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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 ُوِمناِ ُوِمن یک زنیک زن
MenMen ِمنِمن مردهامردها
A girlA girl اِ ِگْرْلاِ ِگْرْل یک دختریک دختر
Women Women /wımın//wımın/ وى مینوى مین زن هازن ها
girlsgirls ِگْرلْْزِگْرلْْز دخترهادخترها

Unit 1Unit 1
Lesson 1

Vocabulary 

A man

Men

A boy

A girl

Boys

Women

A woman

girls
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The girl is drinking.The girl is drinking.  drɪŋkɪŋ ِذ ِگْرْل ایْز درینکیْنْگ.ِذ ِگْرْل ایْز درینکیْنْگ.  دختر دارد مى نوشد. دختر دارد مى نوشد. 
The boy is drinking.  .ِذ بُى ایْز درینکیْنْگ. ِذ بُى ایْز درینکیْنْگ پسر دارد مى نوشد.پسر دارد مى نوشد.
The woman is drinking. . .ِذ ُوِمن ایْز دریْنکیْنْگْ ِذ ُوِمن ایْز دریْنکیْنْگْ زن دارد مى نوشد.زن دارد مى نوشد.
The man is drinking. . .ِذ َمن ایْز دریْنکیْنْگْ ِذ َمن ایْز دریْنکیْنْگْ مرد دارد مى نوشد.مرد دارد مى نوشد.
The man is eating. ِذ َمن ایْز اى تیْنْگ.ِذ َمن ایْز اى تیْنْگ. مرد دارد مى خورد.مرد دارد مى خورد.
The woman is eating. زن دارد مى خورد.زن دارد مى خورد. ِذ ُوِمن ایْز اى تیْنْگ. ِذ ُوِمن ایْز اى تیْنْگ.
The girl is eating. دختر دارد مى خورد.دختر دارد مى خورد. ِذ ِگْرْل ایْز اى تیْنْگ. ِذ ِگْرْل ایْز اى تیْنْگ.
The boy is eating. iːtɪŋ ِذ بُى ایْز اى تیْنْگ.ِذ بُى ایْز اى تیْنْگ. پسر دارد مى خورد.پسر دارد مى خورد.
The girl is running. ِذ ِگْرْل  ایْز رانیْنْگ.ِذ ِگْرْل  ایْز رانیْنْگ. دختر دارد مى َدَود.دختر دارد مى َدَود.
The boy is running. ِذ بُى ایْز رانیْنْگ.ِذ بُى ایْز رانیْنْگ. پسر دارد مى َدَود.پسر دارد مى َدَود.
The man is running. ِذ َمن ایْز رانیْنْگ.ِذ َمن ایْز رانیْنْگ. مرد دارد مى َدَود.مرد دارد مى َدَود.
The man is reading. . .ِذ َمن ایْز ریدیْنْگْ ِذ َمن ایْز ریدیْنْگْ مرد دارد مى خواند.مرد دارد مى خواند.
The boy is reading . .ِذ بُى ایْز ریدیْنْگْ ِذ بُى ایْز ریدیْنْگْ پسر دارد مى خواندپسر دارد مى خواند
The girls are drinking. ِذ ِگْرلْْز آْر دریْنکیْنْگ.ِذ ِگْرلْْز آْر دریْنکیْنْگ. دخترها دارند مى نوشند.دخترها دارند مى نوشند.
The boys are eating ِذ بُیز آْر اى تیْنْگ.ِذ بُیز آْر اى تیْنْگ. پسرها دارند مى خورند.پسرها دارند مى خورند.
The men are reading. . .ِذ ِمن آْر ریدیْنْگْ ِذ ِمن آْر ریدیْنْگْ مردها دارند مى خوانند.مردها دارند مى خوانند.
The men are running. ِذ ِمن آْر رانیْنْگ.ِذ ِمن آْر رانیْنْگ. مردها دارند مى َدَوند.مردها دارند مى َدَوند.
The women are reading. . .ِذ ویمین آْر ریدیْنْگْ ِذ ویمین آْر ریدیْنْگْ زن ها دارند مى خوانند.زن ها دارند مى خوانند.
The woman is reading. ِذ ُوِمن ایْز ریدینْگ.ِذ ُوِمن ایْز ریدینْگ. زن دارد مى خواند.زن دارد مى خواند.
He is running. . .هى ایْز رانیْنْگْ هى ایْز رانیْنْگْ او دارد مى َدَود.او دارد مى َدَود.

