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 درباره کتاب:

 

کتاب حاضرشامل اصطالحات رایج و ضرروی زبان انگلیسی 

 .است که در مکالمات روزمره انگلیسی استفاده میشود

ر سه جلد تهیه شده است و مجموعا د این مجموعه اصطالحات

درس میباشد که هر درس به یک موضوع اختصاص  05شامل 

 است.یافته 

 درس ( 11درس و جلد سوم  25درس، جلد دوم  12)جلد اول 

 

 شیوه خواندن کتاب:

در ابتدای هر کتاب فهرستی از موضوعات به کار رفته در 

 کتاب تهیه شده است، هر درس شامل یک موضوع میباشد،

هر روز را به یک درس اختصاص دهید و پنج درس است بهتر 

 قبل را مرور کنید.
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ا تمام میکنید روز کتاب ر 05اگر به این شکل عمل کنید پس از 

و قادر خواهید بود دانش زبانی خود را تا حد قابل توجهی رشد 

 دهید .

پس از آن توصیه میکنیم که سایر محصوالت مجموعه ما مانند 

فعل ضروری  055اسم ضروری انگلیسی،  1055)

فعل ضروری  205صفت ضروری انگلیسی، 045انگلیسی،

یر ضم 05حرف اضافه ضروری انگلیسی،  81انگلیسی،

ضروری انگلیسی ، کتاب افعال بی قاعده انگلیسی و....( را 

 تهیه کنید.

در این مجموعه کتب تمامی لغات ضروری انگلیسی جمع آوری 

شده ، معنای فارسی هر لغت نوشته شده و برای هر کدام از آن 

ها یک جمله مثال انگلیسی آورده شده که باعث میشود عالوه بر 

با جمله سازی واژگان هم آشنا شوید؛  افزایش دایره لغات ، شما

قادر به جمله سازی نباشید نمیتوانید در  باید بدانید تا زمانیکه

 موفق شوید. speakingمهارت 

مزیت دیگری که این کتاب ها دارند این است که با افزایش دایره 

شما هم تقویت میشود ، چراکه اگر   listeningمهارت ،لغات 

ه باشید هنگام شنیدن یک مکالمه یا متن دانش لغاتی ضعیفی داشت
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انگلیسی فقط اصوات را میشنوید و درکی از خود متن نخواهید 

 داشت.

به این ترتیب پس از خواندن این مجموعه کتب شما به بیش از  

 .یافتدرصد مفاهیم انگلیسی تسلط خواهید  05

 

 ***توجه:

در برخی از جمالت فعل به زمان گذشته رفته است .اگر فعل 

اضافه شده است و اگر بی قاعده  edباقاعده باشد به انتهای ان 

باشد باید ان را حفظ کنید به همین جهت تمامی این افعال در یک 

کتاب جمع اوری شده است و به صورت رایگان در اختیار شما 

 قرار میگیرد .

کتاب افعال بی قاعده و دریافت سایر کتاب برای دریافت رایگان 

ها از جمله جلد دوم و سوم کتاب اصطالحات ضروری انگلیسی 

 به ادرس زیر مراجعه کنید : 

www.zabanmax.ir 
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A – Greetings     سالم و احوال پرسی  

 

  General greetings (formal)…………………………. 

 احوال پرسی عمومی)رسمی(

 

 

1-hello   سالم 

2-good morning/ good afternoon/ good evening  

عصر بخیرصبح بخیر/ عصر بخیر /  
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3-How are you?  چه طور هستید؟ 

4-How are you doing ? حال شما چه طور است؟ 

5-Nice to meet you  .از مالقات با شما خوشبختم 

6-It`s nice to meet you .مالقات با شما خوب است 

7-I`m pleased to meet you  من خوشحالم که با شما

 مالقات میکنم.

8-It`s a pleasure to meet you  دیدار با شما لذت بخش

 است.

9-I`m glad to see you  دیدنت خوشحالم.از  

10-How do you do?   چه طوری؟ 

 

 

 

 

General greetings (Informal) 

 احوال پرسی عمومی)غیر رسمی(
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1-Hi   سالم 

2-Hey  هی 

3-What`s up?   چه خبر؟ 

4-How`s it going?  چه طور می گذرد؟ 

5-How have you been?  چه طور بوده اید؟ 

6-What`s new?   تازه چه خبر؟ 

7-What`s going on?   چه خبره؟ 

8-How are thing?   چه طور هستی؟ 

9-How`s your day?  روز شما چه طور است؟ 

10-How`s your day going?  روز شما چه طور است؟ 

11-Good to see you.  .از دیدنت خوشحالم 
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Greetings someone you haven`t seen for a long 

time. کسی که برای مدت طوالنی ندیده اید.احوال پرسی با   

 

1-Long time no see you.  خیلی وقت است که شما را ندیده

 ام. 

