
 درس هفتم زبان انگلیسی هفتم ۳۸معنی و ترجمه متن مکالمه صفحه 

) آدرس یا نشانی من ( کتاب زبان  My Address درس هفتم 38در این بخش به معنی و ترجمه متن مکالمه صفحه 
 .انگلیسی هفتم پرداخته ایم

Omid: Ali’s not well. I’m going to visit him today. 

Are you coming with me? 

Hossein: What time are you going? 

Omid: Around 5 in the afternoon. 

Hossein: I’m not sure I can, but I’ll try. What’s his address? 

Omid: 5 Azadi Street. 

Hossein: Call me before you go. My phone number is 586-2144. 

Omid: OK, bye. 

 :ترجمه متن مکالمه باال )به ترتیب(

  علی حالش خوب نیست. من امروز می خواهم برم دیدنش. تو هم با من میای؟ :امید

 

  چه ساعتی داری میری؟ :حسین

 

  عصر 5حدودای  :امید

 

  مطمئن نیستم بتونم ولی سعی می کنم. آدرسش چیه؟ :حسین

 

  .خیابان پنج آزادی :امید

 

 586-2144قبل از این که بری به من زنگ بزن. شماره تلفن من  :حسین

 

 باشه، خداحافظ :امید

 درس هفتم زبان انگلیسی هفتم 39معنی تمرین اول ، دوم و سوم صفحه 

درس هفتم کتاب زبان انگلیسی پایه  ۳۹تمرین اول ، دوم و سوم صفحه در این بخش به معنی و ترجمه متن مکالمه 
 .هفتم پرداخته ایم

 : ترجمه متن تمرین اول

 زبان انگلیسی هفتم 7درس  39معنی تمرین اول صفحه 

  15منظریه، خیابان شهید حکیم 

 24سعدیه، خیابان الله 

 آدرس شما چیست؟

 کجا زندگی می کنید؟



  39بهارستان، خیابان کارگر 

  67خیابان ماهان 

 81خیابان فرنام 

 آدرسش چیه؟

 آدرسش چیه؟

 آدرس آنها چیست؟

 :ترجمه متن تمرین دوم

 زبان انگلیسی هفتم 7درس  39ترجمه تمرین دوم صفحه 

433-7891 

652-0796 

0925-3345462 

213-4561 

598-9863 

 شماره تلفنت چنده؟

 شماره خانه علی چیست؟

 شماره تلفن همراه او چیست؟

 شماره تلفن دفتر او چیست؟

 شماره تلفن آنها چیست؟

 :ترجمه متن تمرین سوم

 درس هفتم زبان انگلیسی هفتم 39ترجمه تمرین سوم صفحه 

 ساعت( 10)

  بعد از ظهر / عصر 5:45ساعت 

  صبح / صبح 20 :8

  عصر / عصر 7:15

 9:30ساعت 

 ساعت چنده؟

 چه زمانی قرار است بروید؟

 او چه ساعتی می رود؟

 چه ساعتی او بر می گردد؟

 آنها چه ساعتی )زمانی( می روند؟

 درس هفتم زبان انگلیسی هفتم ۴۰ترجمه متن تمرین صفحه 

درس هفتم  40) 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

 .به مردی که اطالعات تماس خود را به منشی می دهد گوش دهید

 شماره تلفن شما چیه؟ :مدیر

 

 ۵۳۰۲-۳۴۴اون هست  :مرد

 

 درس ایمیل )پست الکترونیکی( شما چیه؟و آ :مدیر

 

 h-omid60@xymail.comمرد : 

  



 .آدرس ایمیل خود را بگویید و هجی کنید

 درس هفتم زبان انگلیسی هفتم 41جواب و معنی تمرین های صفحه 

تم درس هفتم کتاب زبان انگلیسی پایه هف ۴۱) گوش کردن و خواندن ( صفحه  Listening and Reading در تمرین
 .که در تصویر زیر به جواب آن پرداخته ایم ” .به مکالمات گوش دهید و گزینه صحیح را مشخص کنید ” گفته شده

  

 زبان انگلیسی هفتم 7درس  41ب تمرین صفحه جوا

 

درس هفتم کتاب زبان انگلیسی پایه هفتم  ۴۱) صحبت کردن و نوشتن ( صفحه  Speaking and Writing در تمرین
اجب آدرسش و فرض کنید شما و دوستان در یک اداره هستید. شما یک منشی هستید. از دوستتان ر ” گفته شده

 .که در زیر به جواب آن پرداخته ایم ” شماره تلفن سوال کنید، سپس نقشتان را عوض کرده و جدول زیر را پر کنید

Telephone 

Number 

Address Name 

786-4523 12 Namdar Street, Hafezieh Hamid 

756-4853 61 Yadegar Emam Street Majid 

980-6923 30 Mahan Street Hamed 

685-5896 Shahed Street 50 Ali 

 



درس هفتم کتاب زبان انگلیسی پایه هفتم مکالماتی  41) مکالمه شما ( صفحه  Your Conversation در تمرین
 .مطرح شده است که در زیر به جواب و ترجمه و معنی آن پرداخته ایم

You: I’m going to visit Ali this evening. 

Are you coming with me? 

Your friend: What time are you going? 

You: about in the evening. 

Your friend: I’m not sure I can, but I’ll try. What’s His address? 

You: Farhang Street 234. 

Your friend: Call me before you go. My phone number is 0992-3345462. 

You: OK, bye. 

 :کالمه باال )به ترتیب(ترجمه متن م

  .من قصد دارم على را غروب مالقات کنم :شما

  آیا تو با من می آیی؟

 

 چه ساعتی می روی؟ :دوست شما

 

  غروب 6حدودای  :شما

 

  مطمئن نیستم بتونم بیام، ولی سعی خودم را می کنم. آدرسش چیه؟ :دوست شما

 

  234خیابان فرهنگ  :شما

 

 .است 09923345462من تماس بگیر. شماره تلفن من  قبل از رفتن با :دوست شما

 

 .باشه، خداحافظ :شما

 