Speaking
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He is eating. هى ایْز اى تیْنْگ.هى ایْز اى تیْنْگ. او دارد مى خورد.او دارد مى خورد.
She is drinking. . .شى ایْز دریْنکیْنْگْ شى ایْز دریْنکیْنْگْ او دارد مى نوشد.او دارد مى نوشد.
She is reading. شى ایْز ریدینْگ.شى ایْز ریدینْگ. او دارد مى خواند.او دارد مى خواند.
They are reading. . .ِذى آْر ریدیْنْگْ ِذى آْر ریدیْنْگْ آن ها دارند مى خوانند.آن ها دارند مى خوانند.
She is running. شى ایْز رانیْنْگ.شى ایْز رانیْنْگ. او دارد مى َدود.او دارد مى َدود.
They are running. ِذى آْر رانیْنْگ.ِذى آْر رانیْنْگ. آن ها دارند مى َدَوند.آن ها دارند مى َدَوند.

He is cooking. . .هى ایْز کوکیْنْگْ هى ایْز کوکیْنْگْ او دارد آشپزى  مى کند او دارد آشپزى  مى کند 
(مذکر).(مذکر).

She is cooking. . .شى ایْز کوکیْنْگْ شى ایْز کوکیْنْگْ او دارد آشپزى مى کند او دارد آشپزى مى کند 
(مؤنث).(مؤنث).

They are cooking. . .ِذى آْر کوکیْنْگْ ِذى آْر کوکیْنْگْ آن ها دارند آشپزى آن ها دارند آشپزى 
مى کنند.مى کنند.

The boys are swimming. . .ِذ بُیز آْر سویمیْنْگْ ِذ بُیز آْر سویمیْنْگْ پسرها دارند شنا مى کنند.پسرها دارند شنا مى کنند.
The girl is swimming. . .ِذ ِگْرْل  ایْز سویمیْنْگْْ ِذ ِگْرْل  ایْز سویمیْنْگْْ دختر دارد شنا مى کند.دختر دارد شنا مى کند.
The man is swimming. . .ِذ َمن ایْز سویمیْنْگْ ِذ َمن ایْز سویمیْنْگْ مرد دارد شنا مى کند.مرد دارد شنا مى کند.
The man is cooking. . .ِذ َمن ایْز کوکیْنْگْ ِذ َمن ایْز کوکیْنْگْ مرد دارد آشپزى مى کند.مرد دارد آشپزى مى کند.
The men are cooking. . .ِذ ِمن آْر کوکیْنْگْ ِذ ِمن آْر کوکیْنْگْ مردها دارند آشپزى مى کنند.مردها دارند آشپزى مى کنند.
The men are eating. . .ِذ ِمن آْر ئى تیْنْگْ ِذ ِمن آْر ئى تیْنْگْ مردها دارند مى خورند.مردها دارند مى خورند.
The woman is running. ِذ ُوِمن ایْز رانیْنْگ.ِذ ُوِمن ایْز رانیْنْگ. زن دارد مى َدَود.زن دارد مى َدَود.
The woman is swimming. . .ِذ ُوِمن ایْز سویمیْنْگْ ِذ ُوِمن ایْز سویمیْنْگْ زن دارد شنا مى کند.زن دارد شنا مى کند.
The women are running. ِذ ویمین آْر رانیْنْگ.ِذ ویمین آْر رانیْنْگ. زن ها دارند مى َدَوند.زن ها دارند مى َدَوند.
The women are swimming. . .ِذ ویمین آْر سویمیْنْگْ ِذ ویمین آْر سویمیْنْگْ زن ها دارند شنا مى کنند.زن ها دارند شنا مى کنند.
He is swimming. . .هى ایْز سویمیْنْگْ هى ایْز سویمیْنْگْ او دارد شنا مى کند.او دارد شنا مى کند.
He is writing. هى ایْز رایتیْنْگ.هى ایْز رایتیْنْگ. او دارد مى نویسد.او دارد مى نویسد.
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t for tat!

این به اون در!