2-It`s been a while.  .مدتی بوده است 

3-It`s been a long time.  .مدت زمان طوالنی است 

4-It`s been such a long time. .این مدت طوالنی است 

5-It`s been too long. النی شده. خیلی طو  

6-I`m so happy to see you again.  من خیلی خوشحالم

میبینم. وکه دوباره تو ر  

7-Wow, it`s so good to see you again. وای، خیلی

دوباره میبینمت.که ه خوب  

8-What have you been up to? چه اتفاقی افتاده؟ 
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Useful responses when greeting people  پاسخ های

زمانی که مردم تبریک می گویند.مفید   

 

1-I`m doing very well, thank you. And you? اوضاعه

،از شما ممنونم.شما چه طور؟ من خوبه  

2-I`m fine, thank you. .من خوبم، از شما ممنونم 

3-Great, thanks. How are you? عالی ،مرسی.شما چه   

 طورید؟

4-Not bad. You ? بد نیستم.شما چه طور؟ 

5-Couldn`t be better? How about you? بهتر از این

 نمیشم.تو چه طور؟

6-Wonderful, thank you. ،ممنونم. ازتفوق العاده  

 

 

 

B – Saying Goodbye خداحافظی کردن 
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  How to say goodbye in English  چگونه در انگلیسی

 خداحافظی کنیم  

  

1-Goodbye   خداحافظ 

2-Bye   خداحافظ 

3-Bye for now!  فعال خداحافظ 

4-See you!  به امید دیدار 

 

5-See you soon! به امید دیدار  

6-See you later! بعدا میبینمت 

7-Talk to you later! بعدا با شما صحبت میکنم 

8-Catch up with you later. 

9-I hope to see you soon. امیدوارم به زودی ببینمت 
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10-See you next time. بعدا میبینمت    

11-I`m looking forward to seeing you soon.  مشتاقانه

 منتظرم شما رو به زودی ببینم.

12-It was nice meeting you. مالقات با شما خوب بود 

13-It`s been really nice knowing you. واقعا خوبه که   

 شما رو بشناسم.

14-It has been a pleasure, we`ll speak soon. 
 خوشحال کننده هست که ما به زودی صحبت خواهیم کرد. 

15-It was really great to see you, catch you 

later..دیدن شما واقعا عالی بود، بعدا میبینمتون 

16-All the best, bye.  خداحافظ 

17-Take care!  مراقب باش 

18-Stay in touch.  در تماس باش 

19-I`m really going to miss you. واقعا دلم برات تنگ شده 

20-I`ve got to go now. االن باید برم    
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C -Making apologies  عذرخواهی کردن 

    How to say sorry in English  چگونه در انگلیسی

 عذرخواهی کنیم    

 

1-I`m sorry….....  متاسفم  

2-I`m so sorry…..  خیلی متاسفم 

3-I`m very sorry….  خیلی متاسفم 

4-I`m terribly sorry…  خیلی متاسفم 

5-Sorry, I didn`t mean to do that. من برای انجام متاسفم، 

 این کار مالقات نکردم .

6-Sorry about that.  متاسفم 

7-Can you forgive me? میتونی من رو ببخشی؟ 

8-I apologize for… ....من عذر میخوام بابت 

9-Please forgive me. .لطفا من رو ببخشید 
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10-I owe you an apology. من از شما عذرخواهی میکنم.    

11-You can blame me for this. شما میتونی منو به خاطر

 این مقصر بدونی.

12-How should I apologize to you?  چه طوری باید از

 شما عذرخواهی کنم؟ 

13-I beg your pardon. ببخشید 

14-Sorry, it`s my fault. . متاسفم، تقصیر منه 

15-Sorry for keeping you waiting.  ببخشید که منتظر

 نگهت داشتم.

16-Sorry, I`m late! .ببخشید، دیر کردم 

 

 

 

   To accept an apology, you can use these 

sentences and expressions: برای پذیرش عذرخواهی، شما

این جمالت و عبارات استفاده کنید :میتوانید از   
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1-That`s all right!  ! درسته 

2-Don`t worry about it!  !نگران نباش 

3-Forget it!  !فراموشش کن 

4-No problem. .مشکلی نیست 

5-Never mind. It doesn`t really matter. بیخیال. واقعا

 مهم نیست.

