
Music Tastes (Beg.) 
About this lesson

:در این درس می آموزید

چگونه از کسی درباره موسیقی مورد علقه اش بپرسید- 
چگونه موسیقی مورد علقه خود را با نام هنرمند و نوع موسیقی توصیف کنید - 
چگونه مودبانه به کسی بگویید که موسیقی مورد علقه او را دوست ندارید-  
چگونه از دیگران بپرسید که چطور موسیقی مورد علقه خود را پیدا کردند  -  
 در تمرین های این درس درباره موسیقی مورد علقه شما سوال می شود. برای شما فهرستی تهیه کرده ایم که از آن به عنوان راهنما 
 استفاده کنید . به اطلعات داده شده در هر ستون فهرست موسیقی توجه کنید. در این لیست  همه چیز برای پاسخ دادن به سوالت دوستتان
.وجود دارد

What kind of music do you listen to?

What kind of music do you listen to?
به چه جور موسیقی گوش می کنی؟

What's your favorite genre?
موزیکی دوست داری؟نوع چه 

I listen to a lot of hip hop.
بهخیلی من  .  hip hop گوش می کنم

I mostly listen to rock

 را هنگامی که درباره موسیقی مورد علقه خود گفتگو می کنید می شنوید . بیشتر "pretty much" و "mostly" شما احتمالc زیاد
 آمریکایی ها غیرمستقیم جواب سوال  درباره موسیقی مورد علقه شو ن رو مید ن. این ممکن است به این دلیل باشد که بیشتر مردم
.موسیقی مورد علقه زیاد دارند، و به نوع خاصی به موسیقی یا هنرمند خاصی وابسته نیستند

I mostly listen to rock.
گوش می کنمراک به اغلب من  .

I like a lot of different stuff.
های مختلف دوست دارمچیزمن  .

I mostly listen to rock, but I like a lot of stuff.
ها دوست دارمچیزبه راک گوش می کنم، ولی خیلی بیشتر من  .

How'd you get into it?



How'd you get into hip hop?
شدی؟علقمند چطور به هیپ هاپ 

My brother's a huge fan.
هطرفدار بزرگبرادر من یه  .

I heard it on the radio.
شنیدمرادیو تو  .

All my friends listen to it.
بهش گوش میدنهمه دوستام  .

Who's your favorite artist?

 نشان میدهد که اعضا گروه "Band"  نفر باشد به کار می رود . همچنین کلمه۳در مورد گروه موسیقی که  شامل دست کم  "Band" کلمه 
 ممکن است اعضا گروه هیچ سازی را نزنند. در این مورد به جای "Rap" آلت موسیقی می نوازند . در برخی از انواع موسیقی مثل
"Band"  از "Group" استفاده کنید . به "A group of Rappers" ، "Band" نگویید.

What's your favorite band?
؟چیهمورد علقه ات گروه 

 که موزیک "Country Music" برای هنرمندی استفاده می شود که خود موزیک خود را تهیه می کند، مثل یک خواننده "Artist" کلمه
 .خود را خود می نویسد و غیره
.و غیره استفاده کنید ، حتی اگر آنها سازی را ننوازند "Rap Artist"  شما می توانید همیشه از کلماتی چون

Who's your favorite artist?
؟کیهمورد علقه ات هنرمنده 

I'm all about T.I.

I've been listening to a lot of Linkin Park.
گوش کرده امبه لینکین پارک زیاد  .

I think they're my favorite band right now.
گروه مورد علقه من اونا هستناین روزها  .

 زیاد استفاده می کنند . قبل از اینکه سخنی بگویند که با چیزی که شخص دیگری گفته تناقض داشته باشد از "really" آمریکاییها  از کلمه
.این کلمه استفاده می کنند
. در فرهنگ آمریکایی نفی کردن صریح کسی بی ادبی تلقی می شود

I'm all about T.I. lately.
(تیآ�یهمه ش شیفته اخیرا  . )TI هستم

Really? I don't like him very much.
c؟ من خیلی ازش خوشم نمیادواقعا .

I'm getting into it



Are you into rock?
؟خوشت میاداز راک 

I'm really into hip hop.
خوشم میاداز هیپ هاپ واقعاc من  .

Really? I'm not that into it.
خوشم نمیادزیاد واقعاc؟ من  .

I'm starting to get into R&B though.
R&B   ولی از . خوشم میادیواش یواش داره آرن بی 

I'm not a big fan

.اگر می خواهید مودبانه بیان کنید که به یک نوع خاص از موسیقی علقه ندارید، از یکی از این عبارات ها استفاده کنید

I'm not a big fan of R&B.
R&B خیلی طرفدار . نیستمآرن بی   

Mariah Carey's not really my favorite singer.
مورد علقه من نیستخواننده واقعا ماریا کری  .

I'm not really into her music.
خوشم نمیاداز موزیکش خیلی  .

I'm not all that into Britney Spears either.
خوشم نمیاد بریتنی سپیرس خیلی ازهمینطورم  .

Get ready to chat!

 شما در صفحه بعد امکان استفاده از زبان جدیدی را که یاد گرفته اید ازطریق صحبت کردن با شخصیت هاي مجازی خواهید یافت. بخش
 Courses of Action اهداف گفتگو به شما خواهد گفت که در باره چه موضوعی 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 Courses of Action کلیک کنید میتوانید دو بار روی
 شخصیت مجازی 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


