
 درس هشتم زبان انگلیسی هفتم ۴۲معنی و ترجمه متن مکالمه صفحه 

 ) غذای مورد عالقه من ( کتاب My Favorite Food درس هشتم 42در این بخش به معنی و ترجمه متن مکالمه صفحه 
 .زبان انگلیسی پایه هفتم پرداخته ایم

Student 1: Look, it’s enough. I’m hungry. How about you? 

Student 2: Me, too. Let’s have some cake and milk. 

Student 1: Sounds good, but I’d like some tea with my cake. 

That’s my favorite! 

Student 2: OK, let’s go to the kitchen. Mom? 

 :ترجمه متن مکالمه باال )به ترتیب(

  ببین؛ این کافیه، من گرسته هستم، تو چطور؟ : 1دانش آموز 

 

  .منم همینطور، بریم یکم کیک و شیر بخوریم : 2دانش آموز 

 

  !به نظر خوبه، اما من میل دارم با کیکم کمی چایی بنوشم، این مورد عالقه منه : 1دانش آموز 

 

 باشه، بیا بریم به آشپز خانه، مامان؟ : 2آموز دانش 

 درس هشتم زبان انگلیسی هفتم 43معنی تمرین اول و دوم صفحه 

درس هشتم کتاب زبان انگلیسی پایه هفتم  ۴۳در این بخش به معنی و ترجمه متن مکالمه تمرین اول و دوم صفحه 
 .پرداخته ایم

 :  اول تمرین متن ترجمه
 درس هشتم زبان انگلیسی هفتم 43ترجمه و حل تمرین اول صفحه 

 

 برنج و کباب

 آب پرتقال

 مقداری کیک و شیر

 غذای مورد عالقه شما چیه؟

 نوشیدنی مورد عالقه شما چیه؟

 چه چیزی را دوست دارید بخورید / بنوشید؟

 :  دوم تمرین متن ترجمه

 س هشتم زبان انگلیسی هفتمدر 43ترجمه و حل تمرین دوم صفحه 

 مقداری کیک و شیر چطور؟

 بیا چیزی بنوشیم

 بیا چیزی بخوریم / بنوشیم

 گرسنه ام

 من تشنه ام

 احساس گرسنگی / تشنگی می کنم



 درس هشتم زبان انگلیسی هفتم 44ترجمه متن تمرین صفحه 

درس هشتم کتاب  ۴۴داها و نامه ها ( صفحه ) ص Sounds and Letters در این بخش به معنی و ترجمه متن مکالمه تمرین
 .زبان انگلیسی پایه هفتم پرداخته ایم

  .به مکالمه مجید و معلم انگلیسی او گوش دهید

  ببخشید آقا؟ این کلمات را به انگلیسی چگونه می گویید؟ نارگیل ، ژله ، به و کدو؟ :مجید

 

برای  quince – Q-U-I-N-C-E / برای ژله jelly – J-E-L-L-Y / برای نارگیل Coconut – C-O-C-O-N-U-T : معلم
  برای کدو کدو zucchini – Z-U-C-C-H-I-N-I / به

 

 .متشکرم :مجید

 .برای غذاها و نوشیدنی ها کلمات انگلیسی بگویید و آن ها را هجی کنید

 درس هشتم زبان انگلیسی هفتم ۴۵معنی و جواب تمرین های صفحه 

درس هشتم کتاب زبان انگلیسی پایه هفتم  45) گوش کردن و خواندن ( صفحه  Listening and Reading در تمرین
که در تصویر زیر به جواب آن  ” .کنید مشخص( ✔)به مکالمات گوش دهید و موارد صحیح را با عالمت  ” گفته شده

 .پرداخته ایم

 لیسی هفتمدرس هشتم زبان انگ ۴۵ترجمه و جواب تمرین صفحه 

 

درس هشتم کتاب زبان انگلیسی پایه هفتم  ۴۵) صحبت کردن و نوشتن ( صفحه  Speaking and Writing در تمرین
کار گروهی : از همکالسی تان درباره چه چیزی که آنها دوست دارند ، بخورند ، بنوشند سوال پرسیده و  ” گفته شده

 .که در زیر به جواب آن پرداخته ایم ” .را تکمیل کنیدجدول زیر 

Drink Food Name 

water rice and kebab Zohreh 

milk or tea cake Majid 

water rice and chicken Hamed 

water kebab Ali 

 

درس هشتم کتاب زبان انگلیسی پایه هفتم مکالماتی مطرح  ۴۵) مکالمه شما ( صفحه  Your Conversation در تمرین
 .شده است که در زیر به جواب و ترجمه و معنی آن پرداخته ایم



Pair Work 

You: I’m hungry. How a bout you? 

Your Friend: Me, too. Let’s have same cake and milk. 

You: Sounds good, but I’d like some cheeses with potato chips. 

That’s my favorite! 

Your Friend: OK, let’s go same cheeses with my potato chips. 

 :ترجمه متن مکالمه باال )به ترتیب(

 تو چطور؟ من گرسته هستم :شما

 .مقداری شیر و کیک بخوریم منم همچنین بیا بریم :دوست شما

  .مقداری چیپس سیب زمینی و پنیر میل کنم نظر خوبیه، اما من دوست دارم :شما

  .این مورد عالقه من است

 

 .مقداری چیپس سیب زمینی و پنیر بخوریم باشه، بیا بریم :دوست شما

 


