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سال تحصیلی ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰
2

« دست توانای معلم است که چشم انداز آینده ی ما را ترسیم می کند» .
« مقام معظم رهبری »
مقدمه:
در سال تحصیلی گذشته  ،در پی شیوع کرونا  ،آموزش های مجازی جایگزین آموزش های
حضوری مدارس شد ،در این بین نیز برخی از معلمان با ابتکار و خالقیت  ،سعی در تداوم
امرآموزش و برقراری ارتباط هر چه بیشتر مجازی با دانش آموزان داشتند.
گفتنی است تعدادی از دانش آموزان به دلیل عدم دسترسی به تلفن همراه هوشمند یا
اینترنت از آموزش های مجازی محروم شدندکه برای تحقق عدالت آموزشی به شیوه های
دیگر  ،از آموزش بهره مند شدند .یکی از این شیوه ها  ،تولید و تالیف درسنامه برای این
دسته از دانش آموزان بود.
در این روزهای کرونایی مصمم شدیم تا با تولید درسنامه دروس دوره اول و دوم متوسطه
برای سال تحصیلی جدید  ،گوشه ای از دلواپسی خانواده ها را برای آموزش فرزندانشان
کاهش دهیم و امیدواریم که در ادامه نیز در کنار آموزش های حضوری در مدارس  ،این
نوع درسنامه ها برای یادگیری بهتر مطالب به دانش آموزان کمک کند .
امید است با یاری خداوند متعال  ،همگی عزممان را برای زمین گیر کردن ویروس کرونا
جزم کرده و در عین حال از وظایف شغلی خود غافل نشویم.

به امید روزهای بهتر و سرشار از سالمتی
« تابستان »۱۳۹۹
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فهرست
عنوان

صفحات

درس اولMy Name :

 ۶الی ۹

درس دومMy Classmate :

 ۱۰الی ۱۳

درس سومMy Age :

 ۱۶الی ۲۱

درس چهارمMy Family :

 ۲۲الی ۲۵
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دانش آموز عزیز سالم

☺

امروز میخوا یم با هم درس یک رو تدریس کنیم ولی قبل از شروع درس یک سری تمرین برات آوردم که با انجام

دادن آنها درخواهی یافت که:

با انگلیسی تا حدودی آشنا هستی و بسیاری از حروف و واژگان رو میشناسی و در زندگی روزمره ازآنها استفاده میکنی.

-انگلیسی درس شیرینی است و در زندگی روزانه به آن نیاز خواهی داشت.

حاال تمرین های زیر را انجام بده:



کلمههای زیر در زبان فارسی و انگلیسی یکسان هستند .اسم آنها رو بگو.

☺

نام هر یک از تصاویر باال را که می دانی به انگلیسی بنویس.
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دور هر کدام از حروفی که می شناسی دایره بکش.

☺

االن با هم درس اول رو شروع می کنیم صفحه ی  ۶کتابت رو باز کن:.

اسم من My Name

درس یک

Lesson 1

در این درس یاد میگیری که چگونه:

با دیگران سالم و احوالپرسی کنی.نام و نام خانوادگی خودت رو بگی و نام و نام خانوادگی دیگران رو بپرسی.سه حرف  K, M, Aرو بنویسی و آنها رو در کلمات مختلف تلفظ کنی.نام و نام خانوادگی خودت رو بنویسی.☺برای این که بتونی خواندن کلمات جدید رو یاد بگیری اگه دسترسی به فایل های صوتی کتاب
نداری ،الزم هست که فایل های صوتی کتاب رو از اینترنت دانلود کنی.
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☺

بسیار خوب ،االن میخوا یم قسمت اول این درس رو شروع کنیم .درسمون با یک مکالمه یا گفتگو شروع میشه.