They are eating. ِذى آْر ئى تیْنْگ.ِذى آْر ئى تیْنْگ. آن ها دارند مى خورند.آن ها دارند مى خورند.
They are swimming. . .ِذى آْر سویمیْنْگْ ِذى آْر سویمیْنْگْ آن ها دارند شنا مى کنند.آن ها دارند شنا مى کنند.
They are writing. ِذى آْر رایتیْنْگ.ِذى آْر رایتیْنْگ. آن ها دارند مى نویسند.آن ها دارند مى نویسند.
The girls are reading. . .ِذ ِگْرلْْز آْر ریدیْنْگْ ِذ ِگْرلْْز آْر ریدیْنْگْ دخترها دارند مى خوانند.دخترها دارند مى خوانند.
The girl is reading. . .ِذ ِگْرْل ایْز ریدیْنْگْ ِذ ِگْرْل ایْز ریدیْنْگْ دختر دارد مى خواند.دختر دارد مى خواند.
The girls are writing. ِذ ِگْرلْز آْر رایتیْنْگ.ِذ ِگْرلْز آْر رایتیْنْگ. دخترها دارند مى نویسند.دخترها دارند مى نویسند.
The girl is writing. ِذ ِگْرل ایْز رایتیْنْگ.ِذ ِگْرل ایْز رایتیْنْگ. دختر دارد مى نویسد.دختر دارد مى نویسد.
He is drinking. . .هى ایْز دریْنکیْنْگْ هى ایْز دریْنکیْنْگْ او دارد مى نوشد.او دارد مى نوشد.
She is writing. شى ایْز رایتیْنْگ.شى ایْز رایتیْنْگ. او دارد مى نویسد.او دارد مى نویسد.
She is eating. شى ایْز ئى تیْنْگ.شى ایْز ئى تیْنْگ. او دارد مى خورد.او دارد مى خورد.

اصطالحاتاصطالحات
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A womanA woman اِ ُوِمناِ ُوِمن یک زنیک زن
A carA car اِ کاراِ کار یک ماشینیک ماشین
A boyA boy اِ بُْىاِ بُْى یک پسریک پسر
A dogA dog اِ داْگاِ داْگ یک سگیک سگ
GirlsGirls ِگْرلْْزِگْرلْْز دخترهادخترها
Bread and waterBread and water بِرد اَند واتِربِرد اَند واتِر نان و آبنان و آب
A manA man اِ َمناِ َمن یک مردیک مرد
CoffeeCoffee کافىکافى قهوهقهوه
A horseA horse اِ ُحْرْساِ ُحْرْس یک اسبیک اسب
A penA pen اِ پِْناِ پِْن یک خودکاریک خودکار
WomenWomen ویمینویمین زنانزنان
A catA cat اِ َکْتاِ َکْت یک گربهیک گربه
An eggAn egg اَن اِْگاَن اِْگ یک تخم مرغیک تخم مرغ
An appleAn apple اَن اَپلاَن اَپل یک سیبیک سیب
Bread Bread /bred//bred/ بِْرْدبِْرْد ناننان
BoysBoys بُْیْزبُْیْز پسرهاپسرها
MenMen ِمنِمن مردهامردها

Unit 1Unit 1
Lesson 2

Vocabulary 
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A woman

Girls

A horse

An egg

Men

A car

Bread and water

A pen

An apple

A boy

A man

Women

Bread

A dog

Coffee

A cat

Boys
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A book A book /bʊk//bʊk/ اِ بوْكاِ بوْك یک کتابیک کتاب
A fishA fish اِ فیْشاِ فیْش یک ماهىیک ماهى
MilkMilk مْیْلکمْیْلک شیرشیر
A newspaperA newspaper اِ نوزپِْى پِْراِ نوزپِْى پِْر یک روزنامهیک روزنامه
A girlA girl اِ ِگْرْلاِ ِگْرْل یک دختریک دختر
A sandwichA sandwich اِ َسْندویچاِ َسْندویچ یک ساندویچیک ساندویچ
A bicycleA bicycle اِ باْى سى ِکلاِ باْى سى ِکل یک دوچرخهیک دوچرخه

