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مکالمات رایج در سفر به زبان انگلیسی
زبان انگلیسی به عنوان رایج ترین زبان گفتاری در دنیا است .داشتن سفرهای بین المللی
و یا حتی مواجه شدن با یک فرد انگلیسی زبان ،اهمیت یادگیری این زبان را دو چندان
خواهد کرد .در این مطلب شما با ضرورت ها و نحوه یادگیری مکالمه زبان انگلیسی آشنا
خواهید شد و در ادامه مکالمه های رایج در سفر مانند مکالمه در آژانس مسافرتی  ،مکالمه
رایج در فرودگاه و تاکسی و در هتل را به زبان انگلیسی آموزش می دهیم.

?A: Where you like to travel for vacations

دوست داری برای تعطیالت کجا بریم؟
B: I really like to visit London and Paris, but I don’t know how to decide.

خیلی دوست دارم لندن و پاریس رو ببینم ولی نمیدونم چجوری تصمیم بگیرم.
A: Okay. Let’s ask the travel agency about their suggestions to help us decide.

باشه .بیا از آژانس مسافرتی راجع به پیشنهاداتشون بپرسیم که کمکمون کنه تصمیم بگیریم.
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B: Good idea.

.فکر خوبیه
At the travel agency

در آژانس مسافرتی

Agent: Good morning. Can I help you?

 می تونم کمکتون کنم؟.صبح بخیر
B: Good morning. We’d like to travel either to London or Paris for vacations. What
are your suggestions?

 پیشنهاد شما چیه؟. ما مایلیم به لندن یا پاریس سفر کنیم برای تعطیالت.صبح بخیر
Agent: Actually there’s no ticket left for vacations to Paris. But I have tickets to
London to offer.

 اما برای لندن بلیت دارم پیشنهاد.در واقع هیچ بلیتی برای پاریس برای تعطیالت باقی نمونده
.بدم به شما
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A: Okay. We want to book two return tickets to London, please.

. ما میخوایم دو تا بلیت دو طرفه برای لندن رزرو کنیم لطفا.باشه
Agent: Do you want to travel by tour or not?

آیا می خواین با تور سفر کنید یا خیر؟
A: No, thank you.

. ممنون،نه
Agent: There are two return tickets to London. The departure time is on December
24th at 4 p.m. and then you will be back on January the 4th at 1 p.m.

 بعد از ظهر و زمان2 م دسامبر ساعت42  زمان جرکت.دو تا بلیت دو طرفه برای لندن هست
. بعد از ظهر است1 م ژانویه ساعت2 برگشت روز
A: That sounds fine. How much is that?

 چقدره قیمتش؟.خوب به نظر میاد
Agent: its 800 dollars.
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. دالر088
A: all right. We’ll have them. Could you please book a good hotel for us too?

 میشه لطفا یک هتل خوب هم برامون رزرو کنید؟. میخریمشون.بسیار خب
Agent: of course. Would you like it to be near the town center?

 مایلید که نزدیک به مرکز شهر باشه؟.البته
A: yeah, that would be great.

. عالی میشه.بله
Agent: would you like a five star hotel or not?

هتل پنج ستاره می خواهید؟
A: No way. We can’t afford it.

. توانایی مالیش رو نداریم.نه بابا
Agent: so, I’ll book a good cheap hotel for you.

.پس من یک هتل خوب و ارزون قیمت براتون رزرو می کنم
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A: thanks a lot.

.خیلی ممنون
At the airport

در فرودگاه

C: May I check your passports please?

میشه لطفا پاسپورتاتونو چک کنم؟
A: of course.

البته
C: And may I check your tickets too?

وو میشه بلیتاتون رو هم ببینم لطفا؟
A: Here you are.

.بفرمایید
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C: And how many suitcases do you have?

و چند تا چمدان دارید؟
B: Just two.

.دو تا فقط
C: put them on the scale.

.بذاریدشون روی وزنه
A: okay. When does the plane leave?

 هواپیما کی حرکت می کنه؟.باشه
C: you can check your flight information on the leaderboard. Now you can go to
gate number two.

.4  االن میتونید برید به سمت گیت شماره.میتونید اطالعات پروازتون رو روی مانیتور ببینید
A: Thanks a lot.

.خیلی ممنون
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A: it seems that the flight leaves with 30 minutes delay.

.. دقیقه تاخیر حرکت میکنه08 به نظر میرسه که پرواز با
B: It’s okay. But let’s check again. What’s the flight number again?

 شماره پرواز چنده؟.مشکلی نداره اما بیا دوباره چک کنیم
A: 127863

148020
B: okay. The departure time is 4:30.

.2308  زمان خروج.باشه
A: we can wait in the café.

.می تونیم در کافی شاپ منتظر بمونیم

Arrived in London
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در لندن
A: wow, this city is very beautiful.

.وای این شهر خیلی زیباس
B: Yes, it is. And people speak with a very nice accent. I like it here.

. من اینجارو دوست دارم. و مردم با لهجه جالبی حرف می زنن.آره قشنگه
A: okay let’s take a taxi and go to the hotel.

اکی بیا تاکسی بگیریم و بریم هتل

Taking a taxi

در حال تاکسی گرفتن
A: Hey taxi. We want to go to Grand hotel please.

.تاکسی! ما میخوایم بریم به گراند هتل لطفا
Taxi driver: okay. I’ll give you a ride.
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. من می رسونمتون.باشه
A: thank you.

ممنون

In the hotel

در هتل
A: Good evening. We booked a room.

. ما یک اتاق رزرو کرده بودیم.شامگاه بخیر
Receptionist: Good evening. May I have your name please?

 میشه اسمتونو بپرسم لطفا؟.شامگاه بخیر
A: John David.

.جان دیوید

9

www.zabanebartar.com
Receptionist: Yes Mr. David. Welcome to our hotel. Your room is on second floor.
Room number 13.

. است10  اتاقتون طبقه ی دوم و اتاق شماره. به هتل ما خوش آمدید.بله آقای دیوید
Here’s your key and our staff will bring up your suitcases.

.این کلیدتون و همکاران ما چمدان هاتونو میارن
A: thanks a lot.

خیلی ممنون

In the room

در اتاق
A: okay. This is it. Here we are in London.

.خب حاال ما اینجاییم در لندن
B: we should have a plan to visit everywhere. I’d like to visit Buckingham palace
and the big tower.
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ما باید برای بازدید از همه جا یک برنامه بریزیم .من می خوام قصر باکینگهام و برج ساعت رو
ببینم.
A: don’t worry honey. We will have our best holiday ever.

نگران نباش عزیزم .بهترین تعطیالتمون رو خواهیم داشت.
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