
 به نام خدا

7درسٌبهِ درس 

 )آدرس من (

 :غات جدیدل

  : office ،هطتهحل کبرادارُ،  : call زًگ زدى

  :o’clock 2 دٍ سبعت  : 2:15 سبعت دٍ ٍ رثع

  : 2:30 سبعت دٍ ٍ ًین  : 2:45 دٍ ٍ چْل ٍ پٌج دقیقِ

  : telephone تلفي Mobile phone(cell phone) هَثبیل

  :  street خیبثبى  :e-mail address آدرس ایویل
 

   
 

 علی حبلص خَة ًیست.هي اهرٍز قصذ دارم ثِ دیذى اٍ  :اهیذ

 ثرٍم.آیب ثب هي هی آیی؟

 چِ سبعتی هی رٍی؟ : حسیي

 ثعذ از ظْر. 5حذٍد سبعت  : اهیذ

 ؟کجبستي ًیستن ثتَاًن اهب سعی هی کٌن.آدرس اٍ هطوِئ :حسیي

 5خیبثبى آزادی ضوبرُ  :اهیذ

 است. 586-2144قجل از ایي کِ ثرٍی ثِ هي زًگ ثسى.ضوبرُ تلفي هي  : حسیي

 ثسیبر خَة .خذاحبفظ.: اهیذ

*** 

عکس ثرگفتي آدرس در اًگلیسی ثرای پرسیذى در هَرد آدرس هی تَاًین از سَاالت زیر استفبدُ کٌین.

 را  ...,،ضْر)هٌطقِ(خیبثبى،خیبثبى،هحلِپالک یب ضوبرُ  ثِ ترتیتدر اًگلیسی ثِ ایٌصَرت کِ  فبرسی است.

 .هی گَیین 
 

.15 Shahid Hakim Street,Manzarieh ?What’s your address 

 آدرس شما چیست؟ .51منظریه، خیابان شهید حکیم،شماره 

.24 Laleh Street, Sa’dieh ?Where do you live 

 شما کجا زندگی می کنید؟ 42سعدیه، خیابان الله ، شماره 

.39 Kargar Street,Baharestan ?What’s his address 

 آدرس او چیست؟ 93بهارستان،خیابان کارگر،شماره 

.67 Mahan Street ?What’s her address 

 آدرس او چیست؟  76خیابان ماهان شماره 

.81 Farnam Street ’s their address?What 

 آدرس آن ها چیست؟ 15خیابان فرنام ،شماره 

 تمهف پایه

کالمه بین امید و حسین است. آن ها م

در مورد رفتن به خانه یکی از 

 دوستانشان صحبت می کنند. 

شماره  ،در این مکالمه با گفتن آدرس 

 آشنا می شوید. و ساعت تلفن



 

 

 ?What’s your telephone number شماره تلفن شما چیست؟ 7891-433

 ?What’s Ali’s home number شماره تلفن خانه علی چیست؟ 0796-652

 ?What’s his mobile phone number شماره موبایل او چیست؟ 3345462-0925

  number?What’s her office phone او چیست؟ محل کارشماره تلفن  4561-213

 ?What’s their telephone number شماره تلفن آن ها چیست؟ 9863-598
 

مثال  می گوییم. وا   معموال zeroبرای گفتن صفر به جای  و است  معموال رقم به رقمگفتن شماره تلفن در انگلیسی  نکته :

 برای گفتن این شماره می گوییم:

6528  :    six five two eight   
 

   

10 ( O’clock ) What time is it? 

 ساعت چند است؟ 51ساعت 

At 5:45 in the afternoon/p.m . What time are you going? 

 چه ساعتی میروی؟ بعد از ظهر 1ساعت 

8:20 in the morning/a.m What time is he going? 

 چه ساعتی او می رود؟ صبح 1:41ساعت 

7:15 in the evening/p.m What time is she coming back? 

 چه ساعتی او بر می گردد؟ عصر 6:51ساعت 

At 9:30 What time are they leaving ? 

