرین بُوكیو َهو اِ ْگرین بُوكتو یک کتاب سبز دارىتو یک کتاب سبز دارى

 You have a yellow bookیو َهو اِ یِلُو بُوكیو َهو اِ یِلُو بُوكتو یک کتاب سبز دارىتو یک کتاب سبز دارى

 You have a red bookیو َهو اِ ِرد بُوكیو َهو اِ ِرد بُوكتو یک کتاب قرمز دارىتو یک کتاب قرمز دارى

Conversation

Every sole has its salve!Every sole has its salve!

هر دردى را درمانى است!هر دردى را درمانى است!

اصطالحاتاصطالحات
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A dressA dressاِ ِدِرس اِ ِدِرس یک لباس زنانهیک لباس زنانه

 A blue shirt A blue shirtاِ بْلو ِشرتاِ بْلو ِشرتیک پیراهن آبىیک پیراهن آبى

 A coat A coatاِ کُوتاِ کُوتیک کتیک کت

 Two pens Two pensتوو پِنزتوو پِنزدو خودکاردو خودکار

 A shirt A shirtاِ ِشرتاِ ِشرتیک پیراهنیک پیراهن

 One Oneوانوانیکیک

 Four boys Four boysفُور بُویزفُور بُویزچهار پسرچهار پسر

 A yellow T shirt A yellow T shirtاِ یِلُو تىاِ یِلُو تى شرتشرتیک تیشرت زردیک تیشرت زرد

 A green T shirt A green T shirtاِ ْگرین تىاِ ْگرین تى شرتشرتیک تیشرت سبزیک تیشرت سبز

 Five Fiveفایْوفایْوپنجپنج

 Two Twoتووتوودودو

 A red shirt A red shirtاِ ِرد اِ ِرد  شرتشرتیک پیراهن قرمزیک پیراهن قرمز

 Six apples Six applesسیکس اَپُلزسیکس اَپُلزشش سیبشش سیب

 Four men Four menفُو ِمنفُو ِمنچهار مردچهار مرد

 Three cats Three catsثْرى َکتْسثْرى َکتْسسه گربهسه گربه

 Shoes Shoesشووزشووزکفشکفش

 Three bicycles Three bicyclesثْرى باىثْرى باى سیُکلزسیُکلزسه دوچرخهسه دوچرخه

 One car One carوان کاوان کایک اتومبیلیک اتومبیل

 Three Threeثْرىثْرىسهسه

 Four Fourفُوفُوچهارچهار

Unit 1Unit 1
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A dress

A green T shirt 

Six apples 

Three bicycles 

A shirt 

A coat 

Two

Three cats 

Three

Four boys 

A blue shirt 

Five

Four men 

One car 

One

Two pens 

A red shirt 

Shoes

Four

A yellow T shirt 
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 Five books Five booksفایْو بُوکسفایْو بُوکسپنج کتابپنج کتاب

 A skirt A skirtاِ ْسِکرتاِ ْسِکرتیک دامنیک دامن

 Two dogs Two dogsتوو داگزتوو داگزدو سگدو سگ

 Trousers Trousersْتَرْوِزرسْتَرْوِزرسشلوارشلوار

 Five newspapers Five newspapersفایْو نیوز پِْى پِزفایْو نیوز پِْى پِزپنج روزنامهپنج روزنامه

 Six girls Six girlsسیکس ِگرلْزسیکس ِگرلْزشش دخترشش دختر

 One egg One eggوان اِگوان اِگیک تخم مرغیک تخم مرغ

SixSixسیکسسیکسشششش

Five books 

Five newspapers 

Two dogs 

One egg 

A skirt 

Six girls 

Trousers

Six
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 How many chairs areها ِمنى ِچز آ ِذرها ِمنى ِچز آ ِذرچندتا صندلى وجود دارد؟چندتا صندلى وجود دارد؟
there? 

 There are six chairsِذر آ سیکس ِچز ِذر آ سیکس ِچز شش صندلى وجود داردشش صندلى وجود دارد

 How many phonesها ِمنى فُونز آ ِذرها ِمنى فُونز آ ِذرچندتا تلفن وجود دارد؟چندتا تلفن وجود دارد؟
are there? 

 There are five phonesِذر آ فایْو فُونزِذر آ فایْو فُونزپنج تلفن وجود داردپنج تلفن وجود دارد

 How many beds areها ِمنى بِدز آ ِذرها ِمنى بِدز آ ِذرچندتا تختخواب وجود دارد؟چندتا تختخواب وجود دارد؟
there? 

 There are two bedsِذر آ توو بِدزِذر آ توو بِدزدوتختخواب وجود دارددوتختخواب وجود دارد

 How many cups doها ِمنى کاپس دو یو َهوها ِمنى کاپس دو یو َهوتو چندتا فنجان دارى؟تو چندتا فنجان دارى؟
you have? 

