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سواالت رایج در مورد آگاهی از زمان

موارد بسیاری پیش می آید که ساعت در دسترس شما نیست و می خواهید از زمان مطلع شوید .برای
پرسیدن زمان از کلمات پرسش  whenو  what timeاستفاده می کنیم .زمانی که از  what timeاستفاده
می کنیم در واقع درخواست زمان دقیق داریم.

برای سوال کردن راجع به زمان حال حاضر که در آن قرار داریم از جمالت زیر می توان استفاده کرد:

?A: excuse me, what time is it

عذر میخوام ،ساعت چنده؟
B: it’s 4:45.

 :4:4دقیقه است.
A: thank you

ممنون.

?C: sorry, what’s the time

ببخشید ساعت چنده؟
D: it’s 9:10.

 04:9دقیقه است.
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C: thanks a lot.

.خیلی ممنون
D: you’re welcome

.خواهش می کنم

E: mom, do you have the time?

مامان میدونی ساعت چنده؟
F: yeah, it’s 3:20.

. دقیقه ست04:9 ،آره
E: okay.

.باشه

G: hey John, have you got the time?

 ساعتو می دونی؟،هی جان
H: No, I’m sorry.

. شرمنده،نه
G: it’s ok.

.اشکالی نداره
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موقعیت های بسیاری وجود دارند که می خواهیم از زمان انجام گرفتن چیزی مطلع شویم .برای مثال
میخخواهیم از زمان رفتن به سینما ،پخش بازی فوتبال ،زمان تشکیل کالس و  ...با خبر شویم .در این
موارد نیز روش های مختلفی برای سوال پرسیدن و دریافت اطالعات وجود دارد.
توجه داشته باشید که قبل از ساعت ها از حرف اضافه ی  atو قبل از روزها از حرف اضافه ی  ،onقبل از
بخش های مختلف روز ) (morning, afternoon, eveningاز حرف اضافه ی  ،inقبل از ماه ها و سال ها
از حرف اضافه ی  inو قبل از تاریخ های دقیق از  onاستفاده می کنیم.
به مثال های زیر توجه کنید:

?A: what time are we going to the cinema

چه ساعتی قراره بریم سینما؟
B: the film starts at 8:00 in the evening.

فیلم ساعت  0499شب شروع میشه.

?C: when is the football match between Barcelona and Real Madrid

فوتبال بین بارسلونا و رئال مادرید کیه؟
D: I thinks it’s on Monday at 6:00. I’m very excited about it.

فک کنم دوشنبه ساعته  .0499خیلی هیجان زده ام راجع بهش.
C: yeah, me too.

آره ،منم همین طور.
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E: hey Sarah, do you know when we have English class this week?

 میدونی این هفته کی کالس زبان داریم؟،هی سارا
F: yes, it’s on Tuesday and Thursday at 11:30.

.::409  سه شنبه و پنج شنبه س ساعت،بله
E: that’s great. Thank you.

. مرسی،عالیه
F: you’re welcome.

.خواهش می کنم

G: hey Adam, when were you born?

 تو کی به دنیا اومدی؟،هی آدام
H: I was born on November 28th, 1996.

. به دنیا اومدم:000  نوامبر:0 من در تاریخ
G: wow, I was born in 1996 too. But not in November. I was born in June.

. من در ژوئن به دنیا اومدم. اما نه در نوامبر، به دنیا اومدم:000  منم سال،وای
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