 ه ساعتی آن ها می روند؟چ 3:91در ساعت 

نکته:برای پرسیدن زمان انجام فعالیت های مختلف می توانیم از سواالت باال استفاده کنیم.در جواب برای بیان ساعت 

استفاده کنیم.)استفاده از این کلمه اختیاری است(برای بقیه ساعت  o’clockکامل ،بعد از عدد ساعت می توانیم از کلمه 

شب تا قبل از 54ت سپس عدد مربوط به دقیقه گفته شود.برای ساعت از ها ساده ترین روش این است که ابتدا عدد ساع

استفاده می شود که در جواب سواالت باال نیز استفاده   p.mشب از 54ظهر تا قبل از  54و از ساعت    a.mظهراز  54

 شده است.

یادآوری می شوند.به چند مثال از هر حرف توجه کنید و صدای حروف را تشخیص  Hh,Oo,Xx,Yyدر این قسمت حروف 

 دهید.

Hh: hat-hand-Mahsa      Oo:orange-book-boy-radio    Xx:box-fix-six    Yy:yellow-baby-gray 

 به کارمند می دهد. را تمکالمه بین یک فرد و یک کارمند است که فرد اطالعات تماسش که شامل شماره تلفن و آدرس ایمیل اس

 

در و ا را یاد گرفته را بخوانید و سعی کنید با تکرار ، آنهجمالت 

 :گفتگوهای تان استفاده کنید

 

I don’t understand I’m not sure I don’t know 

 نمی دانم مطمئن نیستم درک نمی کنم،نمی فهمم



 

اگر ثِ فبیل ّبی ضٌیذاری ایي ثخص 

دٍ یب سِ دسترسی داریذ ّر کذام را 

ثبر گَش دادُ ٍ آدرس ٍ ضوبرُ تلفي 

 ّبیی کِ هی ضٌَیذ را عالهت ثسًیذ.

اگر دسترسی ًذاریذ ثب کوک 

 .تَضیحبت زیر ،جذٍل را کبهل کٌیذ
 

از اوآدرس و شماره تلفنش را می بیتا می خواهد چند کتاب برای دوست خود پست کند .مسئول پست  :1گفتگوی  

 است.  356  -  1254  و شماره تلفن او 63پرسد. آدرس او خیابان ماهان شماره 
 

علی به اداره پست می رود و می خواهد نامه ای را پست کند .از اوآدرس و شماره تلفنش پرسیده می  :2گفتگوی 

 می باشد.  211-1469 و شماره تلفن او 42شود . آدرس او خیابان حجاب شماره 

 

 هعلّن از داًص آهَزاى سَاالتی  هی پرسذ. پبسخ صحیح آى ّب را هطخص کٌیذ. -1                 

Teacher Students 

1. What's your address?  Hoda: 5457931. 

 Sahar: 12 Shahid Chamran St. Bahmani. 

2. What's your mobile number ?  Hoda: 096179786. 

 Sahar: At 5:20 a.m. 

3. What time are you going?  Hoda: Around 6 in the afternoon. 

 Sahar: 82 Mahan Street. 

 ـ کتبثذار کتبثخبًِ در حبل صذٍر کبرت ثرای افراد هیجبضذ. ثب تَجِ ثِ اطالعبت دادُ ضذُ ،کبرت ّب را کبهل کٌیذ.2

 ًبم: حسي جاللی

 خلجبىضغل: 

 38سي: 

 563871تلفي: 

 3، خیبثبى دریب ضوبرُ ثَضْرآدرس: 

Library card 

Name: Mr. Jalali  

Job: …………………………………………… 

Age: ……………………………………………… 

Phone number: ………………………… 

Address: …………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

  جَاة سَاالت:

5  1: Sahar   2: Hoda   3:  Hoda   
4 Pilot / 38 / 563871 / 3 darya street, Bushehr 

 :سواالت

 مریم داوریخانم : کننده تهیه

 قای اصغر اکبریسواالت )چهار کتاب(:آ

 5933دین رگروه آموزشی زبان انگلیسی متوسطه اول استان بوشهر . فرو


