Lesson 4
What are you wearing?

points of lesson 4 , read and learn carefully.
translation

word

translation

word

ترجمه

کلمه

ترجمه

کلمه

کروات ،پاپیون

 tie,bowمود،سبک

روسری یا دستمال
گردن

 scarfشیک پوش ،روی مد

کفش

 shoesرسمی

کفش ساق بلند

 bootsغیر رسمی،معمولی

fashion
fashionable
formal
informal =usual
casual

سندل

 sandalsتیپ اسپورت

sport

عینک

 glassesلباس گشاد

hippy

 sunglassesتیپ کالسیک

classic

عینک آفتابی
جواهرات
حلقه

 jewelryزیبا پوشیدن

dress up

 ringلباس پوشیدن

get dress

دستبند

 braceletپوشیدن هر روز

wear

گوشواره

پوشیدن بهترین
earrings
لباس

put on

گردنبند

 necklaceگشاد

loose

بند کفش

 shoe laceتنگ یا ساق

Tight,

پاشنه بلند

 high heelکتانی

trainers

 purseکتانی

jumpers=sneakers

کیف زنانه
کاله کت و شلوار

 hatشکوار کت

trousers

کاله لبه دار

 capشلوار بدون کت

pants

آستین کوتاه
آستین بلند
یقه

 Short sleeveشلوار جین
 long sleeveشلوار دم دستی
 collarجلیقه بافتنی=جلیقه کت

jeans
slacks
Jacket=vest

بارونی

raincoat

Maternity
dress

coat

 کتbisiness suit

overcoat

 پالتو3 piece suit

لباس بارداری
کت و دامن
کت و شلوار

ساق، جوراب شلواریslippers

tights=leggings

کیف دستی

Handy bag

دمپایی

Top,
suspenders

 دوبنده،تاپ

My zipper is broken زیپم خراب
The sewer took in my trousers from dawn.خیاط از پایین شلوارم و کوتاه کرد
شلوارم جر خورده

My trousers is ripped

افتاده،دکمم گوم شده

My bottom is missing
It comes on you

بهت می آید

It fits to you

بهت میخوره
بهت می آید

You looks good in it
There is No bargain, No pay back, No refund, No return.

عوض کنی یا برگردانی، بیای پس بدی،چونه نداریم
Could you please bring me that one,the red one on the corner
قرمز اون گوشه،میش لطفا واسم بیاورید اون یکی را
بزار بمون

I leave it
I take it = I buy it =I like it

 دوسش دارم، میخرمش،میبرمش
تن بزن لطفا

Please try it on

Can I help you? No thanks im just looking میتونم کمکتون کنم ؟ نه مرسی فقط میبینم
What are you looking for?

بدنبال چه چیزی هستید

سواالت و جوابهای درس با ترجمه
1-What's your favorite fashion? My favorite fashion is sport because I can feel convenience in
it , I feel energetic and its more outgoing.

