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Lesson 1: My Nationality 

ملیت من : اولدرس    

 
اول لغات درس فهرست  

تلغ معنی لغت لغت غتمعنی ل   

Iran ایران Iranian ایرانی 

France فرانسه French فرانسوی 

England انگلستان British/ English انگلیسی 

China چین Chinese چینی 

Spain اسپانیا Spanish اسپانیایی 

Brazil برزیل Brazilian برزیلی 

Egypt مصر Egyptian مصری 

India هندوستان Indian هندی 

Japan ژاپن Japanese ژاپنی 

Indonesia اندونزی Indonesian اندونزیایی 

Germany آلمان German آلمانی 

Italy ایتالیا Italian ایتالیایی 

Argentina آرژانتین Argentinian آرژانتینی 

Portugal  پرتغال Portuguese پرتغالی 

Yemen یمن Yemeni یمنی 

Turkey ترکیه Turkish ترکیه ای 

Pakistan پاکستان Pakistani پاکستانی 

Afghanistan افغانستان Afghan افغانستانی 

Russia روسیه Russian روسی 

Europe اروپا European اروپایی 

Asia آسیا Asian آسیایی 

America آمریکا American آمریکایی 

Africa آفریقا African آفریقایی 

 

 

 



 کشور شهر

Paris France 

Washington/ New York America 

Sydney  Australia 

London England 

São Paulo  Brazil 

New Delhi India 

Shanghai  China 

Tokyo Japan 

Barcelona Spain 

Rome  Italy 

 

 زبان ها

 Persian فارسی

 English انگلیسی

 French فرانسوی

 German آلمانی

 Arabic عربی

 Spanish اسپانیایی

 
Conversation 

Listen to the conversation. Shayan is introducing his cousin Sam to his teacher. 

 .. به مکالمه آنها گوش کناستخود سام به معلمش  یپسر عمو در حال معرفی انیشا

 

Shayan: Mr. Chaychi, this is my cousin Sam. He speaks French, English, and a 

little Persian. 

 یفارس یو کم یسیانگل،  یفرانسوبه زبان من سام هست. او  یپسر عمو نیا ،یچیاچ ی: آقاانیشا

 .کند یصحبت م

Teacher: Oh, nice to meet you, Sam. 

 .، ساموقتم: اوه، خوش معلم

Sam: Nice to meet you, too. 

 من هم از دیدار شما خوشوقتم.: سام

Teacher: Are you from Iran? 

 ؟دیهست یرانیشما ا ای: آمعلم

Sam: Yes, I’m originally Iranian, but I live in France. 

 .کنم یم یهستم، اما در فرانسه زندگ یرانیا تالا: بله، من اصسام

Teacher: Welcome to our class. How do you like it in Iran? 

 ؟دیدوست داررا چقدر  رانیا د.ی: به کالس ما خوش آمدمعلم



Sam: Iran is great! I love it. It’s a beautiful country. 

 .است ییبای. کشور زآن هستم عاشقمن است!  یعال رانی: اسام

 

 نکات 

 .این مکالمه ها رو خوب به خاطر بسپار 

 نفر اول نفر دوم

 / .Yes, I am (from Iran) بله، خیر.
No, I am not. 

آیا شما اهل ایران 

 هستید؟

Are you from Iran? 

  / .Yes, I am (Iranian) بله، خیر.
No, I am not. 

 ?Are you Iranian آیا شما ایرانی هستی

من اهل ایران 

 هستم.

I’m from Iran. / 
I am Iranian. 

 Where are you تو اهل کجایی؟

from? 

 

  همیشه بعد ازfrom  نام کشور می آید ولی بعد از(am, is, are) .ملیت می آید 

:مثال 
I am Iranian. I am from Iran. 

                                                                                                                                                                                

 

 

 


