
۱ترم   

      Essential phrases 

یضرور یعبارت ها        

 

۱پارت            

     Greeting  

یسالم و احوالپرس         

 

۲پارت            

     Small talk 

کوتاه یگفتگو       

 

۳پارت            

     Talking about yourself  

 

 صحبت کردن درباره خودتان      

 

۴پارت            

     Socializing  



 معاشرت      

 

۵پارت            

     Days of the week 

هفته یروزها        

 

۶پارت            

     Seasons and months 

 فصل ها و ماه ها      

 

۷پارت            

     Telling the time  

 گفتن زمان     

 

۸پارت            

     The weather  

 وضع هوا      

 

۲ترم   



      Gettingaround 

  گردشکردن     

 

۱پارت            

     Asking where the places are 

 پرسش مکان ها     

 

۲پارت            

     Driving  

یرانندگ        

 

۳پارت            

     Road signs 

 

ی عالئم جاده ا       

 

۴پارت            

     On the road 

  در جاده     



 

۵پارت            

     At the station 

ستگاهیدر ا        

 

۶پارت            

     Traveling by trains 

 سفر با قطار ها     

 

۷پارت            

     Buses 

 اتوبوس ها     

 

۸پارت            

     Taxis 

ها یتاکس       

 

۹پارت            

     Air travel 



ییسفر هوا        

 

۱۰پارت            

     At the airport  

 در فرودگاه     

 

۳ترم   

      Eating out 

غذاخوردن رونیب         

 

۱پارت            

     Make a reservation  

 رزرو کردن     

 

۲پارت            

     Ordering a meal 

 سفارش غذا     

 

۳پارت            



     Paying   

 

 پرداخت     

 

۴پارت            

     Crockery and cutlery  

 ظروف غذا و قاشق چنگال     

 

۵پارت            

     At the cafe 

شاپ یدر کاف       

 

۶پارت            

     Breakfast 

  صبحانه     

 

۷پارت            

     Starters/Appetizers  

غذا ها  شیپ       



 

۸پارت            

     Main courses 

ی اصل یغذا ها       

 

۴ترم   

      Places to stay 

یاقامت یمکانها         

 

۱پارت            

     Making a reservation   

   رزرو کردن     

 

۲پارت            

     Checking in 

هتل  رشیپذ       

 

۳پارت            

     Your room   



 

 اتاق شما     

 

۴پارت            

     In the hotel  

 در هتل      

 

۵پارت            

     In the bathroom  

ییدر حمام و دستشو        

 

۶رت پا           

     Self_ catering 

ت یسوئ       

 

۷پارت            

     In the villa  

 

ال یدر و       



 

۸پارت            

     At the campsite 

 در اردوگاه     

 

۵ترم   

      Shopping  

دیخر         

 

۱پارت            

     In the store    

  در فروشگاه     

 

۲پارت            

     In the bank 

 در بانک      

 

۳پارت            

     At the market  



 

 در بازار     

 

۴پارت            

     In the supermarket  

 در سوپر مارکت     

 

۵پارت            

     Fruits 

ها وهیم        

 

۶پارت            

     Vegetables  

جاتیسبز        

 

۷پارت            

     Meat and poultry 

 

  گوشت و گوشت پرندگان     



 

۸پارت            

     Fish and shellfish  

و صدف  یماه       

  

 

۹پارت            

     Bread and cake   

کینان و ک         

 

۱۰پارت            

     Dairy products 

ی محصوالت لبن       

 

۱۱پارت            

     At the newsstands  

 

یروزنامه فروش وسک یدر ک        

 



۱۲پارت            

     Buying clothes 

لباس دیخر        

 

۱۳پارت            

     Buying shoes  

کفش دیخر       

 

۱۴پارت            

     Clothes and shoes 

  کفش و لباس     

 

 

۱۵پارت            

     Photography  

 

یعکاس       

 

۱۶پارت            



     At the post office 

 در اداره پست      

 

  

۱۷پارت           

     Telephones   

   تلفن     

 

۱۸پارت            

     Internet  

نترنت یا       

 

۶ترم   

      Sightseeings 

یگردشگر یمکان ها        

 

۱پارت            

     At the tourist office   

یدر دفتر گردشگر       



 

۲پارت            

     Visiting places 

از مکانها دیبازد        

 

۳پارت            

     Finding your way 

 

کردن آدرس دایپ        

 

۴پارت            

     Places to visit  

ی دنید یجاها       

 

۵پارت            

     Outdoor activities   

آزاد یفضا حاتیتفر       

 

۷ترم   



      Sports and leisure 

حیورزش وتفر        

 

۱پارت            

     Free time 

 زمان فراغت      

 

۲پارت            

     At the beach 

  در ساحل     

 

۳پارت            

     At the swimming pool  

 

  در استخر شنا     

 

۴پارت            

     At the gym 

  در باشگاه     



 

۵پارت            

     Boating and sailing 

یانر قیو قا  یسوار قیقا       

 

۶پارت            

     Winter sports 

یزمستان یورزش ها       

 

۷پارت            

     Ball games 

 

با توپ یها یباز       

 

۸پارت            

     Going out  

رفتن  رونیب       

 

۹پارت             



     Galleries and museums    

ها و موزه ها یگالر       

 

۸ترم   

      Health and Hygiene 

 سالمت وبهداشت      

 

۱پارت            

     Useful phrases    

و پر کاربرد دیعبارات مف          

 

۲پارت            

     At the pharmacy  

 در داروخانه     

 

۳پارت            

     The human body 

 

 بدن انسان      



 

۴پارت            

     Feeling ill 

(ی)نا خوش یضیاحساس مر       

 

۵پارت            

     Injuries  

 جراحات      

 

۶پارت            

     Illnesses  

ها  یماریب       

 

۷پارت            

     At the doctor 

 

  در مطب دکتر     

 

۸پارت            



     At the hospital  

مارستان یدر ب       

 

۹ترم   

      Emergencies  

یموارد اضطرار        

 

۱پارت            

     In an emergency  

  در موقع اضطرار     

 

۲پارت            

     Accidents  

 تصادفات     

 

۳پارت            

     Emergency services   

 

یخدمات اضطرار یسازمانها         



 

۴پارت            

     Police and crime 

م یو جرا سیپل       

 

۵پارت            

     At the garage  

رگاهیدر تعم       

 

۶پارت            

     Car breakdowm 

لینقص اتومب         

 

۷پارت            

     Lost property  

 

 اموال گمشده      

 

۱۰ترم   



 

درس هست ۱۵بخش مکمل هست که شامل       . 

گرفت  دیقرار خواه یتیکاربرد مکالمات موقع یواقع یترم شما در فضا  نیدر ا  