A book

A girl

A fish

A sandwich

Milk

A bicycle

A newspaper
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Speaking

Hello ِهُلو.ِهُلو. سالم.سالم.
He is sleeping. هى ایْز ْسلیپیْنْگ.هى ایْز ْسلیپیْنْگ. او دارد مى خوابد.او دارد مى خوابد.
She is sleeping. شى ایْز ْسلیپیْنْگ.شى ایْز ْسلیپیْنْگ. او دارد مى خوابد.او دارد مى خوابد.
They are sleeping. ِذى آْر ْسلیپیْنْگ.ِذى آْر ْسلیپیْنْگ. آن ها دارند مى خوابند.آن ها دارند مى خوابند.
This is an apple. ذیْسْ ایْز اَن اَپل.ذیْسْ ایْز اَن اَپل. این یک سیب است.این یک سیب است.
This is a newspaper. ذیْسْ ایْز اِ نوزپِیِپر.ذیْسْ ایْز اِ نوزپِیِپر. این یک روزنامه است.این یک روزنامه است.
What is this? وات ایْز ذیْس؟وات ایْز ذیْس؟ این چه چیزى است؟این چه چیزى است؟
This is a cat. ذیْس ایْز اِ َکت.ذیْس ایْز اِ َکت. این یک گربه است.این یک گربه است.
This is a bicycle. ذیْس ایْز اِ باىْ سى کل.ذیْس ایْز اِ باىْ سى کل. این یک دوچرخه است.این یک دوچرخه است.
This is an egg. ذیْس ایْز اَن اِْگ.ذیْس ایْز اَن اِْگ. این یک تخم مرغ است.این یک تخم مرغ است.
This is a pen. ذیْس ایْز اِ پِن.ذیْس ایْز اِ پِن. این یک خودکار است.این یک خودکار است.
This is a fish. ذیْس ایْز اِ فیْش.ذیْس ایْز اِ فیْش. این یک ماهى است.این یک ماهى است.
This is rice. ذیْس ایْز رایْْس.ذیْس ایْز رایْْس. این برنج است.این برنج است.
Is he sleeping? ایز هى ْسلیپیْنْگ؟ایز هى ْسلیپیْنْگ؟  آیا او دارد مى خوابد؟ آیا او دارد مى خوابد؟
Yes, he is sleeping. ، هى ایْز ْسلیپیْنْگ. ، هى ایْز ْسلیپیْنْگ.یِْسْ یِْسْ بله، او دارد مى خوابد.بله، او دارد مى خوابد.
Is she sleeping? ایز شى ْسلیپینْگ؟ایز شى ْسلیپینْگ؟ آیا او دارد مى خوابد؟آیا او دارد مى خوابد؟
No, she is not sleeping. ُن، شى ایْز ناْتْ ْسلیپینْگ.ُن، شى ایْز ناْتْ ْسلیپینْگ. نه، او نمى خوابد.نه، او نمى خوابد.
Is the dog swimming. ایز ِذ داگ سویمیْنْگ؟ایز ِذ داگ سویمیْنْگ؟ آیا سگ دارد شنا مى کند؟آیا سگ دارد شنا مى کند؟
Yes. . .یِْسْ یِْسْ بله.بله.
Is the horse swimming? No ایز ِذ ُحرْس سویمیْنْگ؟ ُن.ایز ِذ ُحرْس سویمیْنْگ؟ ُن. آیا اسب دارد شنا مى کند؟  آیا اسب دارد شنا مى کند؟  نه.نه.
Is she reading a
newspaper? ایز شى ریدیْنْگ اِ نوزپِیِپر؟ایز شى ریدیْنْگ اِ نوزپِیِپر؟ آیا او دارد روزنامه مى خواند؟آیا او دارد روزنامه مى خواند؟

Is she reading a book? ایز شى ریدیْنْگ اِ بوْك؟ایز شى ریدیْنْگ اِ بوْك؟ آیا او دارد کتاب مى خواند؟آیا او دارد کتاب مى خواند؟
Is she eating an apple? ایز شى ئى تیْنْگْ اَن اَپل؟ایز شى ئى تیْنْگْ اَن اَپل؟ آیا او دارد سیب مى خورد؟آیا او دارد سیب مى خورد؟
Goodbye گوْدباىگوْدباى خداحافظخداحافظ
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BlackBlack بَْلْکبَْلْک مشکىمشکى
GreenGreen گرینگرین سبزسبز
CoffeeCoffee کافىکافى قهوهقهوه
A bicycleA bicycle اِ باْى سى کْلاِ باْى سى کْل یک دوچرخهیک دوچرخه
Bread and waterBread and water بِرد اَند واتِربِرد اَند واتِر نان و آبنان و آب
A boyA boy اِ بُْىاِ بُْى یک پسریک پسر
BreadBread بِْرْدبِْرْد ناننان
A carA car اِ کاراِ کار یک ماشینیک ماشین
A horseA horse اِ ُحرْساِ ُحرْس یک اسبیک اسب
A catA cat اِ َکْتاِ َکْت یک گربهیک گربه
An appleAn apple اَن اَپلاَن اَپل یک سیبیک سیب
WhiteWhite وایْْتوایْْت سفیدسفید
A girl A girl /ɡɜːrl//ɡɜːrl/ اِ ِگْرْل اِ ِگْرْل  یک دختریک دختر
MenMen ِمنِمن مردانمردان
A sandwichA sandwich اِ َسندویچاِ َسندویچ یک ساندویچیک ساندویچ
A fishA fish اِ فیْشاِ فیْش یک ماهىیک ماهى
A newspaperA newspaper اِ نوزپِیِپراِ نوزپِیِپر یک روزنامهیک روزنامه
GirlsGirls ِگْرلْْزِگْرلْْز دخترهادخترها
A manA man اِ َمناِ َمن یک مردیک مرد
A womanA woman اِ ُوِمْناِ ُوِمْن یک زنیک زن