سبک پوشش شما چه مدلی هست؟ سبک مورد عالقه من ورزشی هست چون که
-1
میتونم احساس راحتی کنم در اون و احساس با انرژی بیشتر میتونم بروم
بیرون .
2-What do you wear to work? I usually wear formal clothes to get to work.
چی میپوشی واس کار کردن؟ من معموال لباسهای رسمی میپوشم که برم
-2
سر کار.
3-What do you wear in summer? I usually wear cool , light and thin clothes in summer.
در فصل تابستان چی میپوشید؟ من معموال لباسهای خنک ،سبک و نازک
-3
در تابستان میپوشم.
4-What do you wear in winter? I usually wear warm and wool clothes in winter.
 -4چی میپوشید در زمستان؟ من معموال لباسهای گرم و پشمی در زمستان
میپوشم.
5-What do you wear in fall? it's usually windy and rainy in the fall, I try to wear clothes that
never get wet and get cold.
-5چی میپوشید در پاییز؟ معموال هوا بادی و بارانی است من سعی میکنم که
لباسهایی بپوشم که هرگز خیس نشود و سرد نشود.
6-What do you wear in spring? I usually wear poncho and cotton clothes.
 -6چی میپوشی تو بهار؟ من معموال پانچو و لباس نخی تو بهار میپوشم.
7-Do you iron yourself your clothes or do you take them to laundry? When I have time and
I'm not busy I iron myself but when I have time limitation I take them to laundry shop for washing
and ironing.
 -7آیا شما خودتون اتو میکشید لباسهاتون رو یا میبرید به خشک شویی؟
وقتی زمان داشته باشم و سرم شلوغ نباشد من اتو میکشم خودم اما وقتی
محدودیت زمانی داشته باشم میبرمشون به خشکشویی برای شستشو و اتو
کشیدن.
8-How often do you take a bath ? I usually take a bath every other day.
 -8چند وقت چند وقت شما حمام میکنید؟ من معموال حمام میکنم یک روز در
میان.
9-How many times a month do you take your clothes to laundry? I Usually take them every
week.
-9چند بار تو ماه شما لباسهاتون رو میبرید به خشکشویی؟ من معموال
میبرمشون هر هفته.
10-What's your favorite color and why? My favorite color is red because its full of energy and
excitement, In my opinion it is the color of life.
-10رنگ مورد عالقه شما چیست و چرا؟ رنگ مورد عالقه من قرمز هست چونکه
پر از انرژی و هیجان است به عقیده من رنگ زندگی میباشد .
11-Do you usually match your clothes with your watch , handy bag shoes etc? yes of course ,
I pay special attention to setting clothes and I most of the times do that.
-11آیا معموال لباسهاتون با ساعتتون و کیف دستی و کفش و  ...را با هم
ست میکنید؟ بله البته من توجه خاصی به ست کردن لباسهام میدهم و اکثر
وقتها این کارو انجام میدهم.
12-If your zipper is broken do you fix it yourself or give it to sewer to be fixed? Each person
is made for a job, certainly I take it to sewer to fix it for me.
 -12اگر زیپ شما خراب شده باشد خودتون درستش میکنید یا میبرید به
خیاطی؟ هر کسی واس کاری ساخته شده است حتما میبرم اون رو به خیاطی که
درستش کنه واسم.

13-Imagine you are in a place that there is not a washing machine and you need to wash your
clothes because its muddy or spot on it , what do you do?
I try to wash them myself, by my hands , spread them out, dry them under the sun then wear it
without any hesitation.
 فرض کنید در جایی هستید که ماشین لباسشویی وجود ندارد و نیاز-13
 چی کار میکنید؟من،دارید لباستون و بشویید چون که گلی یا لکه روش هست
 پهن و خشکشون کنم زیر آسمان،خودم سعی میکنم که بشورمشون با دستانم
. سپس بپوشمشون بدون هیچ بی میلی،
14-When you get home, where do you put your clothes? when I get home I take off my clothes
then wear my home clothes and hang them in closet on hangers.
 وقتی میرسی خانه کجا لباسهاتون و میگذارید؟ وقتی میرسم خونه-14
لباسهام و در میارم بعدش لباسهای خونگیم و میپوشم و آویزونشون میکنم
)(چوب لباسی.در کمد دیواری روی رخت آویز
15-Are you into fashion? No it takes a lot of time, energy and concentration because then, all the
time we have to be in beauty saloon or in front of mirror .Its madness in my opinion .To be high
class , to have high personality, to be prestigious doesn’t mean to be into fashion.
 و تمرکز زیادی رو، انرژی،  آیا شما اهل مود و تیپ هستی؟ نه وقت-15
میگیرد چون که اونوقت ما مجبوریم همش تو سالن زیبایی باشیم یا روبروی
 با، اگه بخوای کالس باال باشی.  به نظر من دیوانگی هست.آیینه باشیم
. شخصیت باشی یا با پرستیز باشی بدین معنی نیست که رو مود باشی
16-What does fashion mean to you? I believe that fashion is the last style on the market that is
being advertised by fashion models.
 مود از نظر شما چیست؟ من اعتقاد دارم که مود آخرین مدل بازار هست-16
.که تبلیغ شده است توسط مدلهای فشن
17-Are you fashionable? Some times I'm fashionable some times I'm not, if you wanna be
fashionable you must be different in society but actually I usually wear clothes matching to my
personality.
 اگر. آیا شما روی مود هستید؟ بعضی وقتها هستم بعضی وقتها نیستم-17
بخواهید رو مود باشید باید با اجتماع متفاوت باشید اما در حقیقت من
.لباسی میپوشم که به شخصیتم بیاد
18-What is the job of fashion designer? His job is to design new styles of clothes, this job needs
to be very innovative and familliar with the world of clothes.
.  شغل طراح لباس چیست؟ کارش این است که طراحی کند ملدهای لباس را-18
این کار نیاز دارد که خیلی ابتکاری یا خالق باشید و دنیای لباس را
.بشناسید