لطفا صفحه ی  6کتاب درسیات رو بازکن .به تصویری که توی این صفحه هست نگاه کن .توی این تصویر دبیر زبان
انگلیسی در اولین جلسهی سال تحصیلی در حال سالم و احوالپرسی با دانش آموزان می باشد .میخواهیم ببینیم در
مورد چه موضوعی با هم درحال گفتگو هستند؟

ابتدا کلمات جدیدی که توی مکالمه هستند رو با هم تمرین میکنیم:
سالمHello/Hi :
ممنونمThank you :

صبح بخیرGood morning :
اسمت چیه What's your name? :

حالت چطوره؟ ?How are you
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خوبfine :

معلم برای این که خودش رو معرفی کنه چه جمله ای رو بیان کرد؟

نکته 1

آفرین
نکته 2

☺ 

I' m your English teacher. My name is Ahmad Karimi.

معلم برای این که اسم دانش آموز رو بپرسه چی گفت؟

بسیار عالی☺ 
نکته 3

?What's your name

معلم وقتی با علی احوالپرسی کرد چه سوالی پرسید؟

صد آفرین بر تو☺ 
نکته 4

?How are you

علی در پاسخ معلم که باهاش احوالپرسی کرد چه جوابی داد؟

کامال درسته احسنت

☺ 

Fine,thank you.

حاال به دو سوال من پاسخ بده:
You: _______________.

?I: What's your name

You: ________________.

?I: How are you

تمرین 1

practice1
Greeting

احوالپرسی

صفحه ی7

☺

حاال برای ای ن که یاد بگیریم برای احوالپرسی چطوری سوال بپرسیم و به سواالت در مورد احوالپرسی پاسخ بدیم.

با هم جمالت تمرین  ۱صفحهی  ۷رو میخونیم( .قبل از این کار فایلهای صوتی این قسمت رو گوش بده) .ابتدا کلمات
جدیدی که توی این قسمت استفاده شدهاند رو با هم تمرین میکنیم:

عصر بخیر Good afternoon :
آقا Mr:

صبح بخیرGood morning :

خانم مجرد Miss :
عالی Great:

خانم متاهل Mrs:

امروز today:
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☺ بعد از اینکه این تمرین رو خوب یاد گرفتی بیا گفتگوی زیر رو با هم انجام بدیم:
You: ________________.

I: Good morning

You: ________________.

?I: How are you today

تمرین 2
معرفی خود

practice 2
Introducing yourself

صفحه ی7

☺

توی این قسمت میخوایم یاد بگیریم که خودمون رو معرفی کنیم یا نام و نام خانوادگی دیگران رو بپرسیم .برای

اینکه این قسمت رو خوب یاد بگیری اول فایل صوتی این تمرین رو با دقت گوش کن.

☺

حاال کلمات جدیدی که در این قسمت به کار رفتهاند رو با هم تمرین میکنیم:

اسم من my name:

من هستم I'm:
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اسم کوچک

first name:

:حاال بیا با هم گفتگوی زیر را کامل کنیم

I: Good morning

You: _____________.

I: What's your first name?

You: ______________.

I: What's your last name?

You: _______________.

:در پایان این قسمت مانند الگوی داده شده خودتو معرفی کن

Hi, my first name is

Hi,……………………………………………

Fatemeh and my last

……………………………………………………
.
……………………………………………………
..

name is Safarpour.
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☺

☺

صداها و حروف Sounds & Letters
صفحه ی8

☺

تا اینجا که خیلی عالی بودی! میرسیم به صفحهی  8کتاب که توی این صفحه یک مکالمه داریم و با یه اصطالح

کاربردی که توی مکالمه به کار رفته آشنا میشیم .عالوه بر آن با نحوهی نوشتن و صدای سه تا حرف ( )A,K,Mآشنا

میشیم .ابتدا کلمات جدیدی که توی مکالمه به کار رفتهاند رو با هم یاد میگیریم:
گفتن say :

یکی یکی

:

one by one

چطوری هجی (حرف به حرف) می کنی؟ ?How do you spell
:
توی این مکالمه دبیر زبان انگلیسی از دانشآموزی میخواهد که نام خانوادگی خودش رو حرف به حرف
بگه .به مکالمه شون به دقت گوش بده:
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☺

برای اینکه از دوستت بخواهی که نام و نام خانوادگی خودش رو بگه میتونی از عبارتهای زیر استفاده کنی

این جمالت رو با هم تمرین میکنیم:

☺ بسیار خوب؛ حاال برای اینکه نوشتن حروفی که توی این درس یاد گرفتی رو تمرین کنی فعالیت
زیر رو انجام بده و مانند نمونه ادامه بده.

