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: 1_فرندزنکته   

 

. دقت کن  Thanks for somethingاینکه به ساختار کاربردي اول 

: مثال . میتونی ازش استفاده کنی وحالشو ببري تشکر کرد ن بابت چیزيبراي 

Thanks for the present, it’s just what I wanted. 

. مبابت هدیه، دقیقا همونیه که میخواستممنونم 

Thanks for the invitation to your birthday party. 

. بابت دعوت به جشن تولدتممنون 

: چندتا مثال دیگه ببین و 

Many thanks for the lovely flowers.  

Thanks for the encouragement.  

Thanks for the help. 

Thanks for the warning.  

Thanks for the information.  
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Thanks for the hospitality. 

Thanks for the amazing support. 

  2_فرندزنکته 

When are you getting married? 

.صحبت در مورد برنامه هاي قطعی آینده س عزیز حال استمراري یکی از کاربردهايخب   

I'm meeting my father tomorrow. 

.فردا پدرمو مالقات میکنممن   

We're going to the beach at the weekend. 

.آخر هفته داریم میریم ساحلما   

I'm leaving at three. 

.ساعت سه دارم میرممن   

قطعا ... زمان ازدواج کردن و جشن و چون . رداري براي سوالش استفاده كهمین مانیکا اینجا از حال استمربراي 

!مشخصه دیگه  

تاریخ و اطالعاتش مشخص ه میدونیم در کل هر وقت بخوایم در مورد زمان انجام یه کاري كپس 

:اده کنیم میتونیم از این ساختار استف ، رسیمسوال بپ و قطعا اتفاق می افته هست  

When are you doing something? 

:مثال   

When are you going on a trip? 

When are you taking an exam? 

When are you going shopping? 
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: 3_فرندزنکته   

 

 .، پروو کردن باسلیه  امتحان کردن دن یعنیکر  try something onاینکه اول 

Akbar was trying on some red sandals. 

. داشت تعدادي صندل قرمز رو امتحان میکرداکبر 

May I try on the hat? 

اون کاله رو امتحان کنم؟ ممکنه 

Try on the shoes before you buy them. 

. هارو قبل از اینکه بخرید امتحان کنینکفش 

: مثال دیگه ببین ندتا چ

Try on clothing and shoes to make sure they fit. 

I'd like to try on that blue wool coat. 

Try on the shoes to see if they fit. 

You can try on the dress in the fitting room. 
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: 4_فرندزنکته   

: عزیز کاربردهاي زیادي داره، اینجارو ببین، میتونست جمله ش رو اینجوري بگه   justاین 

I like to try these on. 

. دوست دارم اینارو امتحان کنممن 

: بهش اضافه میکنیم   justیه حاال 

I just like to try these on. 

. فقط دوست دارم اینارو امتحان کنممن 

: هارو ببین مثال  .ه به معنی فقط باشهمیتوناینجا 

I just wanted to say hello. 

. میخواستم سالم کنمفقط 

I just try to be myself. 

. فقط میخوام سعی کنم خودم باشممن 

: یه الگوي ساده س دشم خو

I just like to do something  

. دوست دارم فالن کارو انجام بدمفقط 

I just like to watch. 

. دوست دارم نگاه کنمفقط 

I just like to tell my friends what I think. 

 .چه فکري میکنمدوست دارم به دوستام بگم فقط 
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: 5_فرندزنکته   

! دقت کن  the same thingکاربرد به 

. ایشونو به همراه فعل هاي مختلف به کار ببري و جمله هاي جدید بسازي میتونی

I do the same thing. 

.  همینکارو انجام میدممنم 

They both said the same thing. 

. هر دو یه چیز یکسان گفتناونا 

I said the same thing to my wife yesterday. 

. یه همچین چیزي رو دیروز به همسرم گفتممن 

They eat the same thing for lunch every day. 

. هر روز یه چیز یکسان براي ناهار میخورناونا 

The same thing happened to me last week. 

 .ي گذشته یه چیز مشابه اي براي من اتفاق افتادهفته 

  6_فرندزنکته 
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 میگی  وقتی

I’m kidding. 

. دارم شوخی میکنمیعنی 

: بهش اضافه میکنیم   justدوباره یه حاال 

I’m just kidding. 

 )ین فقط یه شوخی بود ا(  .دارم شوخی میکنمفقط 

جوالي  25در ادامه هم با حال استمراري درباره برنامه قطعی آینده خودش صحبت میکنه و میگه و 

. داره ازدواج میکنم

  7_فرندزنکته 

 

! نکته در مورد کاربرد حروف اضافه بگمیه 

میگه  اینجا 

I’m getting married in December. 

. توي ماه دسامبر ازدواج میکنممن 
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 .استفاده میکنیم  inقبل از ماه ها از حرف اضافه پس 

! ماه ش رو هم بگو+ حال استمراري برنامه قطعی آینده تو بگو با ! یه تمرین عالیهخودش 

I’m going to university in May. 

I’m buying a house in July. 

I’m starting a new project in February. 

 

. استفاده کنی  onه باید از حرف اضاف به روز خاصی در یک ماه مشخص اشاره کنیاگه خواستی حاال 

. توي کلیپ حرف اضافه رو حذف کردالبته 

I’m going to university on May 14th. 

I’m buying a house on July 1st. 

I’m starting a new project on February 6th. 

 

 

You can totally do this. 


