
 I Like Movies (Beg.) 
About this lesson

:در این درس می آموزید 

چگونه می توان به شکلی دوستانه و خودمانی از افراد درباره سرگرمی هایشان بپرسید -
چگونه توضیح دهید که در اوقات فراغت دوست دارید چه کار کنید - 
چگونه می توانید براساس طبقه بندی فیلم مورد علقه تان را توضیح دهید - 

What do you do for fun?

در آمریکا راه معمول برای این که از افراد درباره سرگرمی هایشان سئوال کنیم این است که بپرسیم : برای تفریح چه کار می کنند 

What do you do for fun?
 چه کار می کنی ؟برای تفریح

What do you do in your free time?
 را می گذرانی ؟اوقات فراغتتچگونه 

در این جا معمول است  like  استفاده از فعل 

What do you like to do for fun?
چه کار کنی ؟دوست داری برای تفریح 

What do you like to do in your free time?
 چه کار کنی ؟در اوغات فراغتت داری دوست

In your free time

 از آنجایی که مردم آمریکا در طول هفته سخت کار میکنند، دوست دارند که آخرهفته هایشان را به تفریح و آرامش بگذرانند. به همین
:خاطر است که اگر بخواهید درباره سرگرمی های فردی بدانید , منطقی است که بپرسید

What do you do on the weekend?
چه کار میکنی ؟آخرهفته ها 

What do you do for fun on the weekend?
چه کار میکنی ؟برای تفریح آخرهفته ها 

What do you like to do on the weekend?
چه کار کنی؟آخرهفته ها دوست داری 



I watch movies

I watch movies for fun.
  فیلم می بینمبرای تفریح .

I go to the movies in my free time.
 سینمامیرموقتی بیکارم،  .

I watch movies on the weekend.
فیلم می بینمآخر هفته ها  .

I go to the movies a lot.
میرمسینما من خیلی  .

I like to watch movies

:پاسخ داد  like به این شکل می توانید به سئوال های مربوط به رفتن به سینما با استفاده از

I like to watch movies for fun.
 فیلم ببینمبرای تفریحدوست دارم  .

In my free time I like to go to the movies.
سینما اوقات بیکاریم برم دوست دارم .

Do you like to go to the movies on the weekend?
 ؟دوست داریرو رفتن سینما آخر هفته ها 

I like watching movies

: این ها انواعی است از یک عبارت

I like to watch movies.
رودوست دارم فیلم دیدن .

I like watching movies.
ببینمدوست دارم فیلم  .

I like to go to the movies.
دوست دارمو رفتن سینما  .

I like going to the movies.
سینمابرم دوست دارم  .

I go and I like going

 وقتی می خواهید درباره چیزی که مکرراo و طبق عادت انجام میدهید حرف بزنید، حتما در تمام اوقات از افعال زمان حال ساده استفاده
.کنید



On weekends I go to the movies.
 سینمامیرمآخر هفته ها  .

In my free time I watch movies.
نگاه می کنمدر اوقات فراغتم فیلم  .

.استفاده کنید "watching", "going" اگر درباره کارهایی که دوست دارید انجام دهید حرف می زنید، از افعالی مثل

On weekends I like going to the movies.
 برم سینمادوست دارمآخرهفته ها  .

In my free time I like watching movies.
نگاه کنمدوست دارم فیلم در اوقات فراغتم  .

What kind of movies do you like?

What kind of movies do you like?
؟دوست داریچه جور فیلم هایی 

What kind of movies do you like to watch?
 ؟دوست داری چه جور فیلم هایی را دیدن

What kind of movies do you like watching?
؟ببینی چه جور فیلم هایی دوست داری

:جمله بال را در موارد متعددی استفاده کرد.مثل می شود گفت
"What kind of books do you like reading?"
"What kind of games do you like playing?"
...وغیره

Movie genres

I like comedies like Borat.
هایی مثل بyرات و دوست دارمکمدی  .

I love watching thrillers like Eagle Eye.
 مثل چشم عقاب و دوست دارمترسناکفیلم های  .

 اینجور موقع ها باید یک اسم بهش اضافه کنید مثل . actions ولی نمیشود گفت thrillers و comedies توجه کنید که می توان گفت
flicks , movies .

I love action flicks like Quantum of Solace.
مثلفیلم های حادثه ای من عاشق  .  Quantum of Solance

"Flicks"  یک اصطلح معمول برای سینما است و به سوسو زدن و حرکت نور بر پرده سینما اشاره می کند.

I like horror movies



I like watching horror movies like The Unborn.
مثلفیلم های ترسناک من دیدن  .   The Unborn  را دوست دارم

I like epic movies like Titanic.
مثلفیلم های حماسی من  .  Titanic تایتانیک را دوست دارم

I like to go see dramas like There Will Be Blood.
مثلدراماهایی دوست دارم  .   There Will Be Blood ببینم

How about you?
تو چی ؟

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


