
 آموزش زبان پایھ ھشتم

 درس ھفتم

My Hobbies 

 مکالمھ درس ٧ انگلیسی پایھ ھشتم

 

Teacher: Do you have any hobbies, Zahra? 
Zahra: Yes, I do. I watch movies as a hobby. 
Teacher: Interesting! How about you, Samira? 
Samira: Well, I love reading. 
Zahra: Really? What sort of things do you read? 
Samira: Books, magazines, sports news on the Net, and sometimes poems. 
Zahra: And how about you, Mrs. Emami? 
Teacher: Actually, I don’t have any hobbies. But I usually go to the gym in my 
free time. 
 
 

؟معلم: زهرا آیا شما هیچ سرگرمی داري  
 .زهرا: بله من به عنوان سرگرمی فیلم تماشا می کنم

؟معلم: جالب است. شما چط.ر سمیرا  
 .سمیرا: خب، من عاشق خواندن هستم

؟زهرا: واقعا؟ چه نوع چیزهایی می خوانی  
عی اشعارسمیرا: کتاب، مجله، اخبار ورزشی در اینترنت و گا . 

؟زهرا: و شما چطور خانم امامی  
.معلم: درواقع من هیچ سرگرمی ندارم. اما من در اوقات فراغتم به باشگاه می روم  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 واژگان

 
 

reading خواندن 
 

watching movies تماشاي فیلم 
 

 
 

playing computer بازي با کامپیوتر 
 

games بازي ها 

 

 
 

shopping خرید 

 

listening to the radio گوش کردن به رادیو 

 



 
 

playing tennis تنیس بازي کردن 

 

horse riding اسب سواري کردن 

 

 

walking in the park راه رفتن در پارك 

 

  

 : هشتم پایه انگلیسی 7 درس جدید کلمات
 

any = هر/ هیچ 

watch = تماشا کردن 
as = به عنوان 
really = واقعا 

sort = نوع 
things = چیزها 

magazine = مجله 

news = برخ  

poem = شعر 

usually = معموال 

free time = اوقات فراغت 



 

 :کتاب آخر لغات
browsing the Internet : گشت و گذار در اینترنت 

fishing: ماهیگیري 

going to the movies: رفتن به سینما 

listening to the radio : گوش کردن به رادیو 

magazine : مجله 

playing computer games : بازي کامپیوتري انجام دادن 
skiing : اسکی کردن 
sports news  : اخبار ورزشی 
walking in the park : راه رفتن در پارك 

watching movies : فیلم تماشا کردن 
working in the garden :کار کردن در باغ 

 


