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Cleaning the House  
 
A: Honey, the house is such a mess! I need you to help me tidy up a bit. 
My boss and her husband are coming over for dinner and the house 
needs to be spotless! 
 
B: I’m in the middle of something right now. I’ll be there in a second. 
 
A: This can’t wait! I need your help now! 
 
B: Alright, alright. I’m coming. 
 
A: Ok, here’s a list of chores we need to get done. I’ll do the dishes 
and get all the groceries for tonight. You can sweep and mop the floors. 
Oh, and the furniture needs to be dusted. 
 
B: You know what, I have to pick something up at the mall, so why don’t 
you clean the floors and I’ll go to the supermarket and get all the 
groceries. 
 
A: Sure that’s fine. Here is the list of all the things you need to get. 
Don’t forget anything! And can you pick up a bottle of wine on your way 
home? 
 
B: Hey, honey I’m back. Wow, the house looks really good! 
 
A: Great! Can you set the table? 
 
B: Just a sec, I’m just gonna vacuum this rug real fast. 
 
A: Wait! Don’t turn it on... 
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Key Vocabulary 
 
such a mess: very dirty, disordered  

کثیف، نامنظم خیلی  
 .هست  suchاینجارو حواست باشه ، یکی از کاربردهاي 

 .ا عبارت اسمی بیاد و بهش شدت بدهایشون میتونه قبل از اسم ي
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مثال  

We had such an awful meal at that restaurant! 

 !یه غذاي خیلیییییی افتضاح خوردیمتوي اون رستوران 
! شدت رو میبره باال  !چیه ؟ توي این جمله ها  suchپس کاربرد 

 
My hair's such a mess today! 

  .موهام امروز خیلی نامنظمه

She has such lovely hair. 

 .اي خیلیییی دوست داشتنی اي دارهاون موه
 

نمیتونیم بگیم   حواست باشه

She has such a lovely hair. 

  !این یعنی اینکه طرف روي سرش کالاا یه تار مو داره که اون یه تار مو خیلیییییییییییییییی دوست داشتنیه! چرا ؟
!  استفاده نکنی   aاز   hairحواست باشه قبل 

 
tidy up: put things in place, organize  

  بزاري سر جاي خودش ، مرتب کردن یعنی چیزارو
 

Tidy up the room. 
.اتاقو مرتب کن  

 
It's your turn to tidy up the room. 
 

.نوبت توعه که اتاقو مرتب کنی  
 

We should tidy up the place before we move in. 
.قبل اینکه به اونجا نقل مکان کنیم بهتره تمیزش کنیم  
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spotless: perfectly clean  
  کامالااا تمیز

Her home is spotless. 
.خونه ش خیلییییییی تمیزه  

 
She keeps the house spotless. 

.تمیز نگه میداره خیلییییی اون خونه رو  
 

Every morning my mother makes sure everything is spotless. 
.تمیزههر صبح مامانم مطمعن میشه که همه چی کامالااا   

 

 
in the middle of something:  busy doing something at the moment  
 

وقتی توي لحظه مشغول انجام کاري هستین ، یعنی یه کاري رو شروع کردین و حاال در حال انجامش هستین ، 
!میتونین از ایشون استفاده کنین   

 
I’m in the middle of something now. 

.بنده ، االن مشغول یه کاري هستمیعنی االن دستم   

 
chores: common house tasks  

خسته کننده و روتین خونگی میگن به کارهاي  
 

.باهاش میاد دقت کنزیاد حاال به فعل هایی که   
do the chores  

  یعنی همون کارهاي خسته کننده خونگی رو انجام دادن
I stayed at home and did the chores. 

.نه و کارهاي خونه رو انجام دادمموندم خو  
 

go about your chores  
  توي خونه خودتون یعنی همون انجام دادن وظایف و کارهاي

I got up and went about my chores, feeding the cats and making tea. 
.کردندرست من بلند شدم و کارهاي خودمو توي خونه انجام دادم، غذا دادن به گربه ها و چاي   
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help with the chores  
  کمک کردن به کارهاي خونه

All their children help with the chores. 
.همه بچه هاشون توي کارهاي خونه کمک میکنن  

 
groceries: food that you buy at a store  

 
 مواد غذایی

A bag of groceries fell off the table onto the floor. 
.ذایی از روي میز افتاد روي زمینیه بسته موادغ  