Transcription
نسخه نوشتاری درس
Hi there I'm Palo kidding and its beautiful sunny Wednesday morning in southern California people
are wearing suits, dresses, jeans, miniskirts, t shirt all kinds of things let's talk to some people about
their clothes.
سالم من پالو کیدینگ هستم یک روز زیبای آفتابی در صبح روز چهارشنبه میباشد
 دامن، شلوار لی، لباس بلند زنانه، مردم میپوشند کت.در کالیفرنیای جنوبی
 بیایید بریم صحبت کنیم با چندتا از.  تی شرت و تمام انواع چیزها،کوتاه
.آنها درمورد لباسهاشون
Good morning, good morning
صبح بخیر
صبح بخیر
Are you going to work? I'm going to work
.داری میروی سر کار؟ دارم میرم سر کار
What are you wearing today? Today I'm wearing a black coat, white shirt, black tie, and black suspenders.
 کروات مشکی و دوبنده،  لباس سفید،امروز چی پوشیدی؟ امروز پوشیدم یک کت مشکی
.مشکی
What color is your briefcase? Im carrying black briefcase with tan handles.
کیف سامسونت شما چه رنگی است؟ من کیف سامسونت مشکی با دستگیره های طالیی
.میبرم با خودم
Hither what are you wearing today? I'm wearing a t shirt, sweat shirt, orange leggings, white socks, and
white tennis shoes and white hat.
 و، جوراب سفید، ساق نارنجی، پلیور،سالم امروز چی پوشیدی؟ یک لباس پوشیدم
. کفش سفید تنیس و کاله سفید
And a white hat that’s nice, well are you going to work? I'm going to work out
. داری میری سر کار؟ دارم میرم سر کار،و یک کاله سفید خیلی خوب
Is orange your favorite color? Actually I like orange a lot but my favorite color is red.
رنگ نارنجی رنگ مورد عالقه شماست؟ در حقیقت نارنجی را خیلی دوست دارم اما
.رنگ مورد عالقه ام هست قرمز
Hello Hello what you are wearing today? Today I'm wearing white shirt a beige sweater, blue jeans
,dark brown boot ,dark brown belt and also a matching brown handy bag.
،امروز چی پوشیدین؟ امروز من یک لباس سفید و سوییت شرت طالیی
سالم
سالم
 و کمربند قهوه ای سوخته و همچنین یک کیف، بوت قهوه ای سوخته، شلوار لی آبی
.دستی هماهنگ شده با اون
I'm wearing a white shirt, a red and green tie, green pants, a black belt and black shoes.
 کمربند سیاه و، شلوار سبز،  کروات قرمز و قهوه ای، یک لباس سفید پوشیدم
.کفش مشکی
Well I'm wearing blue slacks and another blue top
.پوشیدم یک شلوار دم دستی و یک تاپ آبی دیگر

