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About this lesson

:در این درس می آموزیم 

.چگونه از جزییات یک خبر درباره دوستتان سوال کنید - 
.چگونه تبریک بگویید - 
.چگونه از چیزی تعریف کنید - 
.همچنین درباره ازدواج های غیر سنتی در آمریکا چیزهایی خواهید آموخت

Tied the knot

How was your trip to Vegas?
سفرت به لس وگاس چطور بود؟ 

My boyfriend and I tied the knot.
ازدواج کردیممن و دوست پسرم   .

We didn't want a traditional wedding.
نمی خواستیمازدواج سنتی ما مراسم   .

We decided to elope.
کنیمفرار تصمیم گرفتیم   .

Blessing

Did you have your parents' blessing?
ت همراهت بود؟دعای خیر پدر و مادر 

We brought our parents.
پدر و مادرهامون رو هم بردیم .

My mom wouldn't go for that.
کردموافقت نمی مادر من باآن     .

You guys are pretty young.
شما خیلی جوان هستید  .



We've been together for a long time.
ه با هم هستیمخیلی وقتما   .

Elvis impersonator

Did you get married in a wedding chapel?
ازدواج کردید؟کلیسای کوچک مخصوص عروسی  دریک   

An Elvis impersonator married us.
، ما رو عقد کردلباس پوشیده بود و ادای او را در می آورد Elvis یکی که مثل  .

Did he sing during the ceremony?
آواز هم می خوند؟مراسم آیا هنگام اجرای  

"Love Me Tender" is our song.
.  "Love Me Tender" ستآهنگ ما

Elvis sang it during the ceremony.
.  Elvis  اونو خواندمراسم هنگام اجرای

Spontaneous

I'm not surprised you got hitched in Vegas.
کردیازدواج تعجب نمی کنم که تو در لس وگاس   .

You have such a spontaneous personality.
ای داریانگیخته خیلی شخصیت خود   .

You never plan things ahead of time.
برنامه ریزی نمی کنی پیشا پیش هرگز  .

Happy for you

Congratulations!
تبریک می گم  !

I'm so happy for you.
خوشحالمخیلی برات   .

You guys

You guys are great together.
یدخیلی با هم جورشماها   .

I can't see you guys splitting up.
از هم جدا بشینشماها تصور کنم  نمی تونم    .

You guys are perfect for each other.



هستیدبرای هم عالی شماها    .

Beautiful rock

Can I see your ring?
می تونم انگشترتو ببینم؟ 

What a beautiful rock.
قشنگینگین  چه  .

Wow, it's stunning!
هحیرت آوروه،   !

It's simply gorgeous.
شگفت انگیزهواقعآ   !  

Look at it sparkle in the light.
میدرخشهنگاش کن توی نور   .  

Engagement and wedding rings

 حلقه های نامزدی و ازدواج در فرهنگ آمریکایی خیلی اهمیت دارند بعنوان علمتی برای تعهد به ازدواج است. حلقه های نامزدی با 
  بهترین و گران ترین قطعه جواهر را نگین های درشت الماس نشانه شان و اعتبار برای زنان در آمریکاست. ازآقایان انتظار می رود که

 برای نامزد خود خریداری کنند. در هنگام مراسم ازدواج عروس و داماد با هم حلقه ها را رد و بدل می کنند. عروس حلقه ازدواج را کنار
 حلقه نامزدی بر انگشت دست چپش می کند. بعد از ازدواج هم مردها و هم زن ها حلقه های خود را به عنوان نشانه ای از وضعیت تاهل
.به دست می کنند. حلقه های نامزدی معمول� برای خانم ها خریده می شود

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


