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 تمرين های درس هفت
Lesson Seven Exercises 
 

 خامه يخ کيک
 کيک و بستنی برای دسر کيک و بستنی بستنی

ميل دارم برای دسر کمی کيک و 
 بستنی داشته باشم

بستنی تو چی جوری دوست 
 داری؟

 توی ليوان يا قيف

چند تا کيله—چند تا  مالقه نه، توی پياله (قندون)  دو تا کيله، لطفن 
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 صبحانه خوردن صبحانه بله، خوبه.
دوتا تخم مرغ و کمی سيب  صبح برای صبحانه چی می خوری

 زمينی می خورم
 يک پياله لوبيا با نون

ظرف و ظروف—قابلمه و ماهيتابه ماهيتابه، قاب قابلمه  
قابلمه و ماهيتابه ندارم که توی  قابلمه و ماهيتابه ندارم

 خونه آشپزی کنم
 سرخ کردن

 يک پياله لوبيا، يک کاسه لوبيا ماهيتابه رو بده به من ماهيتابه، ظرف سرخ کردنی
 کارد، چاقو چنگال قاشق

 لطفن يک چاقو يا کارد به من بده با چنگال می خوری؟ با قاشق می خورم
 ارده ی بادوم خاکی با مربا ارده ی بادوم خاکی بادوم خاکی

 کره و مربا  کره ارده ی بادوم خاکی با ژله
 يک فنجان چای چای کره و ژله

 چی دوست داری برای ناهار؟ ناهار توستر
 برای ناهار چی دوست داری؟ برای ناهار چی دوست داری؟

 خوراک، ظرف، بشقاب رستوران عربی عربی
 غذای امريکايی غذاهای عربی دوست دارم خوراک عربی
ميتونی غذای امريکايی يا  غذای تايوانی

 تايوانی داشته باشی
 غذای امريکايی عاليه

 بيا يک کم شراب داشته باشيم کمی شراب شراب
ماهم ميتونيم کمی شراب داشته  بيا کمی شراب خوب داشته باشيم

 باشيم؟
 

 صبح چای می خوری؟ نونت رو توست کی کنی؟ يک توستر که نون رو توست کنن
 شکر برای قهوه ام شکر دو فنجون قهوه
يک کم شکر توی چايت می  شکر در چای ام

 خوای؟
 ژله روی نونم



غذای قوطی—غذای کنسروی کنسرو شده  يک کم لوبيای کنسرو شده چطور؟ 
 جوشيده جوشاندن غذای کنسروی دوست ندارم

سيب زمينی آب —سيب زمينی جوشيده
 پز

غذا خوردن در —غذا خوردن زير بشقابی
 رستوران

  غذا خوردن در رستوران اتاق ناهار خوری
 قهوه مو تلخ دوست دارم قهوه ی تلخ سياه، تلخ

 سرخ کردن سوپ پياز پياز
 عدس لوبيا پياز

 ليمو زردچوبه سيب زمينی
 ساالد سيب زمينی سوپ سيب زمينی آب ليمو

 روغن زيتون روغن نمک، فلفل و زردچوبه
يک کم روغن زيتون روی سيب زمينی 

 ات دوست داری؟
 سيب زمينی رو در آب می پزم  آب پز–پختن در آب 

 تنور--آون شعله های اجاق اجاق
سوپ رو روی اجاق درست می  تنور و اجاق

 کنم
 نون رو توی تنور درست می کنم

برای شام چی دوست داری  شام
 داشته باشی؟

 قوطی

 


