
 درس ششم زبان انگلیسی هفتم ۳۲معنی و ترجمه متن مکالمه صفحه 

) خانه ی من ( کتاب زبان انگلیسی  My House درس ششم 32در این بخش به معنی و ترجمه متن مکالمه صفحه 
 .هفتم پرداخته ایم

 .ش که دارن توی خونه صحبت می کنند گوش دهیدبه فرید و مادر

Farid: Mom, where are you? 

Mom: I’m in the kitchen. 

Farid: Hello. Where’s Dad? 

Mom: In the garage. 

Farid: What’s he doing? I’m so hungry. 

Mom: OK, wash your hands and come for lunch. 

I’ll call Dad; he’s fixing the car. 

Farid: OK. 

 :ترجمه متن مکالمه باال )به ترتیب(

 مامان کجایی؟ :فرید

 

 .من توی آشپزخونه هستم :مامان

 

 سالم. بابا کجاست؟ :فرید

 

 .توی پارکینگ :مامان

 

 .داره چیکار می کنه؟ من خیلی گرسنمه :فرید

 

 .باشه، دست هات رو بشور و بیا ناهار :مامان

 .اره ماشین رو تعمیر می کنهمن بابات رو صدا می کنم؛ د

 

 .باشه :فرید

 درس ششم زبان انگلیسی هفتم 33معنی تمرین اول ، دوم صفحه 

درس ششم کتاب زبان انگلیسی پایه هفتم پرداخته  ۳۳در این بخش به معنی و ترجمه متن تمرین اول ، دوم صفحه 
 .ایم

 : ترجمه متن تمرین اول



 زبان انگلیسی هفتم 6درس  33ترجمه تمرین اول صفحه 

 من در اتاق خواب هستم

 او در اتاق پذیرایی است

 او در دفترش است

 آنها در گلزار هستند

 شما کجا هستید؟

 او )مرد( کجا است؟

 او )زن( کجاست؟

 آنجا کجا هستند؟

 ترجمه متن تمرین دوم

 
 

 درس ششم زبان انگلیسی هفتم 33تمرین دوم صفحه  ترجمه
 



 من در حال آشپزی هستم

 او در حال تماشای تلویزیون است

 او در حال خواندن کتاب است

 آنها در حال بازی فوتبال هستند

 چه کار می کنی؟

 او چکار می کند؟

 او چه می کند؟

 آنها چکار می کنند؟

 نگلیسی هفتمدرس ششم زبان ا ۳۴ترجمه متن تمرین صفحه 

درس ششم  34) صداها و نامه ها ( صفحه  Sounds and Letters در این بخش به معنی و ترجمه متن مکالمه تمرین
 .کتاب زبان انگلیسی پایه هفتم پرداخته ایم

Listen to the conversation between Fatemeh and her teacher. 

Teacher: Fatemeh, look at this picture. What’s the man doing? 

Fatemeh: He’s working*. 

Teacher: Say it again. 

Fatemeh: He’s working*. 

Teacher: He’s working. It’s /w/, not /v/. 

 :به مکالمه بین فاطمه و معلمش گوش کنید

 فاطمه به تصویر نگاه کن؛ آن مرد چکار می کند؟ :معلم

 .او کار می کند :فاطمه

 .رار کندوباره تک :معلم

 .او کار می کند :فاطمه

 ./v/ است نه w/l او کار می کند. تلفظ :معلم

 درس ششم زبان انگلیسی هفتم 35جواب و معنی تمرین های صفحه 

درس ششم کتاب زبان انگلیسی پایه هفتم  ۳۵) گوش کردن و خواندن ( صفحه  Listening and Reading در تمرین
 .که در تصویر زیر به جواب آن پرداخته ایم ” .و گزینه صحیح را مشخص کنیدبه مکالمات گوش دهید  ” گفته شده



 
 

 مدرس ششم زبان انگلیسی هفت 35جواب تمرین صفحه 

 

درس ششم کتاب زبان انگلیسی پایه هفتم  ۳۵) صحبت کردن و نوشتن ( صفحه  Speaking and Writing در تمرین
 .جدولی آمده است که در زیر به جواب آن پرداخته ایم

What… doing Name 

reading a book Fatemeh 

paiting Zahra 

he is drawing a picture Majid 

he is Walking Hamed 

 

درس ششم کتاب زبان انگلیسی پایه هفتم مکالماتی  35) مکالمه شما ( صفحه  Your Conversation در تمرین
 .مطرح شده است که در زیر به جواب و ترجمه و معنی آن پرداخته ایم

You: What am I doing? 

Your friend: You’re paiting. 

You: No, that’s not correct. 

Your friend: Are you flying? 

You: Yes. 

 من دارم چیکار می کنم؟ :شما

 

 .تو داری نقاشی می کشی :دوست شما

 

 .نه، درست نیست :شما

 

 آیا داری پرواز می کنی؟ :دوست شما



 

 بله :شما

 درس پنجم و ششم زبان انگلیسی هفتم ۳۷و  ۳۶جواب تمرین های صفحه 

درس پنجم و ششم کتاب زبان انگلیسی پایه هفتم  Review 3 به جواب تمرین های مختلف بخشدر تصاویر زیر 
 :پرداخته ایم

 
 درس پنجم و ششم زبان انگلیسی هفتم 36جواب تمرین صفحه 

 
 درس پنجم و ششم زبان انگلیسی هفتم 36جواب تمرین صفحه 



 
 درس پنجم و ششم زبان انگلیسی هفتم 37جواب تمرین صفحه 

 


