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.گوش دهید و سفارش هر یک را تیک بزنید. این افراد در حال سفارش دادن در یک رستوران هستند

 People are ordering food in a restaurant. Listen and check each person’s order.

مکالمات روزمره انگلیسی لوح زبان افرا دانش

درس13

و فارسی ه انگلیسی، ترجمدر زمان پخش دوم به عبارات سواالت فرمایید و پاسخ به در درک مطالب و داده و سعی صوت گوش اولین بار تنها به برای 
.نماییدتوجه سواالت پاسخ همچنین 



لوح زبان افرا دانش

 People are ordering food in a restaurant. Listen and check each person’s order.

برای سفارش دادن آماده اید؟-
(برای پیش غاا ساالد میخورم. )بله، من میخوام با ساالد شروع کنم-
. بسیار خب-
و برای غاای اصلیتون چی میل دارید؟-
اون خوبه؟. اسپاگتی میخورم. اممم-
؟(میل دارید)چیزی برای نوشیدن . تا به حال اون را امتحان نکردم-
.چای، لطفا-
و دسر چطور؟-
.امروز نه، ممنون-

order
سفارش دادن

main dish
غاای اصلی، وعده غاای اصلی

spaghetti
اسپاگتی

dessert
دسر



لوح زبان افرا دانش People are ordering food in a restaurant. Listen and check each person’s order.

امروز چی میتونم براتون بیارم؟. بفرماییدسالم -

من فقط مقداری سوپ و یک ساالد . ، بگاارید ببینمخب-
.میخورم

ا غاای ویژه امروز ما ماهی کبابی است، و ب. سوپ و ساالد. حتما-
(آورده میشه. )کلم بروکلی یا نخود فرنگی سرو میشه

می اما برای دسر ک. خیلی گرسنه نیستم. امروز نه. ، ممنوننه-
.بستنی شکالتی میل دارم

چیزی برای نوشیدن میل دارید؟. حتما-

.، و مقداری آب، لطفاقهوه-

grilled fish
ماهی کباب شده، ماهی کبابی



لوح زبان افرا دانش People are ordering food in a restaurant. Listen and check each person’s order.

تصمیم تون را گرفته اید؟. سالم-

خیلی تنده؟( گوشت گاو سرخ شده)بیف استر فرای این -

.، نسبتا تندهبله-

.و یک لیوان شیر. فکر کنم پس یک همبرگر میخورم. اممم-

.برای دسر میل دارید؟ چیزکیکِ عالیهچیزی -

.، ممنوننه-

decide
تصمیم گرفتن

beef stir-fry
گوش گاوی که به صورت هذم زده 

.شده سرخ شده باشد

spicy
تند

excellent
عالی



مکالمات روزمره انگلیسی لوح زبان افرا دانش

درس13
People are having dinner. What does the server bring them? Listen and choose the correct picture.

Was each costumer pleased or not please with the order? Choose the correct answer.

. شخص سرو کننده در رستوران چه چیزی برای آنها می آورد؟ گوش دهید و تصویر مناسب را انتخاب کنید. افراد در حال خوردن شام هستند
.آیا هر یک از مشتریان از سفارش خود راضی است و یا خیر؟ پاسخ صحیح را انتخاب کنید



.پیتزا و یک نوشابه بزرگ( تکه)دو اسالیس . بفرمایید، آقا-

.اممم. ممنون-

چطور به نظر میاد؟-

س اما فکر میکنم بهتر بود سه یا چهار اسالی. فکر کنم، خوبه-
.اشتماین اسالیس ها کوچکتر از چیزیه که انتظار د. سفارش میدادم

 Listen and choose the correct picture. And then choose the correct answer.

لوح زبان افرا دانش

لوح زبان افرا دانش

slices
اسالیس، تکه

pizza
پیتزا

cola
نوشابه، کوال

expect
انتظار داشتن



 Listen and choose the correct picture. And then choose the correct answer.

