
Conversation : My favorite 

food  

 به نام خدا

My favorite food ( 8درسٌاهِ درس   (  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

   

   

 

 

 apple سیة  fish هاّی 

  carrot َّیج   coconut ًارگیل 

  orange juice آب پزتقال   spaghetti هاکارًٍی 

 onion پیاس  pineapple اًاًاس 

 banana هَس  ice_cream تستٌی 

  Potato سیة سهیٌی  bread ًاى 

  quince تِ   fruit هیَُ 

 tomato گَجِ فزًگی  rice تزًج

  zucchini کذٍ dates خزها 

  jelly صلِ   kebab کثاب 

 water آب   cake کیک 

  yoghurt هاست   chicken جَجِ 

 egg تخن هزغ   milk ضیز 

  honey عسل   salad ساالد 

  cheese پٌیز   tea چای 

 food غذا favorite ،دلخَاُهطلَب

Shiva: Look, it’s enough. I’m hungry. How 

about you? 

Fatemeh: Me, too. Let’s have some cake and 

milk. 

Shiva: Sounds good, but I’d like some tea 

with my cake. That’s my favorite! 

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

 تثیه، کافیً. مه گزسىً ٌستم. تو چطور؟ :شیوا

 .مىم ٌمیىطور. تیا کمی کیک و شیز تخوریم :فاطمه

ً وظز خوتً، اما مه میل دارم تا کیکم کمی چای ت :شیوا

 .تىوشم ایه مورد عالقً مه است

 تسیار خة تیا تزویم تً آشپزخاوً. مامان؟ :فاطمه

 

درصورت  قبل از مشاهده متن مکالمهدانش اموز عزیز لطفا 

چندین باربه فایل صوتی گوش دهید .سپس کتاب را باز  امکان 

کلمات و  مکالمهمتن  با استفاده از در غیر این صورتکنید 

مکالمه را تمرین  کنید تا خوب یاد ، ترجمه  و داده شدهجدید 

 بگیرید سپس به سواالت زیر پاسخ دهید . 

1. What are they doing ?  

 2 . What's Shiva's favorite food?  

3 . What's Fatemeh's  favorite food ?   

4 . Where are they going ?   

دانش اموز عزیز برای یادگیری بهتر کامات می توانید به صورت زیر فلش کارت تصویری و نوشتاری بسازید و یک بازی 

game)  انجام دهید و فلش کارت ها را بر عکس کنید و پشت تمام کارت ها عالمت سوال بنویسید و زمان در نظر بگیرید و)

 کارت ها را باهم هماهنگ کنید . 

Fruit Jelly Coconut ؟ 

 هفتم پایه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بکار می رود .   toفعل دوم با  likeبعد از فعل  practice 1توجه : در 

 

 

 

 

 eatٍ تزای اًَاع غذا ّا اس فعل   drinkتزای پیطٌْاد دادى درتارُ اًَاع  ًَضیذًی ّا فعل   practice 2تَجِ : در

 استفادُ هی ضَد .

 

Rice and kebab . Whats your favorite food ?  

 غذای مورد عالقه شما چیست ؟  برنج و کباب 

Orange juice .  Whats your favorite drink ?  

 نوشیدنی مورد عالقه شما چیست ؟  اب پرتقال 

Some cake and milk . What do you like to eat / drink ?  
 چه چیزی دوست داری که بخوری یا بنوشی ؟   مقداری کیک و شیر 

How about some cake and milk ?  Im hungry .  

 هي گزسٌِ ّستن ًظز ضوا درتارُ هقذاری کیک ٍ ضیز چیست؟

Lets have something to drink .  Im thirsty .  

 هي تطٌِ ّستن تیا چیشی تٌَضین

Lets take something to eat / drink . I feel hungry / thirsty .  