Unit 1Unit 1
Lesson 3

Vocabulary 
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Black

Bread and water

A horse

A girl

A newspaper

Green

A boy

A cat

Men

Girls

Coffee

Bread

An apple

A sandwich

A man

A bicycle

A car

White

A fish

A woman
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RedRed ِردِرد قرمزقرمز
A bookA book اِ بوْكاِ بوْك یک کتابیک کتاب
BoysBoys بُْیْزبُْیْز پسرهاپسرها
An eggAn egg اَن اِْگاَن اِْگ یک تخم مرغیک تخم مرغ
A penA pen اِ پِْناِ پِْن یک خودکاریک خودکار
Blue Blue /:blu/ /:blu/ بلوبلو آبىآبى
MilkMilk مْیلْکمْیلْک شیرشیر
YellowYellow یُِلویُِلو زردزرد
A dogA dog اِ داْگاِ داْگ یک سگیک سگ
women women /vımın//vımın/ ویمینویمین زنانزنان
BlackBlack بَْلْکبَْلْک مشکىمشکى
Blue Blue /:blu/ /:blu/ بلوبلو آبىآبى
WhiteWhite وایْْتوایْْت سفیدسفید
YellowYellow یُِلویُِلو زردزرد
RedRed ِردِرد قرمزقرمز
GreenGreen گرینگرین سبزسبز
OrangeOrange آرینجآرینج نارنجىنارنجى
PurplePurple پِرپلپِرپل بنفشبنفش
PinkPink پیْنْکپیْنْک صورتىصورتى
gray gray /ɡreɪ/ /ɡreɪ/ ْگِرْىْگِرْى خاکسترىخاکسترى
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Red

A pen

A dog

White

Orange

A book

Blue

women

Yellow

Purple

Boys

Milk

Black

Red

Pink

An egg

Yellow

Blue

Green

gray
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.Helloِهُلو.ِهُلو.سالم.سالم.

.I am a boyآْى اَْم اِ بُى.آْى اَْم اِ بُى.من یک پسر هستم.من یک پسر هستم.

.I am a girlآْى اَْم اِ ِگْرْل .آْى اَْم اِ ِگْرْل .من یک دختر هستم.من یک دختر هستم.

.I am a manآْى اَْم اِ َمن.آْى اَْم اِ َمن.من یک مرد هستم.من یک مرد هستم.

.I am a womanآْى اَْم اِ ُوِمن.آْى اَْم اِ ُوِمن.من یک زن هستم.من یک زن هستم.

.I am not a  teacherآْى اَْم ناْتْ اِ تیِچر.آْى اَْم ناْتْ اِ تیِچر.من یک معلم نیستم.من یک معلم نیستم.

.I am a doctorآْى اَْم اِ داْکِتر.آْى اَْم اِ داْکِتر.من یک دکتر هستم.من یک دکتر هستم.

.I am not a doctorآْى اَْم ناْتْ اِ داْکِتر.آْى اَْم ناْتْ اِ داْکِتر.من یک دکتر نیستم.من یک دکتر نیستم.

.I am a studentآْى اَْم اِ ْستوِدنْت.آْى اَْم اِ ْستوِدنْت.من یک دانش آموز هستم.من یک دانش آموز هستم.

.I am not a studentآْى اَْم نات اِ ْستوِدنْت.آْى اَْم نات اِ ْستوِدنْت.من یک دانش آموز نیستم.من یک دانش آموز نیستم.

.I have a green bookآْى َهْو اِ ْگریْن بوك.آْى َهْو اِ ْگریْن بوك.من یک کتاب سبز دارم.من یک کتاب سبز دارم.

.I have a yellow bookآْى َهْو اِ یِلو بوك.آْى َهْو اِ یِلو بوك.من یک کتاب زرد دارم.من یک کتاب زرد دارم.

.I have a red bookآْى َهْو اِ ِرد بوك.آْى َهْو اِ ِرد بوك.من یک کتاب قرمز دارم.من یک کتاب قرمز دارم.

.you have a green bookیو َهْو اِ ْگریْن بوك.یو َهْو اِ ْگریْن بوك.تو یک کتاب سبز دارى.تو یک کتاب سبز دارى.