I have a pink polo shirt on
.من پوشیدم یک لباس با مارک پلو
I'm wearing a black business suit with gold bottons.
.من پوشیدم یک کت و دامن مشکی با دکمه های طالیی
Hither what you are wearing today? A Blue jeans and a red t-shirt
.سالم چی پوشیدی امروز؟ شلوار لی آبی و تی شرت قرمز
Now is this your favorite thing to wear? Yes
.االن این هست چیز مورد عالقه ات که بپوشی؟ بله
What do you wear to work? Suit, like just what you are wearing .tree piece suit
. سه تیکه. مثل فقط چیزی که شما پوشیدید،چی میپوشی که بری سرکار؟ کت
Hither what you are wearing today? I'm wearing a mini skirt and tights and a turtleneck shirt.
.امروز چی پوشیدی؟ یک دامن کوتاه پوشیدم و جوراب شلواری و یقه اسکی
And is this a vest? Yes it is
.و این یک جلیقه است؟ بله هست
And what's your favorite color? Probably rose colors
.و رنگ مورد عالقه شما چیست؟ احتماال رنگهای رز هست
Rose like a pink yes like pink.
رز؟ مثل صورتی؟ بله مثل صورتی
What are your favorite things to wear? Casual clothes
.چیز مورد عالقه ات چیست که بپوشی؟ لباسهاس معمولی
Casual , like today.
. مثل امروز، معمولی
And what am I wearing? A tan pants suit and a yellow blouse. Why because it's beautiful day. I'm Palo
kidding reporting from southern California.
 چرا چونکه روز زیبایی.و من چی پوشیدم؟ یک کت و شلوار برونزه و بلوز زرد
. من پائولو کیدینگ هستم گزارش میکنم از کالیفرنیای جنوبی.هست

Paraphrase (explain on your own words)
) ( با کالم خودتان توصیف کنید
The Story was about a reporter that reported some people in street and asked about their clothes,
what they were wearing ? what was their favorite fashion? Their favorite clothes? What did they
wear to work? What did they wear to go university and so on.
داستان در مورد گزارشگری بود که از چند تا از مردم گزارش گرفت در
 تیپ مورد عالقه،چه چیز پوشیده بودند، خیابان و در مورد لباسهاشون
 چه چیز میپوشیدند برای کار؟ چه میپوشیدند، لباس مورد عالقه آنها،آنها
.برای مدرسه و بدین ترتیب
People answered in different ways, some of them wore shirt and jeans.
 بعضی از آنها پوشیده بودند لباس،مردم با جوابهای متفاوت پاسخ دادند
.و شلوار لی
Some wore 3 piece suit, the other people wore top and leggings, The others put on business suit
and others wore pants and shirt, vest , turtle neck shirt and casual clothes.
 افراد دیگه پوشیدند تاپ و جوراب.بعضی ها پوشیدند کت و شلوار
،  لباس، دیگران پوشیدند کت و دامن و افراد دیگر شلوار تک.شلواری
. یقه اسکی و لباسهای معمولی،جلیقه
Actually people put on clothes according to the place, personality and importance of their job. For
example one of them was going to work and had worn 3 piece suits. The other worn leggings with
top because she was going to work out may be in park or club. The other woman put on business
suit most probably she had meeting at her job.
. شخصیت و اهمیت کارشان،در حقیقت مردم می پوشیدند لباس بر اساس مکان
. کت و شلوار، تیکه3 برای مثال یکی از آنها میرفت سرکار و پوشیده بود
شخص دیگر پوشیده بود جوراب شلواری با تاپ چون داشت میرفت برای ورزش
 تن کرده بود، برای کار، خانم دیگر کت و دامن.ممکن تو پارک یا باشگاه
.احتمال قوی جلسه کاری داشته
There was also a woman was going shopping had casual fashion. In my opinion what people wear
also depends on their mood and thoughts. That’s all for now.
 به نظر.و همچنین خانمی بود که داشت میرفت خرید و لباس معمولی داشت
 این. من چیزی که مردم میپوشند همچنین بستگی دارد به و افکاراتشان
.هم از این

