
Reality TV (Beg.) 
About this lesson

:در این درس می آموزید جگونه 

چگونه موضوع یک برنامه تلویزیونی را بازگو کنید- 
تعجب خود را از پیامد چیزی ابراز کنید- 
شخصیت یک بازیگر مخصوص را شرح دهید - 
درفرهنگ آمریکا می آموزید reality TVهمچنین درباره محبوبیت 

What happened

Did you see "The Models" last night?
دیشب برنامه "مدل ها" رو دیدی؟

I saw what happened.
چی شددیدم  .

I stopped watching.
دیگه تماشا نکردم .

That show was getting ridiculous.
داشت مسخره میشدشوی تلویزیونی اون  .

Don't you wanna know who wins?
نمی خوای بدونی کی می بره؟

There's too much drama.
هدراماتیکیخیلی برنامه  .  

Reality TV

 نوعی از برنامه های تلویزیونی است که در آن از مردم به جای هنرپیشه های حرفه ای استفاده Reality TV شوهای تلویزیونی حقیقی 
 می شود. معمولg اینگونه برنامه ها یا زندگی مردم را با دوربین دنبال می کنند یا آنها رهمانند ستیزه جویان ا در یک مسابقه پیچیده به

 The Real" بود و به نام MTV  توسط۱۹۸۰رقابت وا می دارند. اولین برنامه ای که به این صورت در آمریکا ساخته شد در سال 
World" . در این برنامه از افرادعادی خواسته بودند در یک خانه با هم زندگی کنند،با هم کار کننذ و تمام مسایل آنها را فیلمبرداری کردند 
.و در سریال دنباله داری به نمایش گذاشتند

، شوهای تلویزیونی حقیقی در میان آمریکاییان محبوبیت پیدا کرد و انواع مختلفی از اینگونه برنامه های تلویزیونی ساخته۹۰در سال های   
 شد. با وجودیکه به نظر می رسد برنامه ها بدون متن از قبل نوشته شده ساخته می شود ولی شرایط توسط تهیه کنندگان با دقت دستکاری و
 وقایع توسط ادیتور به موضوع اصلی تبدیل می شود. همچنین از آنجا یی که طراحان شو زحمت زیادی برای استخدام افراد بی ثبات برای



.نقش های دراماتیک می کشند معدودی از شرکت کنندگان معرف آمریکایی های معمولی هستند

Entertaining drama

The drama's the best part!
ش بهترین قسمتشهدرام !  

Tell me what happened.
چه اتفاقی افتادبگو  .

Sometimes it's pretty entertaining.
بعضی وقتا خیلی سرگرم کنندس .

Here's what happened.
 اتفاق افتاداینطوری .

First of all, Sally and Joan got in a fight.
شد، سالی و جوآن  دعواشون اول از همه .

A hairbrush

I'm surprised at Sally.
می کنمتعجب از سالی  .

That's not even the shocking part.
نیستتکان دهنده اش  تازه این قسمت  .

The fight was about Betsy.
دعوا سر بتسی بود .

She was right behind them.
شون ایستاده بوددرست پشت سر .

Betsy got so mad.
حسابی عصبانی شدبتسی  .

She threw a hairbrush.
یه برس مو پرت کرد .

In the middle of it

Then, she got in the middle of it.
وسط، پرید بعدش .

I can't believe it.
نمی تونم باور کنم .

Betsy wouldn't do that.



بتسی چنین کاری نمی کنه .

Get outta here!
 شوخی میکنی !

I'm not kidding.
نمیکنمشوخی  .  

Fed up

Sally left the room.
. Sally اتاق رو ترک کرد

She seemed pretty fed up.
  به لبش رسیدهبه نظر می رسید که .

Anyway, it was time for an elimination.
بشهحذف ، وقت این بود که یکی به هر حال .

After that, she made a comeback.
بازسازی کرد، اون یه بعد ش .

She totally rocked the challenge.
انجام دادچالش هایش را حسابی او   .

Reruns

So, who got eliminated?
؟حذف شدکی پس 

Tell me what happens next.
بعدش چی میشهبگو  .

I don't wanna spoil it.
خرابش کنمنمیخوام  .

Are you gonna watch the reruns?
ش رو داری؟بازپخشقصد دیدن 

There's a marathon on TV tomorrow.
دارهماراتون فردا تلویزیون  .

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


