
Greeting Friends (Beg.) 
About this lesson

:در این درس می آموزید 

.چگونه در آمریکا دوستان مذکر به هم خوش آمد می گویند - 
.چگونه در آمریکا دوستان مونث به هم خوش آمد می گویند - 
.چگونه دوستان از همدیگر میپرسند و می  خواهند بدانند که همه چیز خوب است - 
 این درس به دو بخش تقسیم می شود: در بخش اول به مردان و خوش آمد گفتن آنها به یکدیگر می پردازیم. در بخش دوم به زنان و خوش 
 آمد گفتن آنها به یکدیگر می پردازیم. به خصوصیا ت زبانی  که این دو را از هم متمایز می سازد توجه کنید. خیلی خوشحالم که می بینمت
.پسر

How you doin' bro?

How you doin' bro?
؟برادرچطوری 

I haven't seen you in forever!
ست که ندیدمتمدت ها .

Yeah it's been a while.
خیلی وقتهآره  .

It's great to see you man.
پسرخیلی  خوشحالم که میبینمت  .

Grab a bite to eat

.دوستانی که همدیگر را مدتیست ندیده اند، از نشستن با هم  غذا خوردن  یا نوشیدن  و صحبت کردن لذت می برند 

I'm starving, let's grab a bite to eat.
یه چیزی بخوریم، بریم ازگشنگی می میرمدارم 

There's a burger spot nearby.
این نزدیکی هاسهمبرگر فروشی یه  .

They've got beer on tap too.
 هم دارنآبجوی بشکه ای .

Nice, I could use a beer.
 می خوام یه آبجو منچه خوب، .



Same old same old

 "How are you doing"
(چطوری؟ چه کار می کنی؟)
 معمولr برای خوش آمد گفتن استفاده می شود. وقتی می خواهید از یک دوست قدیمی که مدتهاست او را ندیده اید احوال پرسی کنید   از
"Have been"استفاده کنید

So how have you been man?
رفیق؟ بوده  احوالت چطورخوب

What's been going on?
؟ استبودهخبرها چه 

I've been pretty good.
بوده نسبتآ خوب حالم  .

You know, same old same old.
مثل همیشه همون خبرای قدیمیخودت می دونی،  .

Can't complain

How 'bout you dude?
dude خودت چطوری؟

How's everything going?
همه چیز خوب پیش میره؟

I've been great, man!
من عالی  بوده ام، مرد !

Can't complain, you know.
شکایتی ندارممی دونی،  .

Hey babe, how are you?

Hey babe, how are you?
چطوری؟ ،babe هی

I haven't seen you in so long!
ندیدمتخیلی وقته  .

I know, it's been like years!
سال هاستمی دونم، انگار  .

It's so good to see you!
خوشحالم می بینمت !



Let's get Starlux

Hey are you thirsty at all?
تشنه ای؟اصل 

 در آمریكا معمول است كه به غدا و آشامیدنی ها با نام رستوران یا كافی شاپ (قهوه فروشی) كه از آن تهیه شده اشاره میكنند، به شرط 
.آنكه به آندازه كافی برای همه شناخته شده باشه

I feel like getting a Starlux or something.
یا چیزی برای نوشیدن كردماستارلوكس  یك هوس .

Good idea, let's get a coffee and catch up!
گپی بزنیمفکر خوبیه، بریم یه قهوه بگیریم و  !

What have you been up to?

So what have you been up to?
؟ مشغول بوده ا یخوب به چه كاری

Nothing really, just working.
، فقط کار می کردمکار خاصی نمی کردم .

Is that still going well?
؟هنوز همه چیزبه خوبی پیش میره

It's up and down, but most days it's great!
عالیهبیشتر روزا  داره، ولی بال پایین !

Get ready to chat!

 شما در صفحه بعد امکان استفاده از زبان جدیدی را که یاد گرفته اید با صحبت کردن با شخصیت هاي مجازی خواهید یافت.بخش اهداف
 کلیک کنید Courses of Action گفتگو به شما خواهد گفت که در باره چه صحبت کنید. اگر مطمئن نیستید که چه باید بگویید روی
 کلیک کنید که کلمه دقیقی را که باید بگویید مشاهده کنید وقتی که آماده صحبت با شخصیت Courses of Action میتوانید دو بار روی
 هستید روی دکمه گرد مخصوص ضبط که در قسمت بالی سمت راست قرار دارد کلیک کنید. وقتی صحبتتان تمام شد همان دکمه ضبط را
.دوباره کلیک کنید