 
!از هیچ مثالی ساده نگذر ! آقااااا جان ، به جااان خودم همه مثال ها هدفمنده   

من سعی میکنم مثال هایی رو بیارم که اول رایج و کاربردي باشن و دوم اینکه از داخل همونا هم بتونین یه چیزي 
:مثالو ببین  االن همین !یاد بگیرید   

 
a bag of something  

 یه بسته از یه چیزي 
fall off the table onto the floor 

 از روي میز افتاد روي زمین 
اینارو آروم آروم که با هم یاد بگیرید ، آخر همین دوره ، میبینید که چقدررررر ساختار و الگو و جمله بلدید که همه و 

.و موقع استفاده لذتشو میبرید همه کاربردي و رایج هستن  
!درس اولیم ، از چیزي ساده نگذرید   

 
She loaded all the groceries into the car. 

.مواد غذایی رو گذاشت توي ماشین اون همه ي  
 

تی شما مقدار زیااادي از چیزي رو بردارید و بزارید توي ماشین ، مثل مواد غذایی ، مثل قحواست باشه ، و
 ! کردن   loadبه اینکار میگن ... خریدهاتون و 

! ، یعنی وسایل رو خالی کنی  کردن  unloadبرعکسش میشه 
 

My arms ached from carrying all the groceries. 
 .مواد غذایی ها درد گرفتدستام از حمل کردن همه این 
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 ache   در نقش فعل یعنی درد گرفتن ، مثال میگم 
My back ached.  

 .کمرم درد گرفت
حاال میخوام بگم فالن جاي من از فالن چیز درد گرفت ، میگم  

My ____ ached from _____ . 
 .دار استفاده میکنیم  ingحواست باشه بعد از حروف اضافه از فعل 

carry   هم که یعنی حمل کردن ، چون بعد ازfrom   اومدهing  میگیره. 
 

 :مثال میخوام بگم کمرم از حمل کردن جعبه ها درد گرفت 
My back ached from carrying the boxes. 

 
 :میخوام بگم پاهام از فوتبال بازي کردن درد گرفت 

My legs ached from playing soccer. 
 

!ما چی شد ؟ پس کالوکیشن هاي رایج  
a bag of groceries 
load the groceries 
unload the groceries 
carry the groceries 

: راستی اینارو هم بلد باش ، دلم نیومد نگم   
grocery store  

 یعنی همون سوپرمارکت خودمون
I want to go to the grocery store. 
 
grocery list  

 لیست مواد غذایی 
grocery shopping  

 خرید مواد غذایی 
 

I hate grocery shopping. I can never find what I’m looking for. 
.یزي که دنبالش هستم رو پیدا کنمهیج وقت نمیتونم چ. از خرید مواد غذایی متنفرم  
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 بریم سراغ چندتا نکته در مورد مکالمه 
 

  :  1نکته
 !یه دقیقه دیگه اونجام ! اومدم ! االن میام توي فارسی میگیم ،  یکی صداتون میکنهوقتی 

: حاال توي انگلیسی وقتی چنین شرایطی داریم میتونیم بگیم 
I’ll be there soon. 
I’m coming. 

: اما یه عبارت دیگه که خیلی رایج هست رو داخل مکالمه شنیدیم 
I’ll be there in a second. 

 .استفاده میشهخیلی بیشتر باالیی از اون دوتا 

 
  : 2 نکته

 وقتی تصیم دارید از طرف مقابل درخواست انجام کاري رو داشته باشید میتونین به جاي 

Could you …? 

Would you …? 

Can you …? 

 از 

Why don’t you …? 

.استفاده کنین  

.ولی به نوعی خوشگل تر و جالب ترهمون مفهومه   

!درخواست میکنی هم داري پیشنهاد میديهم داري خیلی رایجه ،   

Why don’t you clean the floors? 
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  : 3 نکته
I need you to help me tidy up a bit. 

:یه الگوي خوشگل داریم   

I need you to help me do something. 

.توي انجام فالن کار بهم کمک کنیبهت نیاز دارم که   

I need you to help me fix the car. 

.رم توي تعمیر ماشین بهم کمک کنیبهت نیاز دا  

:مثال هارو خودتون تغییر بدید و جمله سازي کنین ، مثال ... یاد بگیرید فعل و فاعل و   

I need my brother to help me tidy up the room. 

.که توي تمیز کردن اتاق کمکم کنهبه داداشم نیاز دارم   

 .یه ذره نییع  a bitحاال حواست باشه 

 .ن کار یه کم به کمکت نیاز دارمداره میگه توي انجام فال

: داریم   phrasal verbیه  : 4 نکته
Come over  

:  مثال  .ه ، میاد خونتون و شمارو میبینهکن  come overوقتی کسی 
Do you want to come over on Friday evening? 