.you have a yellow bookیو َهْو اِ یِلو بوك.یو َهْو اِ یِلو بوك.تو یک کتاب زرد دارى.تو یک کتاب زرد دارى.

.you have a red bookیو َهْو اِ ِرد بوك.یو َهْو اِ ِرد بوك.تو یک کتاب قرمز دارى.تو یک کتاب قرمز دارى.

تو چه چیزى دارى مى نوشى؟ تو چه چیزى دارى مى نوشى؟ 
من دارم آب مى نوشم.من دارم آب مى نوشم.

؟   ؟  واْت آْر یو دریْنکیْنْگْ واْت آْر یو دریْنکیْنْگْ
آْى اَْم دریْنکیْنْگ واتِر.آْى اَْم دریْنکیْنْگ واتِر.

What are you 
drinking? I am 
drinking water.

تو چه چیزى دارى مى خورى؟ تو چه چیزى دارى مى خورى؟ 
من دارم برنج مى خورم.من دارم برنج مى خورم.

واْت آْر یو ئى تیْنگ؟ آْى واْت آْر یو ئى تیْنگ؟ آْى 
اَْم ئى تیْنْگ رایْْس.اَْم ئى تیْنْگ رایْْس.

What are you eating? 
I am eating rice.

تو چه چیزى دارى؟تو چه چیزى دارى؟
من یک ساندویچ دارم.من یک ساندویچ دارم.
من یک خودکار دارم.من یک خودکار دارم.

واْت دو یو َهو؟واْت دو یو َهو؟
آْى َهو اِ َسندویچ.آْى َهو اِ َسندویچ.

آْى َهو اِ پِْن.آْى َهو اِ پِْن.

What do you have? 
I have a sandwich.         
I have a pen. 

Speaking
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.I am a teacherآْى اَْم اِ تیِچر.آْى اَْم اِ تیِچر.من یک معلم هستم.من یک معلم هستم.

.We are teachersوى آْر تیِچرز.وى آْر تیِچرز.ما معلم ها هستیم.ما معلم ها هستیم.

.We are girlsوى آْر ِگْرلْزوى آْر ِگْرلْزما دخترها هستیم.ما دخترها هستیم.

.We are boysوى آْر بُیز.وى آْر بُیز.ما پسرها هستیم.ما پسرها هستیم.

.We are police officersوى آْر پُلیس آفیِسرز.وى آْر پُلیس آفیِسرز.ما مأموراِن پلیس هستیم.ما مأموراِن پلیس هستیم.

We are doctorsوى آْر داْکِتْرْز.وى آْر داْکِتْرْز.ما دکترها هستیم.ما دکترها هستیم.

.I have a red bicycleآْى َهو اِ ِرد باىْ سى کْل.آْى َهو اِ ِرد باىْ سى کْل.من یک دوچرخه ى قرمز دارم.من یک دوچرخه ى قرمز دارم.

.We have green bicyclesوى َهو گرین باىْ سى ِکلْْز.وى َهو گرین باىْ سى ِکلْْز.ما دوچرخه هاِى سبز داریم.ما دوچرخه هاِى سبز داریم.

I have red applesآْى َهو ِرد اَپِلْْز.آْى َهو ِرد اَپِلْْز.من سیب هاى قرمز دارم.من سیب هاى قرمز دارم.

.We have green applesوى َهو گرین اَپِلْْز.وى َهو گرین اَپِلْْز.ما سیب هاِى سبز داریم.ما سیب هاِى سبز داریم.

?What is the man doingواْت ایْز ِذ َمن دوئیْنْگ؟واْت ایْز ِذ َمن دوئیْنْگ؟مرد دارد چه کارى انجام مى دهد؟مرد دارد چه کارى انجام مى دهد؟

The man is cookingِذ من ایْز کوکیْنْگ.ِذ من ایْز کوکیْنْگ.مرد دارد آشپزى مى کند.مرد دارد آشپزى مى کند.

 What is the womanواْت ایْز ِذ ُوِمن دوئیْنْگ؟واْت ایْز ِذ ُوِمن دوئیْنْگ؟زن چه کارى دارد انجام مى دهد؟زن چه کارى دارد انجام مى دهد؟
doing?

.The woman is readingِذ ُوِمن ایْز ریدیْنْگ.ِذ ُوِمن ایْز ریدیْنْگ.زن دارد مى خواند.زن دارد مى خواند.