6-No big thing.  . چیز بزرگی نیست 

7-It`s not your fault. .تقصیر تو نیست 

8-Please don`t blame yourself. لطفا خودت رو سرزنش

 نکن.

9-Think nothing of it. .به هیچی فکر نکن 
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D – Introducing yourself and others معرفی

 خود و دیگران  

 

 

 1-Hello. My name is …. ....سالم. اسم من هست 

2-Hi. I`m ….        . سالم. من .... هستم  

3-Nice to meet you. I`m …  از مالقات با شما خوشبختم. من

 .... هستم. 

4-Pleased to meet you. I`m …  .از دیدار شما خوشحالم

 من... هستم.

5-It`s a pleasure to see you. I`m …   از دیدن شما

 خوشحالم. من.... هستم.

6-May I introduce myself? I`m…  ممکنه خودم رو معرفی

  کنم؟ من .... هستم.

7-How do you do? My name is … چه طوری؟ اسم

 من....هست.
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8-Let me introduce myself. I`m …  اجازه بده خودمو

 معرفی کنم. من .... هستم.

 

9-I`d like to introduce myself. I`m…  دوست دارم خودم

 رو معرفی کنم. من ..... هستم.

 

 

     

   Introduce others:    معرفی دیگران 

 

1-Ali, I`d like to introduce you to Mina. علی، دوست

 دارم تو رو با مینا آشنا کنم.

2-Ali, please meet Mina. .علی، لطفا مینا رو مالقات کن 

3-Ali, I`d like you to meet Mina. علی، دوست دارم مینا رو

 مالقات کنی.

4-Ali, have you met Mina? علی، مینا رو مالقات کردی؟ 
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5-Ali, let me introduce you to Mina. علی، اجازه بده تو

 رو به مینا معرفی کنم.

6-Ali, this is Mina. Mina, this is Ali. علی، این مینا هست

 .مینا، این علی هست.

 

 

 

    Useful responses when introducing yourself or 

other people: : پاسخ های مفید هنگام معرفی خود یا دیگران 

 

1-Nice to meet you. .از مالقات با شما خوشبختم 

2-I`m pleased to meet you..از دیدار شما خوشحالم 

3-It`s a pleasure to meet you. خوشحالم که شما رو مالقات

 میکنم.

4-Glad to meet you. .از دیدنت خوشحالم 

5-How do you do?  چه طوری؟ 
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E- Thank you  تشکر کردن 

    Express thanks and gratitude: تشکر و سپاس 

 

1-Thank you.  ممنونم. متشکرم 

2-Tkanks. مرسی 

3-Thank you very much. .بسیار از شما ممنونم 

4-Thanks a lot! خیلی ممنون!    

5-Many thanks. با تشکر فراوان 

6-Sincerely thanks. .صمیمانه ممنون 

7-Thank you so much! ! خیلی ممنونم 

8-Thanks a million for your help.  یک میلیون از کمک

 شما متشکرم.

9-I really appreciate your help.  من واقعا از کمک شما

 قدردانی میکنم.
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10-You are so kind. . تو خیلی مهربونی 

11-I don`t know how to express my thanks. من

 نمیدونم چه طوری تشکر کنم.

12-There are no words to show my 

appreciation! هیچ کلمه ای برای نشان دادن قدردانی من وجود

 نداره! 

13-What you`ve done means a lot to me. آنچه شما  

 انجام داده اید برای من بسیار زیاد است.

14-That`s so kind of you..این نهایت لطف شماست 

15-You`ve made my day..شما روز منو ساختید 

16-I owe you a great deal..من به شما زیادی بدهکارم 

17-Thank you from the bottom of my heart for 

everything..از ته دلم برای همه چیز ممنونم 

 

18-How can I ever possibly thank you? چه طوری

شما تشکر کنم؟ میتونم از  
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     Useful Responses: پاسخ های مفید 

 

1-You`re welcome! ! خواهش میکنم 

2-It was my pleasure. .باعث افتخاره 

3-My pleasure. . باعث افتخاره 

4-Don`t mention it. .حرفش رو نزن 

5-Forget it..فراموشش کن 

6-No big deal..مشکل بزرگی نیست./چیز خاصی نیست 

7-It`s was nothing..هیچی نبود./ چیزی نبود 

8-Think nothing of it..بهش فکر نکن 

9-I`m glad that I can help you.  خوشحالم که میتونم به شما

 کمک کنم.
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F – Talking about time  صحبت کردن درمورد

