
Cats and Dogs Part 2 (Beg.) 
About this lesson

: در این درس شما خواهید آموخت   

چگونه شرح دهید چرا شما سگ یا گربه را ترجیح می دهید؟ - 
.چگونه درباره گونه ها و اندازه های مختلف سگ و گربه گفتگو کنید 

I like dogs better

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

I like dogs better.
من سگ ها را بیشتر دوست دارم .

Dogs don't use stinky litter boxes.
استفاده نمی کنند(  این جعبه برای توالت گربه ها طراحی شدهبد بو جعبه های سگ ها مانند گربه ها از  .  = litter box )

Dogs are much more loyal than cats.
هستندتر  با وفا خیلیگربه ها نسبت سگ ها به  .

They can do tricks

Unlike cats, dogs are more obedient.
تر هستندمطیع گربه ها ، سگ ها بر خلف  .

You can teach them to do tricks.
کارهای با مزه انجام دهندشما می توانید به آنها  یاد بدهید که  .

You can't teach a cat to do tricks.
کارهای با مزه انجام  بدهدشما نمی توانید به یک گربه  یاد بدهید که  .

Big dogs, little dogs

Do you prefer big dogs or little dogs?
سگ های گوچک را؟می دهید یا تر جیح را سگ های بزرگ شما 

Big dogs are way more mellow.
هستندتر مهربان خیلی سگ های بزرگ  .



Big dogs are way less yappy than little dogs.
می کشندزوزه  خیلی کمتر سگ های کوچکبه نسبت سگ های بزرگ  .

But big dogs slobber way too much.
جاری استخیلی بیشتر بزاق دهانشان سگ های بزرگ ولی  .

Your favorite dog breed

I like golden retrievers because they're friendly.
) golden retrievers من . تر هستندمهربان را دوست دارم  زیرا آنها نژادی از سگ اسکاتلندی) 

When you adopt a purebred, you know what you're getting.
را در میان خود می پذیرید  ، می دانید که به چه دست یافته ایداصیل وقتی شما یک نژاد  .

I really like adopting mutts.
)  muttsمن واقعاv دوست دارم . رابرای نگهداری انتخاب کنمنژادی از سگ دو رگه اصیل) 

Mutts are so much more unique.
. mutts  هستندکم نظیر تر  ها خیلی

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


