
 

 

Starter  

 آماده شوید: دهمجلسه آنالین برای 

برنامه روز قبل خود را تعریف کنید و سپس هفته گذشته را توصیف کنید. همه ی فعالیت هاای  کاه انمااا داده ایاد  در ابتدا  

استفاده صحیح از افعال گذشته هدف این قسمت جاهای  که رفته اید و اینکه با چه کسان  بوده اید را بیان کنید. بدین ترتیب  

از گفتگوی شما با استاد خود خواهد بود. برای تمرین شکل سوال  این زمان نیز میتوانید از اساتاد خاود دربااره فعالیات هاای 

ی در صحبت کردن خود جای دهید.  تفریح  شان سوال کنید.  را نی 
 دقت داشته باشید که جمالت منفی

( به خبرهای خوب و بد appropriate responsesپاسخ های درست )  به تمرین 4 تا 1مکالمات شماره براساس  سپس  

کیند و بعد به تمرین مکالمات کوتاه خواهید پرداخت. در این قسمت شما با کمک استاد خود موقعیت های مختلف را تصور م 

شاود از تمرین های این درسنامه در وبسایت  توصایه ما   پردازید. عالوه بر لیست کردن این پاسخ ها براساس آموزش ها وم 

You did?   .نیز در مکالمات استفاده کنید 

 

 

 

Good Luck 

Dehfarang 

 

پ.ن. لطفا با پرینت تمام  صفحات در کالس حاضر شوید. همه مکالمات فرض  هستند  اساتید برای هر مکالمه و موقعیت آن  

 مکالمات شما در هر دو نقش موجود در مکالمه تمرین خواهید کرد.توضیحات الزا را میدهند  در همه 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dialogue 1 

Mark: Thank goodness it's Friday. 

Eve: Yeah. I'm exhausted. 

Mark: Me too. I had a cold all week. 

Eve: You did? I'm sorry to hear that. 

Dialogue 2 

Celia: Hey – happy birthday! Did you have a nice day? 

Hugo: Yeah. Thanks. I went out for lunch with some friends. 

Celia: You did? Nice. 

Dialogue 3 

Selina: So how did your interview at the hospital go? 

Adam: Great! I got the job. 

Selina: You did? Thank goodness! I know you really wanted it. 

Adam: Yeah. I start on Monday. 

Selina: That's great. Congratulations! 

Dialogue 4 

Olivia: Did you take your driver's test yesterday? 

Jake: Yeah! I failed. 

Olivia: Oh, you did? I'm sorry to hear that. 

Jake: I can take it again next month, though. 

Olivia: Yeah? Well, good luck! 

  


