
 
 

   
 مجموعه سه جلدی

 

 

 استاد سعید شاهی



به نام خدا

ای متفاوت، جذاب، ای کودکان به پایان رسید: مجموعهدقیقه 044ی مجموعه

داشتنی، پر از مطالب استثنایی و کاربردی در زندگی شما عزیزان. دوست

تواند هم برای پدرها و مادرها و هم برای کوچولوهای ای که میمجموعه

 عزیز مفید باشد.

التحریر، ، لوازمضوعاتی از قبیل: مسافرت، احترام به پدر و مادرمو

وحش، حیوان خانگی، شهربازی، خواب، آشپزخانه، باغکالس، اتاق، اتاق

بازی و عروسکها و تمامی موضوعاتی که شما پارک آبی، رنگها، اسباب

توانید در زندگی و مکالمات روزمره از آنها استفاده کنید، عزیزان می

 اند.ین مجموعه تدریس شدهدر ا

تواند به شما فایل صوتی می بیش از شش ساعتیام" با ی "عمویاممجموعه

 عزیزان کمک کند تا راحت و آسان انگلیسی صحبت کنید. 

ی پانزده به صورت چهار جلسه-هر روز با یک ساعت تمرین، 

 .به راحتی انگلیسی بیاموزید -ایدقیقه

یام را بشنوید و بیاموزید. تمامی مجموعه یام هایها و داستانکداستان

-ها را تصور کنید، خواهید دید که قادر هستید در تمامی موقعیتموقعیت

ها با کلمات و جمالت مناسب صحبت کنید. وقتی در پارک، شهربازی، مدرسه 

اصطالحات رانندگی،  توانید به انگلیسی صحبت کنید.و... هستید، می

و کاربردی و پرتکرار برای شما عزیزان به طور  اصطالحات جذاب، جالب

 اند.استثنایی تدریس شده

ای بسیار مهم و ارزشمند برای کوچولوهای سرزمینم، این مجموعه، مجموعه

باشد. امیدوارم مانا و جاودان تا نسلها در اختیار مردم ایران، می

 ایران بماند.

ی ای عزیز به مجموعهیام"، شما کوچولوهیام"عمو پس از اتمام مجموعه

جمله"، "ایستگاه  024های " شوید که شامل کتابیام" وارد می"یام

-دیالوگ"، "دلنوشته24داستانک"، "بگومگوهای 04روزمرگی"، "سفرنامه"، "

 باشد.های انگیزشی" و "همایندهای آیلتسی" می

کوچولوها و بزرگساالنی که قصد شروع یادگیری، از صفر صفر را دارند، 

-یام" شروع کنند. پس از اتمام "عمویامتوانند از مجموعه "عمویاممی

جمله" شوند و تا آیلتس پیش بروند. 024یام"، وارد کتاب " 
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فراموش نکنید:  تمرین کنید، زیاد تمرین کنید. چرا که کلید موفقیت 

تکرار" است. اشتباه کنید و از اشتباه کردن نترسید. -تکرار -"تکرار

 ید شد.شما موفق خواه

 ها صحبت کردیم: کوچوهای عزیز، برای شما از شغل

"وقتی بزرگ شدید دوست دارید چه شغلی داشته باشید؟  خلبان؟ مهندس؟ 

 دکتر؟ معلم؟ بازیگر؟ نقاش؟"

اند. تمام هدف تمامی موضوعات با جذابیت و انرژی خاصی توضیح داده شده

-یام، میبه عمویاماین مجموعه که با تدریس اینجانب، سعید شاهی ملقب 

باشد، آن است که شما عزیزان بتوانید انگلیسی را بدون مشکل و به 

 راحتی مثل زبان مادریتان صحبت کنید. 

خواهند از چهارسالگی انگلیسی را این مجموعه برای کوچولوهایی که می

خواهند باشد. همینطور برای بزرگساالنی که میالعاده مییاد بگیرند، فوق

هاو ... را از صفر صفر بیاموزند بسیار ضوعات مثل اعداد، رنگتمامی مو

 مناسب و مفید است.

