
 Ordering Fast Food (Beg.) 
About this lesson

:در این درس می آموزید 

دستور غذا بدهید fast food چگونه در رستوران - 
(چگونه مشخص کنید که چه چیزهایی در غذای شما نباشد (بدون پیاز و غیره - 
چگونه سس های مختلف را تشخیص دهید و انها را درخواست کنید - 
چگونه بیان کنید که دستور غذایی که داده اید اشتباه است و توضیح دهید که چه چیزی در آن کم است - 

Let's get a burger

I'm starving, let's stop for a burger!
وایسیمیه همبرگر بیا برای دارم می میرم، گرسنگی از  !

There's a Rafiburger right around the block.
هستسر خیابون یه رافی برگر درست  .

You wanna go through the drive thru?
بریم ؟ drive thru  میخوای از

Nah, let's go inside.
تونه، بذار بریم  .

Would you like fries with that

Welcome to Rafiburger may I take your order please?
؟سفارشتونو بگیرملطفاe ممکنه به رافی برگر خوش آمدید، 

I'd like a double NumNum burger please.
یه همبرگرمن  .  double NumNum لطفامی خوام 

Would you like fries with that?
؟می خواهیدسیب زمینی سرخ کرده هم باهاش 

Yeah, and could I get a drink too?
؟بگیرمیک نوشابه هم ممکنه آره، و 

OK, I'll make it a combo.
بهتون میدم combo چشم، یه .



Dine in or carry out?

Will that be all for you?
چیز دیگری میل ندارید؟

Will this be for dine-in or carry-out?
؟بردن است یا صرف کردن آیا برای 

For here or to go?
؟برای بردنیا برای اینجا 

Order number 12

Your total's gonna be eight ninety-two.
 سنت میشه۹۲ دلر و ۸ مجموعآ  .

Here's your receipt, you're order number twelve.
 شمایید۱۲  سفارش شمارهتونه،رسید این  .

You can pick up your food right here.
بگیریدغذاتونو می تونید از اینجا  .

Would you like sauce?

Would you like any sauce or ketchup?
می خواهید؟کچاپ یا سس 

 بطوریکه اطلع دارند آمریکایی ها به کچاپ علقه زیادی دارند. کچاپ چاشنی متداول برای سیب زمینی سرخ کرده است و همچنین 
 ranch, honey همبرگر، ساندویچ مرغ و به عنوان دیپ نیز استفاده می شود. برخی دیگر از سس های مخصوی دیپ کردن عبارتند از
mustard, barbecue, و sweet and sour.

Some ketchup please, and some honey mustard for my nuggets.
و چند تاکچاپ لطفا چند تا  .   honey mustard  برای nugget  هام

Here's the cup for your fountain drink.
دستگاهاز نوشابه اینم لیوان برای گرفتن  .

Help yourself to free refills.
مجانی را خودتان انجام دهیدپر کردن مجدد نوشابه  .

I asked for no tomato

I think you messed up our order.
قاطی کردیدفکر می کنم سفا رش غذاهای مارا  .

I asked for no tomato.
خواستمبدون گوجه فرنگی من  .



 که روش معمول منفی کردن افعال در انگلیسی "I didn't ask for tomato " ممکن است شما انتظار دیدن این عبارت را داشته باشید
 I" است. با این وجود از آنجایی که شما درخواست کرده بودید که هیچ گوجه فرنگی روی همبرگر شما نباشد، در اینجا می توانید از
asked for no tomato" استفاده کنید. بکار بردن عبارت اول غیر معمول و گیج کننده است.

I ordered a shake too.
هم داده بودممخلوط شیر و بستنی من سفارش یک  .

I'm sorry, we'll have that all right out for you!
می کنیمحاضر عذر میخوام، الن براتون  !

 خوب نیست، مخصوصاe اگر دارید دستور غذا به آنها می دهید. به دلیل سرعت در این fast food بد رفتاری با کارمندان رستوران های 
 رستوران ها، مدیران آن قادر نیستند به طور مداوم به نحوه آماده شدن غذا رسیدگی کنند و یک کارمند آزرده خاطر ممکن است به راحتی
.غذای شما را آلوده کند. البته ضرورتا این اتفاق نمی افتد ولی این چیزی است که مواظب باشید

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