 زمان

 

1-What time is it?   ساعت چنده  ؟ 

2-What`s the time? ساعت چنده؟ 

3-Could you tell me the time?ممکنه بهم بگی ساعت چنده؟ 

4-Do you know what time it is? شما میدونی ساعت چنده؟ 

5-How long have you been waiting? چه مدت منتظر

 موندی؟

6-Do you have free time this afternoon? امروز بعد از

 ظهر وقت آزاد داری؟

7-What time can we meet? چه ساعتی میتونیم مالقات کنیم؟ 

8-What should we do to kill time? برای وقت کشی چه

 باید کرد؟

9- It`s ten o`clock. هست.  15ساعت   

10-It`s midnight..نیمه شب هست 
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11-It`s 6 A.M now. صبح هست.  8ساعت    

12-See you at 8 P.M.  شب میبینمت.  1ساعت  

 

13-I can`t tell you exactly what time we will 

arrive..دقیقا نمیتونم به شما بگم چه ساعتی خواهیم رسید 

14-It`s too late now..االن خیلی دیر شده 

 

15-My watch is stopped..ساعتم متوقف شده./ساعتم خوابیده 

16-My watch is slow. .ساعت من کند هست 

17-Don`t waste your time doing nothing. را  وقت خود

 صرف انجام هیچ کاری نکنید.

18-I didn`t think it was so late..فکر نمیکردم دیر شده باشه 

19-We have plenty of time..ما زمان زیادی داریم 

20-It`s time to leave. .وقت رفتنه 

21-It`s almost time to go home. تقریبا وقتشه که به خونه

 بریم.
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22-Time went by so fast. یلی زود گذشت.خ  

23-The supermarket opens at 9 a.m.  0سوپرمارکت 

 صبح باز میشه.

24-The class starts at 8 in the morning. صبح  1کالس 

 شروع میشه.

 

 

 

G – Do you speak English? شما انگلیسی

 صحبت میکنید؟

    

   1-Can you speak English?میتونی انگلیسی صحبت کنی؟ 

2-How long have you been learning English? چه مدته

 که انگلیسی یاد میگیرید؟

3-Could you speak up a little, please? میتونی کمی

 صحبت کنی،لطفا؟
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4-Could you please say that again? لطفا دوباره این را

 بگویید./میتونی دوباره ان را بگویی ؟لطفا. 

5-Could you please repeat that? امکان داره دوباره تکرار

 کنی؟

6-Would you mind spelling that for me? ممکنه اون

  رو برای من هجی کنید؟ 

7-How do you pronounce this word? چه طوری این

 کلمه رو تلفظ میکنید؟

8-What do you mean by this? منظورت از این چیه؟ 

9-I`m sorry, what do you mean? نظورت چیه؟ ببخشید، م  

10-What is this thing called in English? این به زبان

 انگلیسی چی میشه؟

 

11-How many languages can you speak? به چند زبان

 میتونی حرف بزنی؟

12-I speak a little English..من کمی انگلیسی صحبت میکنم 

13-I can speak English very well. من میتونم خیلی خوب

 انگلیسی صحبت کنم. 
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14-Your English is excellent..انگلیسی شما عالی هست 

15-I wish I could speak English fluently like 

you..کاش میتونستم مثل شما مسلط انگلیسی صحبت کنم 

16-please speak slowly..لطفا آهسته صحبت کنید 

 تکرار کنین.

18-I`m afraid to speak English. میترسم انگلیسی صحبت

 کنم.

19-Sorry, my English is not quite good. متاسفم،انگلیسی

 من کامال خوب نیست.

20-How often do you speak English? چند وقته انگلیسی

 صحبت میکنید؟ 

21-I can read English very well, but I can`t 

speak. بخونم، اما نمیتونم صحبت من میتونم خیلی خوب انگلیسی 

 کنم.

22-I would like to improve my English speaking. من

 میخوام انگلیسی ام رو  بهتر کنم. 
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23-You have good pronunciation..شما تلفظ خوبی دارید 

 

 

 

H- Giving Compliments  تعارف کردن 

 

   1-Good job! !آفرین 

2-Well done! !آفرین 

3-Fantastic!   خارق العاده 

4-Perfect!!  کامل / بی نقص 

5-That`s great!  !عالیه 

6-Nice work!  ! کارت خوب بود 

7-Excellent! ! عالی 

8-That`s really remarkable.  .واقعا قابل توجه هست 

9-Good grades! !نمرات خوب 
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10-What a nice dress! !چه لباس خوبی 

11-You look great. . عالی به نظر میای 

 

12-This dish is delicious..این ظرف) غذا( خوشمزه است 

13-You look very good in that suit. تو این لباس خیلی

 خوب به نظر میرسی.