 پس بشتابید، وقت را هدر ندهید، تامل نکنید، همین االن شروع کنید. 

این مجموعه ما را  اصلیامیدوارم با معرفی ما به دوستان و تهیه پک 

 ی محصوالت جدید حمایت کنید.برای ارائه

-کتابی "یام-ی هشتیام"، مجموعهی "عمویاموه بر مجموعهما تا امروز عال

ایم. که موضوعات بسیار متنوع و یام" را نیز به شما ارائه کرده

اند. امیدوارم تمامی این تدریس شده کاربردی به طور کامل در آن

روزی به شما عزیزان در ایران و تمامی نقاط جهان کمک تالشهای شبانه

جا دانم در اینه آسانی انگلیسی صحبت کنید. الزم میکند تا از این پس ب

همکاری ویژه خانم مهندس گالره عزیزپور برای   یام بهاز تیم یام

 کنم.آنها تشکر صمیمانه و پرتالش 

دوستان عزیز، ما را در تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید تا نه تنها 

ی با کمال میل، پاسخگو بتوانیم مند شوید، همچنینبهره ها آموزشاز ساعت

 روز باشیم. تمامی سواالت شما دوستان در هر ساعت از شبانه

 amuyumyum@تلگرام: 

    amuyumyum@اینستاگرام:                   

 با آرزوی موفقیت،                                      

 7931 اردیبهشت، سعید شاهی                                                                                    
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1. NUMBERS 
 

 

 

 Match the numbers and color the picture.  

  رنگاعداد را به اسمشان وصل کنید و شکل را 

 .کنید

  

one 

two three four 

five 

six 

seven eight 
nine 

ten 
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Listen and repeat loudly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eleven 

twelve 

thirteen 

fourteen 

fifteen 

sixteen 

seventeen 

eighteen 

nineteen twenty 

Mommy? 
Daddy? 

Yes honey? 

Yes my son? 
Yes my daughter? 
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 Write the numbers and color the picture.  

  کنید رنگو شکل را  بنویسیداعداد را. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

My brother 

My sister 
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      ` 

 

 

 

How old is your brother? 

 

You don’t know? 

I don’t know.   

 Let me ask my mom. 

 

Mommy, how old is my brother? 

Let me think.  

  I don’t know.  

Eighteen (18). 

Ok. My brother is 18 

years old. 

 

How old is your brother? Is he 18 years old?  

  

Yes, he is 18 years old. 
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 My brother is ........ years old. 

My sister is ........ years old. 

My father is ........ years old. 

My mother is ........ years old. 

My lovely sister is ........ years old. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  How old is my sister? 

        How old is she? 

 

 

 

 

 

10 years old 
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Roham, how old are you?       I’m six. 

 

Oh, you are six?  

 

 

 

 

 

 

   

  

Roham Teacher 

Yes, I’m six, but my brother 

is 11 years old.       

My sister is …… years old.  

My mother is …… years old.  

My father is …… years old and 

my uncle is …… years old. 
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 Mommy, I promise you. 

 

 

 

 

Mommy, I promise you, I’ll get 20. 

I will get 20. 

You will get 20. 

He will get 20. 

She will get 20. 

 

 

 

 

 

 

  

Daddy?    

Who is on the phone? 

 

Please keep calm. Calm 

down. Be quiet. 
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 Read the numbers loudly.  

  با صدای بلند بخوانیداعداد را. 
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Magic Words 

Lesson 1 

son پسر 

daughter دختر 

brother برادر 

sister خواهر 

let دادناجازه  

let me به من اجازه بده 

grow up بزرگ شدنکردنرشد ،  

speak کردنصحبت  

uncle دایی 

want خواستن 

promise دادنقول  

get گرفتن 

classmate همکالسی 

calm آرامش 

keep calm خونسرد بودن، آرامش داشتن 

quiet ساکت 

loudly با صدای بلند 

 

 

 

 