 هي احساس گزسٌگی/ تطٌگی هی کٌن تیا چیشی تخَرین/تٌَضین

thirsty: ًتشى 

let’s: تیا 

have: داشته/خوردن 

something: چیزی 

to drink: تزای ووشیذن 

feel: احساس کزدن 

take: تزداشته 

eat: خوردن 

look: وگاي کزدن 

It’s: آن ٌست 

enough: کافی 

too: ٌمچىیه 

some: 

Practice 1 :  و  سوال کنید درباره غذا و نوشیدنی مورد عالقه  خود که به دو شکل  شما یاد خواهید گرفت تمرین  در این

  های مورد نظرپاسخ دهید.به سوال 

 :Practice 2 نحوه پیشنهاد دادن  یاد می گیرید گرسنه و تشنه بودن خود را بیان کنید و  در این  تمرین شما

 یاد می گیرید . را به انگلیسی  غذا و نوشیدنی

 داًص آهَس عشیش تِ سَال ّای سیز درتارُ خَد پاسخ دّیذ . 

1. Whats your favorite food / drink ?                           2. What do you like to eat / drink?   

 

sounds: تً وظز رسیذن 

good: خوب 

but: اما 

I’d like: مه مایل ٌستم 

tea: چای 

favorite: ًمورد عالق 

food: غذا 

drink: ووشیذوی 

like: دو.ست داشته 

hungry: ًگزسى 

how about:  چطور؟… در مورد  

 

 کلمات جدید مکالمه 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sounds and Letters   :    Cc , Jj , Qq , Zz       

کلوات هزتثط تا پیذا کٌیذ ٍ ّویي صفحِ زٍف  را در هکالوِایي ح .صذای حزٍف تاال را تطخیص دّیذ ٍ تخَاًیذ

سعی کٌیذ تزای ّز کذام اس حزٍف تاال چٌذ  .ٍ تزای یادگیزی تْتز آًْا را تطَر صحیح تٌَیسیذ تخَاًیذ  حزٍف را

    jellyمثال :  .دیگز پیذا کٌیذ کلوِ  اًگلیسی

متوجه نمی شوید از معلم یا دوستان خود در این بخش طرز سوال کردن درباره کلماتی که انگلیسی انها را 

 ین شکل می پرسید و هر کلمه فارسی را می توانید در نقطه چین قرار دهید . ه اب

How do you say …………… in English ?   

Talk to 

your 

teacher 

Listening and Writing 

چٌذ در تخص ضٌیذاری سعی کٌیذ قثل اس 

سَاالت ، گَش دادى تِ فایل صَتی تار 

 .خَاستِ ضذُ را تا دقت  تخَاًیذ 

تا  ًذاریذ دستزسی فایل صَتی   اگز تِ

اًتخاب کوک تَضیحات سیز گشیٌِ درست را 

 کٌیذ.

 :  1گفتگوی 

 . آنب با آو او پاسخ می دهد کباب و  می پرسدرضا درباره غذای مورد عالقه اش  علی از دوستش  

 : 2گفتگَی 

 .سارا اس دٍستص سیویي درهَرد هیاى ٍعذُ هَرد عالقِ اش در طی رٍس هی پزسذ ٍ اٍ پاسخ هی دّذ کیک ٍ چای قثل اس ًْار 

 در این بخش برای یادگیری بهتر به این متن توجه کنید .  

Hi . My name is Maryam .I,m 13 years 

old  and my  birthday is in  Aban . My 

father's name is Ali  and he is a  

baker. My mother's name is  Zahra 

and she is a teacher . My address is 8 

Hafez  Street  .  My favorite food is 

 rice and kebab  and  I like to drink  

juice .   

متن  دانش آموز عزیز در این بخش سعی کنید طبق متن روبرو

  . و بعنوان تکلیف در دفتر بنویسید زیر را درباره خود کامل کنید 

My first name is ………………  and my last 

name is ………………… .    

My father's name is ………  and  my 

mother's name is ……………  . I,m …………. 

Years old  . My birthday  is in ………….   

My favorite  food is ………..  . My favorite 

drink is ……  My address is…… .   

 

 : خانم فریبا خوش منش ، شهرستان دیر، استان بوشهرکننده تهیه


