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: 1_فرندزنکته   

 

 .obviouslyبریم سراغ کاربرد اول 

. clearlyمترادفش میشه ، به طور مشخص، مشخصا یعنی

We’re obviously going to need more help. 

. قراره به کمک بیشتري نیاز داشته باشیممشخصا 

Cost is obviously important. 

. مشخصا مهمههزینه 

He obviously likes you. 

. رهمشخصا دوست دااون 

. ه راحتی قابل فهمیدنه، به راحتی میشه متوجه شداین مثال ها به یه حقیقتی اشاره میکنن که بتمام 

  2_فرندزنکته 

. فاده میکنیمفعل است دار  ingشکل از  keepاز بعد 

(to) keep doing something  
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، یا مرتب یه کاري رو انجام د ادن  انجام یه کاري رو ادامه دادنعنی ي

: میگه اینجا 

Only one of us can keep dating her. 

. یکی از ما میتونه به رابطه با اون ادامه بدهفقط 

. هم میاد onوقتا بعدش یه حرف اضافه ي گاهی 

I keep thinking about Joe, all alone in that place. 

. توي اونجامرتب دارم به جویی فکر میکنم، تک و تنها من 

You just have to keep on trying. 

. باید به تالش کردن ادامه بديفقط 

Don't keep blaming me. 

. منو سرنزش نکنمرتب 

3_فرندزنکته   

! بگم برات  dateنکته در مورد این کاربرد یه 

date someone  

. با کسی رابطه ي عاشقانه داشتنیعنی  انگلیسی آمریکایی توي

  go out with someoneمیشه مترادفش 

Is he still dating Sarah? 

با سارا توي رابطه س؟ هنوز 

Are Akbar and Sekineh dating? 

و سکینه توي رابطه هستن؟ اکبر 



 
Sample_3 

 3 Learning English With Soheyl Sam | INSTAGRAM : Soheyl_english                   091-091-091-45 
 

: 4_فرندزنکته   

! همین ایشون یه الگوئه خود

Only one of us can do something 

. یکی از ما میتونیم فالن کارو انجام بدیمفقط 

Only one of us can stay here. 

. تونیم اینجا بمونیمیکی از ما میفقط 

Only one of you can buy this house. 

. یکی از شما میتونین این خونه رو بخریدفقط 

Only one of them can be the winner. 

. یکی از اونا میتونه برنده باشهفقط 

: 5_فرندزنکته   

 

: الگوي ساده و خوشگل داریم یه 

How do we do something? 
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 !فالن کارو انجام بدیم؟چجوري 

:  مثال

How do we get there? 

برسیم اونجا؟ چجوري 

How do we know you're telling the truth? 

بدونیم تو داري حقیقت رو میگی؟ چجوري 

How do we learn English? 

 زبان یاد بگیریم؟ري چجو

: 6_فرندزنکته   

 

 :میگیم وقتی 

Let’s look at this objectively. 

. بهش نگاه کنیم )رفانه بی ط(  بدون غرضبیا یعنی 

و تحت  به حقایق فکر کنیسعی میکنی در نظر بگیري،   objectivelyوقتی شما یه چیزي رو پس 

. ت قرار نگیريتاثیر احساسات و نظرات شخصی خود
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Try to look at your situation objectively. 

. کن بدون غرض به موقعیت خودت نگاه کنیسعی 

I was too upset to see things objectively. 

. دیدن بی طرفانه ي چیزها بیش از حد ناراحت بودمبراي 

Try to view the situation objectively. 

. بی طرفانه ببینیکن موقعیت رو سعی 

! میتونه کالوکیشن بسازه  viewو   see   ،lookدیدي که با فعل هاي پس 

: 7_فرندزنکته   

 

: یه الگوي ساده و کاربردي داریم بازم 

I think I should do something 

. فالن کارو انجام بدم) بهتره ( میکنم باید کر ف

I think I should see him. 

. میکنم بهتره ببینمشفکر 

I think I should talk to her. 
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. کنم بهتره باهاش حرف بزنمفکر 

I think I should sleep more. 

. کنم بهتره بیشتر بخوایمفکر 

You will never regret being kind. 