☺

با توجه به صدای هر حرف در هر ردیف؛ چند اسم که دارای آن حرف و صدا باشند رو بنویس.
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Listening and Reading
گوش دادن و خواندن

صفحه ی۹

☺

توی این قسمت میریم سراغ بخش شنیداری ؛ صفحه ی  ۹کتابت رو باز کن .یعنی باید به فایل صوتی گوش بدی و

تمرینات این قسمت رو انجام بدی .در این بخش یک جدول وجود داره .اول میریم نگاه میکنیم ببینیم چه اطالعاتی
از ما خواسته شده .چون توی فایل صوتی اطالعات دیگری هم وجود داره ،ما باید حواسمون باشه که توی جدول چه
اطالعاتی مورد سوال هست.

همانطوری که میبینم جدول شامل دو تا مکالمه هست که باید اطالعات زیر رو عالمت بزنیم:

نام خانوادگی Last Name:

نام کوچک First Name :

همچنین باید حواسمون به سوال و جوابهایی باشه که قبال برای پرسیدن نام و نامخانوادگی استفاده میکردیم.
مثل:

………………… My first name is

?What's your first name

………………………… What's your last name? My last name is
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☺

بسیار خوب حاال به فایل صوتی گوش بده و در هر قسمت اطالعات صحیح را عالمت بزن.

☺

برای پاسخ دادن به تمرینات شنیداری:

سه بار به فایل صوتی گوش بده.بار اول فقط گوش بده.بار دوم جواب بده.بار سوم جوابها رو چک کناگر امکان پخش فایل صوتی برات وجود نداره ،از یک نفر بخواه که متن فایل صوتی رو برات بخونه .اینجا متن دو
مکالمهای که توی فایل صوتی پخش میشه رو برات آوردم:
Conversation 1
A: Hi, are you Mina Ahmadi.
B: No, I am Kimia Ahmadi. Mina is my sister in Grade 3.
Conversation 2
A: Could you spell your first name ,please.
B: Yes, it's M-A_H_D_I
A: Thank you.
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☺ در پایان این درس؛ برای اینکه مطالب رو بهتر یاد بگیری تمرینات زیر را انجام بده:
 با توجه به تصاویر و جمالت  ،دور کلمه ی مناسب خط بکش .



حروف بههم ریخته را با توجه به هر تصویر مرتب کن و یک کلمه بنویس.
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 با توجه به مشخصات هر شخص ،مکالمه یا متن داده شده را تکمیل کن.



در کادر زیر تعدادی نام و نامخانوادگی به صورت نامرتب نوشته شده اند.آنها را در لیست زیر

در دو دسته بنویس.
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دانش آموز عزیز سالم

☺

امروز می خواهیم با هم درس دو رو یاد بگیریم ولی قبل از شروع درس دو ،یه سری تمرین برات آوردم که با

انجام دادن آنها ،درخواهی یافت که به چه میزان درس اول رو یاد گرفتی.

االن با هم درس دوم رو شروع می کنیم صفحه ی  6کتابت رو باز کن:.
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☺ االن با هم درس دوم رو شروع می کنیم صفحه ی  10کتابت رو باز کن.

My classmates

درس دو

Lesson 2

هم کالسی های من

در این درس یاد می گیری که چگونه:

 دوست ،همکالسی و معلم خود را به دیگران معرفی کنید. نام یک پسر ،دختر ،مرد یا زن را بپرسید و به سؤاالتی در این زمینه پاسخ دهید.سه حرف  E,P,Bرو بنویسی و آن ها رو در کلمات مختلف تلفظ کنی.☺برای این که بتونی خواندن کلمات جدید رو یاد بگیری ،اگه دسترسی به فایل های صوتی کتاب
نداری الزم هست که فایل های صوتی کتاب رو از اینترنت دانلود کنی و یا از دبیرت کمک بگیری.
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☺

بسیار خوب ،االن میخوایم قسمت اول این درس رو شروع کنیم .درسمون با یک مکالمه یا گفتگو شروع میشه.

