
واسه درس هفتم آماده این؟!

در این درس با موضوعات متعددی آشنا خواهید شد که حسابی کاربردی ان و در عین حال ساده! قدم 

بررسی این موضوعات خواهیم پرداخت.به قدم به   

زمان و ساعت در زبان انگلیسی یاد بگیریم،حاضرین؟! بیان *در ابتدا الزم می دونم یه خورده در مورد  

 معنی سؤال در تصویر :  ساعت چند است؟

 به تصاویر بعدی دقت کنین:



عت آشنا شدین و حاال واسه گفتن یا نوشتن ساعت در تصویر صفحه قبل با نمایش زمانهای مختلف روی سا

 اگه ازمون پرسیده بشه چیکار کنیم؟!

 به این عکس فوق العاده دقت کنین:



 اگه دقت کرده باشین به دو روش می تونیم ساعت رو بگیم:

روش اول: می تونیم بگیم فالن دقیقه از ساعت فالن گذشته است )برای بیان نیم ساعت اول( و می تونیم

بگیم فالن دقیقه به ساعت فالن مانده است )برای بیان نیم ساعت دوم(.واسه درک بهتر به مثالها توجه

 کنین:

30:2  / It’s half past two.

15:2  / It’s quarter past two.

10:4  / It’s ten past four.

40:4  / It’s twenty to five.

50:6  / It’s ten to seven.

روش دوم: این نوع بیان یا نوشتن از روش اول ساده تره و فقط کافیه اعدادی که ساعت نشون می ده رو 

 بگیم یا بنویسیم،برای فهم بهتر مثالهای زیر به شما کمک می کنن:

30:2  / It’s two thirty.

15:2  / It’s two fifteen.

10:4  / It’s four ten.

40:4  / It’s four forty.

50:6  / It’s six fifty.



رو اینطور بگید: اهو به این عکس پایانی هم دقت کنین و اینطور ساعت   

 خوب! حاال مثل قبل بریم سراغ چند تا سؤال و جواب و بررسی چند عبارت مهم دیگه:

What time is he going? / او در چه ساعتی می رود؟ 

What time are they leaving? / (ترک خواهند کرد؟جایی را چه ساعتی آنها خواهند رفت؟)  

از ساعت موردنظر استفاده واسه جواب دادن می تونیم 

 کنیم به عالوه این سه عبارت که در صفحه بعد توضیح داده شده اند:



In the morning / در صبح 

In the afternoon / در بعدازظهر 

In the evening / در غروب 

 نکته خیلی خیلی مهم! : حرف اضافه صحیح که باید قبل از بیان ساعتها استفاده بشه رو فراموش نکنین!

at 

یسی می آموزیم:در مورد شماره تلفن های مختلف در زبان انگل در بخش بعدی این درس  

mobile phone number / )شماره همراه )موبایل 

telephone number / )شماره تلفن )منزل یا موبایل 

home number / شماره تلفن منزل 

office phone number / اداری( شماره تلفن دفتر کاری(  

مختلف رو بخونیم باید این نکته رو به خاطر بسپارین! وقتی بخوایم در زبان انگلیسی شماره تلفن های 

تلفظ کنیم. یک به یکپشت سر هم و  اعداد رو

:( نوشته شده است در کنارش حوه خوندن صحیح این شماره تلفنن) دقت کنین به این مثال  

7851-433  / four-three-three-seven-eight-five-one

اُ :کلمه صفر بگین اگه تو شماره عدد صفر بود نیازی نیست کلمه صفر رو بگین و می تونین به جای  

 به مثال زیر دقت کنین:

86074-6503  / six-five-O-three-eight-six-O-seven-four



و  و در بخش پایانی درس هفتم یاد می گیریم که در زبان انگلیسی آدرس بدهیم  

تنها می بایست یک نکته اساسی و بسیار ساده را یاد بگیرید و آن اینکه آدرس دادن در زبان انگلیسی 

کامال برعکس زبان فارسی است! به عبارت دیگه یعنی ما تو فارسی از کل شروع می کنیم و سپس

بان انگلیسی این جزئیات رو می گیم و در نهایت به انتهای آدرس یعنی شماره پالک می رسیم ولی در ز

موضوع برعکس است؛یعنی از شماره پالک و کوچکترین واحد آدرس یه محل شروع می کنیم و بعد

واحد های بزرگ تر رو به ترتیب بیان می کنیم.

*** 

 تا اینجا که خسته نشدین؟!

خوشمزه ترین و شیرین ترین درس کتاب هفتمه چون قراره در مورد کلی خوردنی با هم  آخردرس 

 صحبت کنیم.

اول بریم سراغ دو تا تصویر در مورد لغات مربوط به انواع غذا و میوه ها در زبان انگلیسی:



و حاال سراغ انواع نوشیدنی ها بریم:



البته الزم به ذکر است که بعضی از این نوشیدنی ها حرام هستند و لطفا دقت کافی به خرج دهید!

هم بریم سراغ بررسی چند سؤال و جمله مهم و اساسی در مورد خوردن و نوشیدن:حاال   

What’s your favorite food? / غذای مورد عالقه ی تو)شما( چیه؟ 

What’s your favorite drink? / نوشیدنی مورد عالقه ی تو)شما( چیه؟ 

What do you like to eat? / )چی دوست دارید که بخورید؟ )غذا یا میوه 

What do you like to drink? / )چی دوست دارید که بنوشید؟ )نوشیدنی 

What do you like to HAVE? / تونه غذا یا میوه یا نوشیدنی باشه(ید؟ )میچی دوست دارید که میل کن

جمالت زیر استفاده کنیم: بد نیست ازسؤاال روبرو بشیم  قبل از اینکه با این  

 I’m hungry. / .من گرسنه ام 

I’m thirsty. / .من تشنه ام 

I feel hungry. / می کنم(.من احساس گرسنگی دارم(  

I feel thirsty. / .)من احساس تشنگی دارم)می کنم

*** 

 خداقوت عزیزان دلم،امیدوارم لذت یادگیری رو چشیده باشین...

 تهیه و تنظیم: امیرمحمدبهارفروش
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