?What is the boy doingواْت ایْز ِذ بُى دوئیْنْگ؟واْت ایْز ِذ بُى دوئیْنْگ؟پسر چه کارى دارد انجام مى دهد؟پسر چه کارى دارد انجام مى دهد؟

.The boy is runningِذ بُى ایْز رانیْنگ.ِذ بُى ایْز رانیْنگ.پسر دارد مى َدَود.پسر دارد مى َدَود.

?What are you doingواْت آْر یو دوئیْنْگ؟واْت آْر یو دوئیْنْگ؟تو دارى چه کارى انجام مى دهى؟تو دارى چه کارى انجام مى دهى؟

.I am writingآْى اَْم رایتیْنْگ.آْى اَْم رایتیْنْگ.من دارم مى نویسم.من دارم مى نویسم.

.I am drivingآْى اَْم درایویْنْگ.آْى اَْم درایویْنْگ.من دارم رانندگى مى کنم.من دارم رانندگى مى کنم.

.Good byeگوْدباى.گوْدباى.خداحافظ.خداحافظ.

.I have a green bookآْى َهو اِ گرین بوْك.آْى َهو اِ گرین بوْك.من یک کتاِب سبز دارم.من یک کتاِب سبز دارم.

.I have a yellow bookآْى َهو اِ یُِلو بوْك.آْى َهو اِ یُِلو بوْك.من یک کتاِب زرد دارم.من یک کتاِب زرد دارم.

conversation
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when there is will, 
there is a way.

خواستن توانستن 
است.

ضرب المثلضرب المثل

.I have a red bookآْى َهو اِ ِرد بوْك.آْى َهو اِ ِرد بوْك. من یک کتاِب قرمز دارم. من یک کتاِب قرمز دارم.

.You have a green bookیو َهو اِ گرین بوْك.یو َهو اِ گرین بوْك.تو یک کتاِب سبز دارى.تو یک کتاِب سبز دارى.

.You have a yellow bookیو َهو اِ یُِلو بوْك.یو َهو اِ یُِلو بوْك.تو یک کتاِب زرد دارى.تو یک کتاِب زرد دارى.

.You have a red bookیو َهو اِ ِرد بوْك.یو َهو اِ ِرد بوْك.تو یک کتاِب قرمز دارى.تو یک کتاِب قرمز دارى.
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knowledge is 
power!

like it or lump it!

توانا بود هرکه دانا بود!

میخواى بخواه نمیخواى 
نخواه!

ضرب المثلضرب المثل

اصطالحاتاصطالحات
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A dressA dressاِ دِرْساِ دِرْسیک پیرهنیک پیرهن

A blue shirtA blue shirtاِ بلو ِشرتاِ بلو ِشرتیک پیراهن مردانه آبىیک پیراهن مردانه آبى

A coatA coatاِ ُکوتاِ ُکوتیک ُکتیک ُکت

Two pensTwo pensتوو پِْنزتوو پِْنزدو خودکاردو خودکار

A shirtA shirtاِ ِشرْتاِ ِشرْتیک پیراهن مردانهیک پیراهن مردانه

OneOneوانوانیکیک

Four boysFour boysُفر بُیزُفر بُیزچهار پسرچهار پسر

A yellow T-shirtA yellow T-shirtاِ یُِلو تى ِشرتاِ یُِلو تى ِشرتیک تى شرت زردیک تى شرت زرد

A green T-shirtA green T-shirtاِ گرین تى ِشرتاِ گرین تى ِشرتیک تى شرت سبزیک تى شرت سبز

FiveFiveفایْْوفایْْوپنجپنج

TwoTwoتووتوودودو

A red shirtA red shirtاِ ِرد ِشرتاِ ِرد ِشرتیک پیراهن مردانه قرمزیک پیراهن مردانه قرمز

Six applesSix applesسیْکْسْ اَپِلزسیْکْسْ اَپِلزشش سیبشش سیب

Four menFour menُفر ِمنُفر ِمنچهار مردچهار مرد

Three catsThree catsثرى َکْتْسثرى َکْتْسسه گربهسه گربه

ShoesShoesشوزشوزکفش هاکفش ها

Three bicyclesThree bicyclesثرى باْى سى ِکْلْزثرى باْى سى ِکْلْزسه دوچرخهسه دوچرخه

One carOne carوان کاروان کاریک ماشینیک ماشین

Unit 1Unit 1
Lesson 4

Vocabulary 
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Two pens

A yellow T-shirt

A red shirt

Shoes

A dress

A shirt

A green T-shirt

Six apples

Three bicycles

A blue shirt

One

Five

Four men

One car

A coat

Four boys

Two

Three cats
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ThreeThreeثرىثرىسهسه