 We have four cupsوى َهو فُو کاپسوى َهو فُو کاپسچهارتا فنجان داریمچهارتا فنجان داریم

 How many sandwichesها ِمنى َسنْدویِچز دو یو َهوها ِمنى َسنْدویِچز دو یو َهوتو چندتا سانویج دارى؟تو چندتا سانویج دارى؟
do you have? 

 We have five sandwichesوى َهو فایْو َسنْدویِچزوى َهو فایْو َسنْدویِچزما پنج تا ساندویج داریمما پنج تا ساندویج داریم

 How many balls doها ِمنى بُالز دو یو َهوها ِمنى بُالز دو یو َهوتو چندتا توپ دارى؟تو چندتا توپ دارى؟
you have? 

 I have three ballsآى َهو ثْرى بُالزآى َهو ثْرى بُالزمن سه تا توپ دارممن سه تا توپ دارم

 How many plates doها ِمنى پِلِْیتز دو یو َهوها ِمنى پِلِْیتز دو یو َهوتو چندتا بشقاب دارى؟تو چندتا بشقاب دارى؟
you have? 

 I have two platesآى َهو توو پِلِْیتزآى َهو توو پِلِْیتزمن دوتا بشقاب دارممن دوتا بشقاب دارم

 I am buying a skirtآیَم بائیْنگ اِ ْسِکت آیَم بائیْنگ اِ ْسِکت من دارم یک دامن مىمن دارم یک دامن مى خرمخرم

 I am wearing a skirtآیَم ِوریْنگ اِ ْسِکتآیَم ِوریْنگ اِ ْسِکتمن یک دامن به تن دارممن یک دامن به تن دارم

 I am buying trousersآیَم بائیْنگ تَْرْوِزسآیَم بائیْنگ تَْرْوِزسمن دارم شلوار مىمن دارم شلوار مى خرمخرم

 I am wearing trousersآیَم ِوریْنگ تَْرْوِزرسآیَم ِوریْنگ تَْرْوِزرسمن شلوار به تن دارممن شلوار به تن دارم

 ?Who has the hatهوو َهز ِذ َهتهوو َهز ِذ َهتچه کسى کاله را دارد؟چه کسى کاله را دارد؟

Speaking
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 The woman has the hatِذ ُوَمن َهز ِذ َهتِذ ُوَمن َهز ِذ َهتآن زن کاله را داردآن زن کاله را دارد

 ?Who has the ballهوو َهز ِذ بُالهوو َهز ِذ بُالچه کسى توپ را دارد؟چه کسى توپ را دارد؟

 The boy has the ballِذ بُوى َهز ِذ بُالِذ بُوى َهز ِذ بُالآن پسر توپ را داردآن پسر توپ را دارد

 ?Who has the booksهوو َهز ِذ بُوکسهوو َهز ِذ بُوکسچه کسى کتابچه کسى کتاب  ها را دارد؟ها را دارد؟

 The girls have the booksِذ ِگرلز َهو ِذ بُوکسِذ ِگرلز َهو ِذ بُوکسدخترها کتابدخترها کتاب  ها را دارندها را دارند

 ?Who has the newspaperهوو َهز ِذ نیوز پِْى پههوو َهز ِذ نیوز پِْى پهچه کسى روزنامه را دارد؟چه کسى روزنامه را دارد؟

 The doctor has theِذ داکته َهز ِذ نیوز پِْى پهِذ داکته َهز ِذ نیوز پِْى پهدکتر روزنامه را دارددکتر روزنامه را دارد
newspaper 

 ?Who is wearing shoesهو ایز ِوریْنگ شووزهو ایز ِوریْنگ شووزچه کسى کفش به پا دارد؟چه کسى کفش به پا دارد؟

 I am wearing shoesآیَم ِوریْنگ شووزآیَم ِوریْنگ شووزمن کفش به پا دارممن کفش به پا دارم

 ?Who is wearing a hatهو ایز ِوریْنگ اِ َهتهو ایز ِوریْنگ اِ َهتچه کسى یک کاله به سر دارد؟چه کسى یک کاله به سر دارد؟

 We are wearing hatsوى آ ِوریْنگ َهتسوى آ ِوریْنگ َهتسما کاله به سر داریمما کاله به سر داریم

 ?Who is walkingهو ایز ُوکیْنهو ایز ُوکیْنچه کسى دارد پیادهچه کسى دارد پیاده  روى مىروى مى  کند؟کند؟

 We are walkingوى آ ُوکیْنوى آ ُوکیْنما داریم پیادهما داریم پیاده  روى مىروى مى  کنیمکنیم

 ?Who is runningهو ایز رانیْنهو ایز رانیْنچه کسى دارد مىچه کسى دارد مى  دود؟دود؟

 We are runningوى آ رانیْنوى آ رانیْنما داریم مىما داریم مى  دویمدویم

 How many trees areها ِمنى تْریز آ ِذرها ِمنى تْریز آ ِذرچه تعداد درخت وجود دارد؟چه تعداد درخت وجود دارد؟
there? 