.هاستیک با سیب زمینی سرخ شده و قهو. بفرمایید سفارش تونو -

.دارم از گرسنگی میمیرم. نمیتونم برای خوردن صبر کنم. ممنون-

چطوره؟. نظر خوب میرسهبه -

.اوه، واقعا عالیه. امتحان کنمبگاار -

french fries
سیب زمینی سرخ شده

starving
ردنگرسنگی شدید، از گرسنکی م



یک سفارش مرغ. منتظر نگه داشتن شما متأسفماز -
.سرخ شده با کلم بروکلی

این مرغ نسبتا خشک به نظر ! اوه، خدای من. ممنون-
.میرسه

مزه اش چطوره؟. واقعا-
شده فکر کنم باید فریز. خیلی تازه نیستمتأسفانه -

.باشه

.اون را برگردونیمبیا -

 Listen and choose the correct picture. And then choose the correct answer.

dry
خشک

taste
مزه، طعم، طعم داشتن

fresh
تازه

frozen
یخ زده، منجمد شده

send back
پس فرستادن



.گیماهی، ساالد و نخود فرن. سفارش تون، خانمبفرمایید -

.ت، اما شما به من گفتید که سبزی امروز بروکلی اساوه-

نخود فرنگی دوست ندارید، مگه نه؟شما -

!از نخود فرنگی متنفرم. دوست ندارم. نه-

 Listen and choose the correct picture. And then choose the correct answer.

hate
متنفر بودن



.کیک شکالتی و یک نوشابه بزرگ. بفرمایید دسرتونو -

.عالیه-

.کاش سفارش میدادمش. این کیک به نظر خوب میاد. اوه-

.امتحانش کنی؟ خوشمزه استمیخوای -

.فوق العاده است. اممم. یک مقدار میچشمفقط -

 Listen and choose the correct picture. And then choose the correct answer. لوح زبان افرا دانش

delicious
خوشمزه

fabulous
فوق العاده، عالی



مکالمات روزمره دو به دو

اسپاگتی سفارش دادید؟شما -

.درسته-

.ونو بفرمایید این هم نوشابه ت. بفرمایید. خوبه-
ه فکر نمیکنم انتخاب خیلی خوبی کرد. ممنون-

.باشم

؟واقعا-

ی فکر کنم من بهتر از این میتونم اسپاگت. آره-
.درست کنم

 Listen and choose the correct picture. And then choose the correct answer.

made a choice
انتخاب کردن



.افراد در حال صحبت در مورد غااهایی که در یک رستوران خورده اند هستند
.گوش دهید و پاسخ های صحیح را انتخاب کنید. آیا آنها وعده غاایی خودر را دوست داشتند
آیا این گزاره ها صحیح هستند یا غلط؟ 

 People are talking about meals they had at a restaurant. 

 Did they like their meals? Listen and choose the correct answers.

 Are these statements true or false? 

لوح زبان افرا دانش

درس13

مکالمات روزمره انگلیسی



ه دیشب به یک رستوران استیک جدیذد رفذتم کذ
عاشق امتحان کردن جاهذای. نزدیک خونم باز شده

برای شروع غاا، یک پذیش غذاای جالذب . جدیدم
د اون یک جور غاای دریایی با یک سس تن. داشتم

غاای اصلی، معلومه که اسذتیک! اممم... روش بود 
حال، با این. ولی خیلی کوچک و کمی سفت بود. بود

خوب و تازه، اما نذه خیلذی–سبزیجاتش عالی بود 
اون پذای ! دسذر–آخریش از همه بهتر بذود . چرب

کذه میدونم. سیب با مقدار زیادی بستنی روش بود
!نباید اینقدر شیرینی بخورم، اما خوشمزه بود

 Did they like their meals? Are the statements true or false? 

appetizer
پیش غاا

tough
سفت

oily
روغنی، چرب

sweets
شیرینی



 Did they like their meals? Are the statements true or false? 

تا حاال اون رستوران دریایی تذوی خیابذان اصذلی
را را امتحان کردی؟ بهتره این کذار( مین استریت)

در واقذ،، . مذن اغلذب میذرم اونجذا! عالیه–بکنی 
وع، برای شذر. تعطیالت آخر هفته پیش رفتم اونجا

الد خوب و تازه با یک چاشنی سا. یک ساالد داشتم
غاای اصلی یک ماهی بود کذه تذا بذه حذال . عالی

واقعا از ادویه هایی کذه تذوش. امتحان نکرده بودم
–سبزیهاش خذوب بذود . پخته شده بود، لات بردم

ی برای دسر، کیک شذکالت. خیلی تازه و خوش طعم
معموال خیلی خوشمزه است، امذا ایذن بذار، . داشتم

یشذتر از نتونستم ب. خیلی بیش از اندازه شیرین بود
، با این حال، مشذکلی نبذود! بخورم( گاز)دو قاشق 

. چون من توی رژیمم

seafood
غاای دریایی

house dressing
چاشنی ساالد

spices
ادویه ها

tasty
خوش طعم

on a diet
در رژیم بودن

bite
گاز گرفتن، گاز زدن، خوردن



 Did they like their meals? Are the statements true or false? 