FourFourُفرُفرچهارچهار

Five booksFive booksفایْْو بوْکسفایْْو بوْکسپنج کتابپنج کتاب

A skirtA skirtاِ ْسِکرتاِ ْسِکرتیک دامنیک دامن

Two dogsTwo dogsتوو داْگْزتوو داْگْزدو سگدو سگ

PantsPantsپَنْتْسپَنْتْسشلوار پارچه اىشلوار پارچه اى

Five newspapersFive newspapersفایْو نوزپِیِپرفایْو نوزپِیِپرپنج روزنامهپنج روزنامه

Six girlsSix girlsسیْکْس ِگْرلْْزسیْکْس ِگْرلْْزشش تا دخترشش تا دختر

One eggOne eggواْن اِْگواْن اِْگیک تخم مرغیک تخم مرغ

SixSixسیْکْسْسیْکْسْشششش

numbersnumbers

OneOneوانوانیکیک

TwoTwoتووتوودودو

ThreeThreeثرىثرىسهسه

FourFourُفرُفرچهارچهار

FiveFiveفایْْوفایْْوپنجپنج

SixSixسیْکْسْسیْکْسْشششش

SevenSevenِسِوْنِسِوْنهفتهفت

EightEightاِیْْتاِیْْتهشتهشت

NineNineنایْْنْنایْْنْنهنه

tentenتِْنتِْندهده
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Three

Two dogs

One egg

Three

Seven

Four

Pants

Six

Four

Eight

Five books

Five newspapers

One

Five

Nine

A skirt

Six girls

Two

Six

ten
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helloِهُلوِهُلوسالمسالم

 How many chairs areَهاو ِمنى ِچْرْز آْر ِذر؟َهاو ِمنى ِچْرْز آْر ِذر؟چندتا صندلى وجود دارند؟چندتا صندلى وجود دارند؟
there?

.There are six chairsِذر آْر سیْکْس ِچرز.ِذر آْر سیْکْس ِچرز.شش صندلى وجود دارند.شش صندلى وجود دارند.

 How many phonesَهاو ِمنى ُفونْز آْر ِذر؟َهاو ِمنى ُفونْز آْر ِذر؟چندتا تلفن وجود دارند؟چندتا تلفن وجود دارند؟
are there?

.There are five phonesِذر آْر فایْو ُفونْز.ِذر آْر فایْو ُفونْز.پنج تلفن وجود دارند.پنج تلفن وجود دارند.

 How many beds areَهاو ِمنى بِْدز آْر ِذر؟َهاو ِمنى بِْدز آْر ِذر؟چندتا تختخواب وجود دارند؟چندتا تختخواب وجود دارند؟
there?

.There are two bedsِذر آْر توو بِْدز.ِذر آْر توو بِْدز.دو تختخواب وجود دارند.دو تختخواب وجود دارند.

 How many tables areَهاو ِمنى تِىْ بِلْز آْر وایْْت؟َهاو ِمنى تِىْ بِلْز آْر وایْْت؟چند تا میز سفید هستند؟چند تا میز سفید هستند؟
white?

.Two tables are whiteتوو تِىْ بِلْز آْر وایْْت.توو تِىْ بِلْز آْر وایْْت.دو تا از میزها سفید هستند.دو تا از میزها سفید هستند.

?How many balls are redَهاو ِمنى بالْْز آْر ِرد؟َهاو ِمنى بالْْز آْر ِرد؟چندتا از توپ ها قرمز هستند؟چندتا از توپ ها قرمز هستند؟

.One ball is redوان بال ایز ِرد.وان بال ایز ِرد.یک توپ قرمز است.یک توپ قرمز است.

 How many balls areَهاو ِمنى بالْْز آْر یُِلو؟َهاو ِمنى بالْْز آْر یُِلو؟چند تا توپ زرد هستند؟چند تا توپ زرد هستند؟
yellow?

.Two balls are yellowتوو بالْْز آْر یُِلو.توو بالْْز آْر یُِلو.دو تا توپ زرد هستند.دو تا توپ زرد هستند.

 How many phonesَهاو ِمنى ُفونْْز آْر بْلَْک؟َهاو ِمنى ُفونْْز آْر بْلَْک؟چند تا تلفن سیاه هستند؟چند تا تلفن سیاه هستند؟
are black?

.One phone is blackواْن ُفون ایْز بْلَْک.واْن ُفون ایْز بْلَْک.یک تلفن سیاه است.یک تلفن سیاه است.

Speaking