14-This tie looks nice on you.این کراوات خیلی بهت میاد 

. 

15-You have a nice voice. .شما صدای خوبی دارید 

16-You look very handsome. شما خیلی خوش تیپ به نظر

  میاین.

17-I like your haircut. .مدل موی شما رو دوست دارم 

18-What a beautiful house! !چه خونه قشنگی 

19-What a nice apartment! ارتمان خوبی! پچه آ  

20-I really must express my admiration for your 

speech. تحسین خود را برای سخنان شما ابراز کنم. من واقعا باید  

www.takbook.com



 
 

20 
 

  

      Receiving compliments:  دریافت تعارف 

 

1-How kind of you to say so. ینو ااین لطف شماست که 

 میگین.

2-It`s nice of you to say so. خوشحالم که این حرف رو

 میزنی.

3-It`s very kind of you to say that. این لطف شماست که

 اینو میگین.

 

4-Really? I`m not sure about that, actually. واقعا؟ من

 درمورد آن مطمئن نیستم.

5-Thank you. . ممنونم 

6-Thanks a lot.  .خیلی ممنون 

7-I`m glad you like it..خوشحالم که از اون خوشت اومد 

8-It was nothing really. .واقعا هیچی نبود 

www.takbook.com



 
 

35 
 

9-I`m delighted to hear that. من از شنیدن این موضوع

 خوشحالم.

10-Thanks for your compliment..از تعارف شما ممنونم 

 

 

 

J- Likes and dislikes دوست داشتن و دوست  

 نداشتن 

 

   Expressing likes: : ابراز عالیق 

1-I like…   .....من دوست دارم 

2-I love…   .....من عاشق 

3-I enjoy… من لذت میبرم....     

4-I adore…   ...من دوست دارم 

5-I`m crazy about …    .دیوونشم / من دیوونه ی ....ام 
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6-I`m mad about…     .من دیوونه ی ... ام 

7-I`m keen on ….      من عالقه مندم 

 

  Examples:   :  مثال ها 

 

1-I like dogs. .من سگ ها رو دوست دارم 

2-I love cooking. .من عاشق آشپزی ام 

3-I enjoy playing football. .من از فوتبال لذت میبرم 

4-I`m crazy about pizza.  .من دیوونه ی پیتزا هستم 

5-I`m fond of rock music..من عاشق موزیک راک هستم 

6-Do you like tennis? Yes, I do. ،تنیس دوست داری؟ بله

 من دوست دارم.

 

   Expressing dislikes:  ابراز مخالفت 

 

1-I don`t like…    من.... دوست ندارم 
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2-I dislike…     .من....دوست ندارم 

3-I hate…     من متنفرم 

4-I can`t bear…    .تحمل نمیکنم 

5-I can`t stand…   .نمیتونم تحمل کنم 

 

Examples:      :مثال ها 

 

1-I don`t like him.   .من او را دوست ندارم 

2-I can`t stand these people. من نمیتونم این افراد را تحمل

 کنم.

3-I can`t stand this smell..من نمیتونم این بو رو تحمل کنم 

4- I don`t like washing dishes. من شستن ظرف ها رو

 دوست ندارم.

5-I hate going to the dentist..از رفتن به دندانپزشک بیزارم 
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K- Certainty and Uncertainty و عدم اطمینان 

 اطمینان

 

   Asking for certainty:  :درخواست اطمینان 

 

1-Are you sure?  شما مطمئنی؟ 

2-Are you sure about it? شما مطمئنی؟ 

3-Are you certain about it? درمورد اون مطمئن هستی؟ 

4-Do you think it is true? فکر میکنی اون درسته؟ 

5-Do you think so?  تو هم اینطور فکر میکنی؟ 

6-How sure are you? چه قدر مطمئنی؟ 

 

 

  Expressing certainty:    : ابراز یقین 
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1-Yes, I am certain.  .بله، من مطمئنم 

2-I`m a hundred percent certain… من صد در صد

 مطمئنم....

