پادکست شماره  :08اسباب بازی بچه
سطح  :متوسط  /موضوع :اسباب بازی بچه  /سخنران :مکالمه بین آقا و خانم  /طول01:05 :
در این پادکست در رابطه با اسباب بچه از سایت تیچر رجایی ،یک پادکست در سطح آسان از پادکست های
عمومی برای تقویت مهارت شنیداری شما تهیه گردیده است.
متن پادکست بهمراه  PDFآن برای شما عزیزان تهیه گردیده است.

تمرینات قبل از گوش دادن به پادکست
چند اسباب بازی محبوب برای کودکان در این گروه های سنی کدامند؟
نوزادان ( 1-0سال)
کودکان نوپا ( 3-1سال)
کودکان پیش دبستانی ( 5-3سال)
دبیرستان ها( )12-5
نوجوانان ()18-12
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:چند تمرین آنالین
پنج مورد از معروف ترین یا تأثیرگذارترین اسباب بازی های تمام دوران کدامند؟ چه چیزی باعث محبوبیت آنها
 دختران یا هر دو ساخته، شد؟ اولین بار در چه کشوری اسباب بازی ظاهر شد؟ آیا این اسباب بازی برای پسران
: برای یافتن اطالعات بیشتر از اینترنت استفاده کنید.شده است؟ در اینجا دو نمونه آورده شده است
Rubic’sمکعب
باربی

تمرین
 واژگان کلیدی و جمالت نمونه، در نهایت.لطفا با دقت به پادکست زیر گوش دهید و بهمراه آن گفتگو را بخوانید
.را مرور کنید
Woman: Hey. Look what I bought at the store. Isn’t this toy car cool? It makes all kinds of
sounds.
Man: Wait. You bought five toys yesterday, and you bought three more the day before
that. I can’t believe you bought another toy today.
Woman: About that. . .
Man: No, no, no, no, no. Don’t tell me. You bought more than one.
Woman: Just two, but I mean, if I buy him a toy car, I(‘ve) gotta buy him a truck.
Man: So, where’s the truck?
Woman: Yeah, um. About that. There’s going to be a bit of a problem. I . . . I can’t get it in
the door.
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Man: What do you mean? Is it outside? Wait, wait . . . Let me see. [ Yeah. ] Let me see that
truuuuuck! That’s NOT a toy truck. That’s, that’s a REAL truck! What’s going on?
Woman: It’s my new toy truck that our grandson and I can enjoy it together.
Man: What?
Woman: It was on sale. We can drive up in the mountains, sleep under the stars, fish, go
hiking. You know, bonding time. You don’t look really happy.
Man: Really? Really? You’ll be paying for that truck forever.

:اصطالحات
“toy with something” = به ایده یا برنامه ای فکر کردن
“I’m toying with the idea of traveling to Europe, but I’m not sure I have enough money”.
“like a kid with a new toy” = بخاطر چیزی خیلی خوشحال بودن
“My father is like a kid with a new toy. He can’t stop playing with his new iPhone”.

جمالت و واژگان نمونه
cool (adjective): عالی و خوب
– These toys are so cool. Your son will love them.
have got to (modal of advice): مجبور به انجام کاری بودن
– We‘ve got to buy these things for the birthday part.
a bit (quantifier): مقدار کمی از چیزی
– I have a bit of a cold today, so I’m staying home.
bonding time (noun phrase): زمانی برای ایجاد یک رابطه نزدیک
– Eating together with family is a great bonding time for everyone .
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