دوستم چند شب پیش، من را بذه یذک رسذتوران 
ل او. نسبتا خذوب بذود. چینی توی محله شون برد
که بهترین چیزی بود. کمی رولت تخم مرغ خوردیم
ل بعد گوشت گذاو و فلفذ. تا به حال مزه کرده بودم
همذراهش یذک سذس . سرخ شده سفارش دادیذم

بزی س. تند بود، اما نه خیلی تند–خیلی جالب بود 
عذا واق. بخارپز هم سفارش دادیم، اما افتضاح بودند

یوه دسر یک کاسه بزرگ از م. بیش از اندازه نرم بود
ه بعضی از میوه ها را تا به حال ندیذد. های تازه بود

.فوق العاده بود. بودم

the other night
چند شب پیش

Egg rolls
رولت تخم مرغ

pepper stir-fry
(هم زده شده)فلفل سرخ شده 

Steamed vegetables
سبزیجات بخار پز

awful
خیلی بد، افتضاح



 Did they like their meals? Are the statements true or false? 

ی برای ناهار، من و همکارم به یک رستوران فرانسو
اون زیذاد . کوچیک خوب نزدیک دفترمذون رفتذیم

حس خوردن نداشت، بنذابراین فقذط یذک سذاالد 
ولی من یذک وعذده غذاایی بذزرگ . کوچک خورد

اول، سوپ پیاز خوردم، اما خیلذی بذیش از . داشتم
م کلذ–ولی سبزیجاتش عذالی بذود . اندازه شور بود

مذورد( سذبزیجات)اینهذا . بروکلی و نخود فرنگذی
آخرش، یک کاسذه بذزرگ خامذه . عالقه ام هستند

دقیقذا ملذل اون خامذه . خذوردم( مذو )شکالتی 
فرانسه شکالتی بود که تو تعطیالت گاشته ام توی

فکر کنم دفعذه. خیلی پرخامه و خوشمزه–خوردم 
. بعد هم اون را میخورم

co-worker
همکار

meal
وعده غاایی

onion soup
سوپ پیاز

salty
شور، پر نمک

chocolate mousse
خامه شکالتی، مو  شکالتی



مکالمات روزمره انگلیسی
سطح مقدماتی



تمرین مکالمه: بخش دوم 13 Restaurants

oنیددر این بخش سعی نمایید جمالتی که به صورت فارسی ارائه شده، به زبان انگلیسی بیان ک.

oلیسی سپس زبان آموز، سعی در بیان معادل انگ. ابتدا جمالت فارسی در اختیار زبان آموز قرار می گیرد

. آن نموده و درنهایت پاسخ خود را با نمونه ارائه شده مقایسه خواهد نمود

o این روش سبب خواهد شد تا ذهن زبان آموز با ساخت جمله عادت نمذوده و بذرای مکالمذه سذرعت و

.اعتماد به نفس بیشتری داشته باشد

o دو کنید، در پایان در ،  پس از مطالعه و یادگیری، هر یک از مکالمات این مجموعه را به صذورتسعی

.به دو تمرین کنید تا به تمامی مکالمات تسلط یابید

مکالمات روزمره انگلیسی لوح زبان افرا دانش درس



Are you ready to order? ؟آماده ایدبرای سفارش دادن 

And what would you like for your main dish? ؟و برای غاای اصلیتون چی میل دارید

Anything to drink? ؟(میل دارید)چیزی برای نوشیدن 

And how about dessert? دسر چطور؟



What can I get you today? ارم؟امروز چی میتونم براتون بی

I'll just have some soup and a salad. .من فقط مقداری سوپ و یک ساالد میخورم



Our special today is grilled fish. .غاای ویژه امروز ما ماهی کباب شده است

No, thanks. Not today. I'm not very hungry. .تمخیلی گرسنه نیس. امروز نه. نه، ممنون



But I would like some chocolate ice cream for dessert.

.دارماما برای دسر کمی بستنی شکالتی میل



Have you decided yet? ید؟تصمیمتون را گرفته ا

Is the beef stir-fry very spicy? نده؟خیلی ت( گوشت گاو سرخ شده)این بیف استر فرای 

Yes. it's pretty hot. .ندهبله، نسبتا ت



I think I'll have a hamburger then. And a glass of milk.

.یرو یک لیوان ش. فکر کنم پس یک همبرگر میخورم



Anything for dessert? The cheesecake is excellent.