3-I`m absolutely sure.  .من کامال مطمئنم 

4-I have no doubt about it.  .من شک ندارم 

5-I`m sure about it. .من درمورد اون مطمئنم 

6-I don`t think there can be any doubt about 

…..   فکر نمیکنم در این مورد شکی وجود داشته باشه....

7-Of course. .البته 

8-I`m positive.   .من خوش بینم 

9-I`m quite sure about it..من کامال مطمئنم 

10-I`m no doubt about it. .من در این مورد شک ندارم 

11- I`m absolutely certain that …. من کامال مطمئن هستم

 که.....  
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  Expressing Uncertainty: :  ابراز عدم اطمینان 

  

1-I`m not sure about it..من درمورد اون مطمئن نیستم 

2-I doubt it..من شک دارم 

3-I`m not really sure about… من واقعا در مورد اون

 مطمئن نیستم.

4-I don`t know for sure…....من مطمئنا نمیدانم 

5-It`s very unlikely.  .خیلی بعید هست 

6-I have my own doubts. من شک و تردید های خودم رو

 دارم.

7-I don`t think so..فکر نمیکنم 

8-I don`t believe this is true. معتقدم که این درست من 

 نیست.

9-There`s some doubt in my mind that… در ذهن من

 شک وجود داره....

10-I`m not a hundred percent sure. من صد در صد

 مطمئن نیستم.
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11-I don`t know yet..هنوز نمیدونم 

 

 

L-Making Invitations  دعوت کردن 

 

 

   Making invitations:   :دعوت کردن 

 

1-Do you feel like going for a walk? دوست داری پیاده

 روی کنی؟

2-Do you want to go to the movies tonight? آیا

 میخوای امشب به سینما بری؟

3-Would you like to play cards? دوست داری کارت بازی

 کنی؟

4-Would you like a cup of coffee? یه فنجون قهوه دوست

 داری؟
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5-What about a cup of tea? یه فنجون چای چه  درمورد

 طور؟

6-I would like you to have lunch with us 

tomorrow..دوست دارم فردا با ما ناهار بخورید 

7-Would you be interested in going to the movie 

tonight? عالقه دارید امشب به سینما برید؟ 

8-Why don`t you have lunch with me 

tomorrow? اهار نمیخوری؟  چرا فردا با من ن  

9-How about joining me for a walk? نظرت درمورد

 پیاده روی با من چیه؟

10-I invite you to have breakfast with me 

tomorrow morning. از شما دعوت میکنم فردا صبح، صبحانه

 رو با من بخورید.

 

 

       Accepting an Invitation: :قبول دعوت 

www.takbook.com



 
 

31 
 

 

1-Thank you for your kind invitation. ممنون از دعوت

 شما.

2-I`d love to, thanks..دوست دارم، مرسی 

 

3-I`ll be glad to do so..خوشحالم که این کار را کردم 

4-Thanks, I`d like that very much. مرسی، من اونو خیلی

 دوست دارم.

5-That`s a great idea..ایده خیلی خوبی هست 

6-Thanks for inviting me to dinner. بابت دعوت من به

 شام ممنونم.

7-It`s very nice of you..نظر لطف شماست 

8-Many thanks for your kind invitation. I`ll join 

you..با تشکر فراوان از دعوت شما.من به شما ملحق خواهم شد 

9-Sure.Thank you. .حتما. ممنونم 

10-With pleasure..با کمال میل 
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    Refusing an Invitation: : امتناع از دعوت 

 

1-I`m sorry to refuse your invitation.  متاسفم که از

 دعوت شما امتناع کردم.

2-I can`t, sorry. I have to work. من نمیتونم.متاسفم.باید کار

 کنم.

 

3-Thanks for your invitation but I`m busy now. از

اما حاال مشغول هستم.دعوت شما ممنونم   

4-I`m afraid I won`t be able to come..میترسم نتونم بیام 

5-I`m afraid I am busy tomorrow. میترسم فردا مشغول

 باشم.

6-Sorry, I`d love to but I have an 

appointment..متاسفم، من دوست دارم اما قرار مالقات دارم 

7-I really don`t think I can, sorry. من واقعا فکر نمیکنم

 بتونم،متاسفم.
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8-That`s very kind of you, but I can`t accept your 

invitation..این لطف شماست، اما من نمیتونم دعوتتون رو قبول کنم 

 

 

 

 

 

تمامی محتوای این مجموعه متعلق به مجموعه آموزش زبان 

 انگلیسی مکس میباشد 

 

 

 

  پایان
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