 There are three treesِذر آ ثْرى تْریزِذر آ ثْرى تْریزسه تا درخت وجود داردسه تا درخت وجود دارد

 There are four treesِدر آ فُو تْریزِدر آ فُو تْریزچهار درخت وجود داردچهار درخت وجود دارد

 How many balls areها ِمنى بُالز آ ِذرها ِمنى بُالز آ ِذرچه تعداد توپ وجود دارد؟چه تعداد توپ وجود دارد؟
there? 

 There is one ballِذر ایز وان بُالِذر ایز وان بُالیک توپ وجود داردیک توپ وجود دارد
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 How many childrenها ِمنى چیلِْدِرن آ ِذرها ِمنى چیلِْدِرن آ ِذرچه تعداد بچه وجود دارد؟چه تعداد بچه وجود دارد؟
are there? 

 There are six childrenِذر آ سیکس چیلِْدِرنِذر آ سیکس چیلِْدِرنشش بچه وجود داردشش بچه وجود دارد

 ?What is thisوات ایز دیسوات ایز دیساین چیست؟این چیست؟

 This is waterذیس ایز ُوتهذیس ایز ُوتهاین آب استاین آب است

 This is a plateذیس ایز اِ پِلِْیتذیس ایز اِ پِلِْیتاین یک بشقاب استاین یک بشقاب است

 Helloِهلُوِهلُوسالمسالم

 Good byeگود باىگود باىخدانگهدارخدانگهدار

 How many cups doها ِمنى کاپس دو یو َهوها ِمنى کاپس دو یو َهوشما چه تعداد فنجان دارید؟شما چه تعداد فنجان دارید؟
you have? 

 We have four cupsوى َهو فُو کاپسوى َهو فُو کاپسما چهارتا فنجان داریمما چهارتا فنجان داریم

 How many sandwichesها ِمنى َسنْدویِچز دو یو َهوها ِمنى َسنْدویِچز دو یو َهوشما چه تعداد ساندویچ دارید؟شما چه تعداد ساندویچ دارید؟
do you have? 

 We have fiveوى َهو فایْو َسنْدویِچزوى َهو فایْو َسنْدویِچزما پنج تا ساندویج داریمما پنج تا ساندویج داریم
sandwiches 

 How many balls doها ِمنى بُالز دو یو َهوها ِمنى بُالز دو یو َهوتو چه تعداد توپ دارى؟تو چه تعداد توپ دارى؟
you have? 

 I have three ballsآى َهو ثْرى بُالزآى َهو ثْرى بُالزمن سه تا توپ دارممن سه تا توپ دارم

 How many plates doها ِمنى پِلِْیتز دو یو َهوها ِمنى پِلِْیتز دو یو َهوتو چه تعداد بشقاب دارى؟تو چه تعداد بشقاب دارى؟
you have? 

 I have two platesآى َهو توو پِلِْیتزآى َهو توو پِلِْیتزمن دوتا بشقاب دارممن دوتا بشقاب دارم

Conversation
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Lesson 1Lesson 1
Vocabulary

 The sun The sunِذ سانِذ سانخورشیدخورشید

 Eleven Elevenایِلِونایِلِونیازدهیازده

 A woman A womanاِ ُوَمناِ ُوَمنیک زنیک زن

 Seven Sevenِسِونِسِونهفتهفت

 Ten Tenتِنتِنَدهَده

 A boy A boyاِ بُوى اِ بُوى یک پسریک پسر

 Eight eggs Eight eggsاِیْت اِگزاِیْت اِگزهشت تخم مرغهشت تخم مرغ

 Seven pens Seven pensِسِون پِنزِسِون پِنزهفت تا خودکارهفت تا خودکار

 Ten cups Ten cupsتِن کاپستِن کاپسده فنجانده فنجان

 Nine hats Nine hatsنایْن َهتسنایْن َهتسنُه کالهنُه کاله

 Eight Eightاِیْتاِیْتهشتهشت

 The father The fatherِذ فاِذِذ فاِذپدرپدر

 ten plates ten platesتِن پِِلْیتز تِن پِِلْیتز ده بشقابده بشقاب

 eleven flowers eleven flowersایِلِون ِفالِوزایِلِون ِفالِوزیازده گلیازده گل

 A girl A girlاِ ِگْرلاِ ِگْرلیک دختریک دختر

 A family A familyاِ َفمیلىاِ َفمیلىیک خانوادهیک خانواده

 Eight chairs Eight chairsاِیْت ِچزاِیْت ِچزهشت صندلىهشت صندلى

 Nine Nineنایْننایْننُهنُه

 The daughter The daughterِذ دُوتهِذ دُوتهفرزند دخترفرزند دختر

 A baby A babyاِ بِْیبىاِ بِْیبىیک نوزادیک نوزاد