.یهچیزی برای دسر میل دارید؟ چیزکیکش عال



There you are, sir. Two slices of pizza and a large cola.

.ه بزرگپیتزا و یک نوشاب( برش)دو اسالیس . بفرمایید، آقا

but I think I should have ordered three or four slices.

.یدادماما فکر میکنم بهتر بود سه یا چهار اسالیس سفارش م

These slices are much smaller than I expected.

.تماین اسالیس ها کوچکتر از چیزیه که انتظار داش



And here's your order. Steak with French fries and coffee.

.و قهوهاستیک با سیب زمینی سرخ شده. و بفرمایید سفارش تون



I can't wait to eat. I'm starving. .میرمدارم از گرسنگی می. نمیتونم برای خوردن صبر کنم

Sorry to keep you waiting. One order of fried chicken with broccoli.

.م بروکلییک سفارش مرغ سرخ شده با کل. از اینکه شما را منتظر نگه داشتیم متأسفم



How does it taste? (مزه اش چطوره؟)طعمش چطور است؟ 

Let’s send it back. .مبیا اون را برگردونی



There's your order, ma'am. Fish, salad, and peas.

.گیماهی، ساالد و نخود فرن. بفرمایید سفارش تون، خانم

But you told me today's vegetable was broccoli.

.استاما شما به من گفتید که سبزی امروز بروکلی



And here's your dessert. Chocolate cake and a large cola.

.ه بزرگکیک شکالتی و یک نوشاب. و بفرمایید دسرتون



Do you want to try it? ؟میخوای امتحانش کنی

It's delicious. Just a taste. .فقط یک مقدار طعمش را امتحان کن. خوشمزه است



Did you order the spaghetti? د؟شما اسپاگتی سفارش دادی

I think I can make better spaghetti than this.

.ت کنمفکر کنم من بهتر از این میتونم اسپاگتی درس



I went to a new steak restaurant last night that opened near my house.

.از شدهدیشب به یک رستوران استیک جدید رفتم که نزدیک خونم ب



To start the meal. I had an interesting appetizer.

.برای شروع غاا، یک پیش غاای جالب داشتم

It was some kind of seafood with a spicy sauce on it.

.داون یک جور غاای دریایی با یک سس تند روش بو



It was very small and a Little tough, though.

.اما خیلی کوچک و کمی خشک بود



The vegetables were great.

.ودسبزیجاتش عالی ب



I know that I shouldn't eat so many sweets, but it was delicious!

!زه بودمیدونم که نباید اینقدر شیرینی بخورم، اما خوشم



Have you ever tried that seafood restaurant on Main Street?

ردی؟را امتحان ک( مین استریت)تا حاال اون رستوران دریایی توی خیابان اصلی 



My main dish was a fish that I had never tried.

.ودمغاای اصلی یک ماهی بود که تا به حال امتحان نکرده ب



For dessert, I had chocolate cake. .تمبرای دسر، کیک شکالتی داش

I couldn't eat more than two bites. !خورمب( گاز)نتونستم بیشتر از دو قاشق 

That's okay, though, because I 'm on a diet.

.ممبا این حال، مشکلی نبود، چون من توی رژی



My friend took me to a Chinese restaurant in her neighborhood the other night.

.رددوستم چند شب پیش، من را به یک رستوران چینی توی محله شون ب

They were the best I had ever tasted. .دمبهترین چیزی بود که تا به حال مزه کرده بو



Then we ordered the beef and pepper stir-fry.

.یمبعد گوشت گاو و فلفل سرخ شده سفارش داد



The dessert was a big bowl of fresh fruit.

.ددسر یک کاسه بزرگ از میوه های تازه بو



The French fries were really salty.

.سیب زمینی های سرخ شده واقعا شور بودند



The steak wasn't cooked enough.

.ه بوداستیک به اندازه کافی پخته نشد



The vegetables weren't very fresh.

.ودندسبزیجاتش خیلی تازه نب



My vegetables were overcooked. .ودسبزیجات من بیش از اندازه پخته شده ب

How was your dinner, Evan? ایوان، شامت چطور بود؟



And the potatoes weren't spicy enough.

.دندو سیب زمینی ها به اندازه کافی تند نبو



The service wasn't as fast as it usually is here. .ودسرویس به اندازه همیشگی اینجا سری، نب

Let's eat somewhere else next time. .ریمبیا دفعه بعد یک جای دیگه غاا بخو



همپایان درس سیزد

The

EndRestaurants

مکالمات روزمره انگلیسی لوح زبان افرا دانش


