
 

 

Starter  

 آماده شوید: جلسه آنالین اولبرای 

)بیان اسم و معرفی خود( صورت میگیرد. برای تمرین بیشتر همین مکالمه، شما خود را با هویت  هتای   مکالمه معارفهدر ابتدا  

 زیر نیز معرفی خواهید کرد:

Ellen Smith, Susan Middleton, Rob Davis, Paul Pitt 

اس . ایتن   Tobeاستفاده از افعال  ،را تمرین خواهید کرد که هدف این مکالمه 1مکالمه شماره سپس چندمکالمه شبیه به 

مکالمه نیز موقعی  معارفه را برای شما فراهم میکند که به کمک استاد ختود، هتر دو ن تا را در موقعیت  هتای مشتابه ایتن 

 مکالمه تمرین خواهید کرد.

د اس . شما هتر دو خواهد بود که هدف این مکالمه نحوه پرسا برای معرفی فر  2مکالمه شماره  تمرین مکالمه بعد بر اساس  

 ن ا را در مکالمه تمرین خواهید کرد.

شما در صف انتظار برای مراسمی هستید که با یک غریبه وارد مکالمه میشتوید.   3مکالمه شماره  در یک مکالمه فرضی مشابه  

ر آن شتلل موقعیتی فرضی را تصتور میکنیتد کته د  ،این نیز نوعی مکالمه معارفه  هس  که شما با تخیل خود و کمک مدرس

 دیگری دارید و با هدف های متفاوتی در آن شهر هستید )مثال به آن شهر سفر کرده اید یا در آنجا تحصیل میکنید(

تمرین مکالمه رسمی و غیر رسمی را خواهید داش . برای مکالمات رسمی، در ن ا دو همکار   5و    4مکالمات شماره  براساس  

میکنید. برای مکالمات غیر رسمی در ن ا دو دوست  تمترین مکالمته خواهیتد   و بعد در ن ا یک معلم و یک شاگرد تمرین

 داش .

 و در نهای  برای تمرین بیان نام ها به صورت کامل، با کمک استاد، با نام های زیر تمرین مکالمه خواهید داش :

Daniel Butler (nickname: Dan), Edgar Bennet (nickname: Ed), Louis Patterson (nickname: 

Lou), Anabelle Gomez (nickname: Anne), Nicole Jane Matthews,  

Juliana Mary Butler, Peter James Rivera, Martin David Bennet  

 

Good Luck 

Dehfarang 

 

تمامی صفحات در کالس حاضر شوید. همه مکالمات فرضی هستند، اساتید برای هر مکالمه و موقعی  آن، پ.ن. لطفا با پرین  

 توضیحات الزم را میدهند، در همه مکالمات شما در هر دو ن ا موجود در مکالمه تمرین خواهید کرد.

 



 

 

Dialogue 1 

Mr. Martin: Good morning. Are you here for an English class? 

Carmen: Yes, I am. I'm Carmen Rivera. 

Mr. Martin: OK. You're in Room B. 

Jenny: And I'm Jenny.  

Mr. Martin: Are you Jenny Loo? 

Jenny: No, I'm not. I'm Jenny Lim. Am I in Room B, too? 

Mr. Martin: Yes…..Wait – no, you're not. You're in Room G. 

Jenny: Oh, no! Carmen, we're not in the same class.                

   

Dialogue 2 

Receptionist: Hi! Are you a member?  

Victor: No, I'm just here for the day. 

Receptionist: OK. So, what's your name, please? 

Victor: Victor Lopez. 

Receptionist: And what's your phone number? 

Victor: It’s 646-555-3048. 

Receptionist: And your email address? 

vlopez6@cup.orgVictor: Um....it's  

Receptionist: OK. So it's $10 for today. Here's your pass.        

 Victor: Thanks. 

Dialogue 3 

Alicia: Hi. How are you doing? 

Adam: Pretty good. How about you? 

Alicia: Good, thanks. It's a beautiful day.  

Adam: Yeah, it is. Are you here for the concert? 

Alicia: Yes. How about you? 

Adam: Well, yeah, but I'm a student here, too. So are you 

on vacation? 

Alicia: Yes, I am. By the way, I'm Alicia.  

Adam: I'm Adam. Nice to meet you. Well, have a nice day. 

Alicia: Thanks. You too. 

Dialogue 4 

Jeff: Hello, Mrs Swan. How are you? 

Mrs. Swan: I'm fine, thank you. Uh, Jeff, are you here for English 3? 

Jeff: Yes, I am. 
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Mrs. Swan: Then you're in Room B. I'm the teacher for English 2. 

Jeff: Oh, thank you. Well, have a nice day.  

Mrs. Swan: Thank you. You too. Enjoy your class! Good-bye. 

Dialogue 5 

Kathy: Hi, Mike, how are you doing? 

Mike: OK. How about you? 

Kathy: Pretty good. Are you here for a class? 

Mike: Yeah, I am. I'm here for yoga. How about you? 

Kathy: Oh, I'm here for a music class. 

Mike: Nice. Well, enjoy your class! 

Kathy: Thanks. You too. 

Mike: OK. Bye.  

 