 : اال اگه طرف براي شام بیاد میگیمح

Come over for dinner  

 :اگه طرف براي ناهار بیاد میگیم 

Come over for lunch 

 : توي مکالمه میگه 

My boss and her husband are coming over for dinner. 
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 .مونه رییسم و همسرش دارن براي شام میان خون

:  مثال میخوام بگم برادرم براي ناهار داره میاد خونه مون 

My brother is coming over for lunch. 

:  حاال ببریمش توي گذشته ، برادرم براي ناهار اومد خونه مون 

My brother came over for lunch. 

:  داریم   needیه الگوي دیگه با  : 5نکته 

The house needs to be spotless. 

: الگو به این صورته   

Something needs to be + adjective  

.فالن باشه الزمه یه چیزي  

The house needs to be clean. 

.الزمه خونه تمیز باشه  

The dinner needs to be ready at 8. 

.آماده باشه 8الزمه شام ساعت   

You need to be ready for the exam. 

.الزمه براي امتحان آماده باشی  

:میتونین بگین  یه چیزي خیلی ضروریهبچه ها وقتی  :  6نکته   

This can’t wait! 

:، میتونیم بگیم  یه چیزي ضروري نیست ، اورژانسی نیست و برعکس وقتی  

This can wait! 
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  : هاي داخل مکالمه رو با عکس مرور کنیم   choresبریم  : 7نکته 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

Do the dishes Sweep the floor 

Mop the floor Get the groceries 

Dust the furniture Set the table 
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:توي مکالمه میگه   

The furniture needs to be dusted. 
 

.نی باید لوازم خونه گردگیري بشهیع  

 .به معنی گردگیري کردنه  dustقسمت سوم فعل   dustedاینجا 

   needباز یه ساختار داریم براي 

Something needs to be done. 

 .یعنی الزمه فالن کار انجام بشهاینجا باید از قسمت سوم فعل استفاده کنی ، 

The cake needs to be cooked. 

 .الزمه کیک پخته بشه

cooked   قسمت سوم فعلcook   ، هست ، با قاعده سed  گرفته. 

This car needs to be fixed. 

 .الزمه این ماشین تعمیر بشه

The dishes need to be washed. 

 .الزمه ظرفها شسته بشه

 : ایشونم خیلی توي محاوره رایجه  : 8نکته 

You know what 

میدونی چیه 

 .اینو میگید و در ادامه ش حرفتونو میزنین ، عین فارسی

You know what, I have to pick something up at the mall. 

.باید از فروشگاه یه چیزي بخرم، میدونی چیه  
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خرید کردن از یه میتونه به معنی   pick something upآها ، نکته همین جاست ، توي محاوره 

 .فروشگاه باشه

I picked up some fruit on the way home. 

 .وي مسیر خونه مقداري میوه خریدمت

:  توي مکالمه هم داریم که میگه 

Can you pick up a bottle of wine on your way home? 

میتونی یه بطري مشروب توي مسیرت به خونه بخري؟ 

 : 9نکته 

Here is the list of all the things you need to get. 

دید ، میتونین ازش وقتی میخواین یه چیزي رو به کسی ب !هم خیلی استفاده میشه  here isاین 

 .بخريیسته تمام چیزهایی که باید ل اینم توي فارسی میگیم .استفاده کنین

:یه جاي دیگه هم گفت   

Here’s a list of chores we need to get done. 

.کارهاي خونه که باید انجام بدیمیه لیست از  اینم  

 : 10نکته 

I’m back 

.من برگشتم  

Just a sec! 

.فقط یه لحظه  

 !به معنی ثانیه س   secondمخفف   secحواست باشه 
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 : 11نکته 

I’m just gonna vacuum this rug real fast. 

)با جارو برقی ( فقط میخوام این فرش رو خیلی سریع جارو کنم   

: یه الگوي خوشگل داري اینجا  

I’m just gonna do something. 

.فقط میخوام فالن کارو انجام بده  

.ط قصد دارم فالن کارو انجام بدمفق  

 .هست  going toمخفف   gonnaحواستون باشه که 

...  یعنی قصد دارم 

I’m just gonna call my mother. 

 .فقط میخوام به مامانم زنگ بزنم

I’m just gonna check this out. 

 .فقط میخوام اینو چک کنم

 

 

 

 

 

 

Don’t hurry. Don’t worry. Do your best and let it rest. 


