زبان انگلیسی پایه هفتم
درس دوم
?Who is this
هنگامی که از آشنای خود

Or

می خواهیم نفر سومی را که

?Whoʹs this

او می شناسد را به ما معرفی

این کیست؟ (اشاره به نزدیک)

کند می گوییم:

?Who is that
Or
?Whoʹs that
آن کیست؟ (اشاره به دور)

This is ………..
هنگامی که می خواهیم نفر
سومی را به دوست یا آشنای
خود معرفی کنیم می گوییم:

این  ......است (اشاره به نزدیک)
مثال( :این علی است) This is Ali
That is ……….
آن  ......است (اشاره به دور)
مثال( :آن مریم است) That is Maryam

هنگامی که دو نفر همدیگر را

Nice to meet you.
از آشناییتون خوشبختم (نفر اول می گوید)

برای بار اول می بینند و به هم
Nice to meet you, too.
من هم از آشناییتون خوشبختم

معرفی شدند می گویند:

(نفر دوم در جواب نفر اول می گوید)

Pleased to meet you.
از آشناییتون خوشبختم (نفر اول می گوید)
Pleased to meet you, too.
منم از آشناییتون خوشبختم.
Welcome to our school.
(به مدرسه ما خوش آمدی)

هنگامی که یک نفر وارد
جای جدیدی مثل مدرسه،
خانه ،رستوران و غیره
می شود می گوییم Wlecome

مثل:
Welcome to our home.
(به خانه ما خوش آمدی)

Welcome to our restaurant.
(به رستوران ما خوش آمدید)

ضمیر فاعلی :کلمه ای است که به جای فاعل برای جلوگیری از تکرار آن استفاده می شود.

( Heاو) به جای اسم مرد یا پسر به کار می رود.

انواع ضمایر فاعلی

?Who is that boy
(آن پسر کیست؟)

مثال:

سوم شخص مفرد
He is my brother.
(او برادر من است)
( Sheاو) به جای اسم زن یا دختر به کار می رود.
مثال:

?Who is Maryam
(مریم کیست؟)

She is my friend.
(او دوست من است)
( Itاو) برای حیوان یا اشیاء به کار می رود.

مثال:

Monkey is small
(میمون کوچک است)

It is Small.
(آن کوچک است)

?Can I help you
(می توانم کمکتون کنم؟)
هنگامی که وارد رستوران ،هتل ،کتابخانه
و غیره می شویم مسئول آنجا به ما می گوید:

?May I help you
(می توانم کمکتون کنم؟)

هنگامی که یک نفر تازه وارد

?Yes, Can I have a Sandwich, Please
در رستوران ( بله ،می توانم یک ساندویچ داشته باشم ،لطفاً؟)

رستوران ،هتل ،کتابخانه و
غیره می شود در جواب
مسئول آنجا می گوید:

?Yes, Can I have a Single Room, Please
در هتل (بله ،می توانم یک اتاق یک تخته داشته باشم ،لطفاً؟)

?Yes, Can I have my library card, Please
در کتابخانه (بله ،می توانم کارت کتابخانه ام را داشته باشم ،لطفاً؟)

Here it is.
(بفرمائید)

هنگامی که می خواهیم به
کسی چیزی را تعارف کنیم

Here you are.
(بفرمائید)

می گوییم:

Here is your ……….
بفرمائید این  ...........شما
مثال:

Here is your key.
بفرمائید این کلید شما

مثال:

Hereʹs your card.
بفرمائید این کارت شما

