
Cats and Dogs Part 1 (Beg.) 
About this lesson

: دراین درس خواهیم آموخت 

 چیز را با هم مقایسه کنیم؟۲چگونه  - 
چگونه شرح دهید چرا شما سگ یا گربه را ترجیح می دهید؟ - 
.چگونه درباره انواع مختلف گربه ها گفتگو کنید - 

A dog person, a cat person

Are you a cat person or a dog person?
؟سگ دوستهستی یا گربه دوست تو یک فرد 

I'm more of a cat person.
هستمگربه دوست بیشتر من  .

I'm not much of a dog person.
نیستمسگ دوست خیلی  .

I could go either way

How about you?
تو چطور ؟

Do you like cats or dogs better?
گربه ها را دوست داری یا سگ ها را؟بیشتر تو 

I could go either way.
فرقی نمی کنهبرای من    .

I'm not really a pet person at all.
نیستمدوست دار حیوان خانگی واقعا\ خیلی من  .

I like cats better

I like cats better.
بیشتر دوست دارممن گربه ها را  .

Unlike dogs, they think for themselves.
فکر خودشان هستندسگ ها ، آنها به بر خلف  .



They don't stink as bad as dogs!
نیستندبد بو  سگ ها به بدیآنها  .

Cats are more low-maintenance.
نیاز دارندی مراقبت کمترگربه ها به  .

Your favorite cat breed

What's your favorite cat breed?
شما چیست؟مورد علقه ئ نوع گربه 

I like black cats best.
بیشتر از همه دوست دارمگربه های سیاه را من  .

Aren't those bad luck?
نمی آورند ؟بد شانسی آیا آنها 

I guess... but their coats are beautiful!
شون خیلی زیباستپوست  ولی فکر کنم  .

Fuzzy cats

I like Persian cats...
 را دوست دارمگربه های ایرانیمن  .

...but they're too fuzzy.

هستندپشمالو خیلی اما آنها  .

I have a soft spot for Siamese.
استنژاد سیامی من گربه های نقطه ضعف  .

How come?
؟چطور مگه

Because of their eccentric personalities.
غیر عادی آنهابه خاطر خصوصیات  .