لطفا صفحه ی 10کتاب درسیت رو بازکن .به تصویری که توی این صفحه هست نگاه کن .در این تصویر سه دانش
آموز در حال گفتگو با هم می باشند .می خواهیم ببینیم در مورد چه موضوعی با هم درحال گفتگو هستند؟

ابتدا کلمات جدیدی که توی مکالمه هستند رو با هم تمرین می کنیم:
هم کالسی = Classmate

مدرسه = School

بیا حرف بزنیم =Let’s talk

پسر = boy

هم کالسی جدید ما = Our new classmate

آن هست That is … = ...
منم از مالقاتت ،خوشحالمNice to meet you, too. =.

19

چه کسی؟ = who

این هست This is …= ...

از مالقاتت خوشحالمNice to meet you. .

نکته 1

نام افرادی که در مکالمه ی درس ،صحبت می کنند چیست؟

آفرین
نکته 2

☺ 

Ali, Parham, Erfan.

چه افرادی به هم معرفی می شوند؟

بسیار عالی☺ 
نکته 3

پرهام چگونه آن دو نفر را به هم معرفی می کند؟

صد آفرین بر تو☺ 
نکته 4

 Erfanو Ali

Hi, Erfan. This is Ali.

علی و عرفان چگونه با یکدیگر احوالپرسی می کنند؟

کامال درسته احسنت

☺ 

Erfan: Nice to meet you, too.

Ali: Nice to meet you, Erfan.

حاال بیا با هم گفتگو کنیم:
I: Nice to meet you.

You: _______________.
You: ________________.

تمرین 1
معرفی کردن دیگران

I: Welcome to our school.

practice1
Introducing others

صفحه ی11

☺

حاال برای این که یاد بگیریم چطوری یه نفرو به شخصی دیگه معرفی کنیم و بگیم از آشنایی با دیگران خوشحال

هستیم ،با هم جمالت و تمرین  1صفحه ی  11رو می خونیم( .قبل از این کار فایل های صوتی این قسمت روگوش
بده) .ابتدا کلمات جدیدی که توی این قسمت استفاده شده اند رو با هم تمرین میکنیم.

معلم انگلیسی من=My English teacher
دوستم =My friend

انگلیسی =English

دوست =Friend
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معلم=Teacher
این هستThis is … =...

☺

بعد از اینکه این تمرین رو خوب یاد گرفتی بیا گفتگوی زیر رو با هم انجام بدیم:

You: _____________ .

تمرین 2

I: Nice to meet you.

practice 2

پرسیدن نام یک نفر Asking Someone’s Name

صفحه ی11

☺

توی این قسمت می خواییم یاد بگیریم چگونه نام دیگران رو بپرسیم .برای اینکه این قسمت رو خوب یاد بگیری

اول فایل صوتی این تمرین رو با دقت گوش کن.

☺

حاال کلمات جدیدی که در این تمرین به کار رفته اند رو با هم تمرین می کنیم:

زن = woman

دختر = girl

مرد = man
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پسر = boy

با اشاره به هر کدام از تصاویر زیر ،مانند نمونه به نوبت اسم آن ها را از همکالسی خود یا از خود بپرس و جواب بده.

☺ در پایان این قسمت مانند الگوی داده شده ،جمله هایی را درباره ی خود ،دبیر زبان و بهترین دوستتان بنویسید،
سپس خود را برای ارائه ی آن به صورت سخنرانی در کالس آماده نمایید.
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صداها و حروف Sounds & Letters
صفحه ی12

☺

تا اینجا که خیلی عالی بودی! می رسیم به صفحه ی  12کتاب که توی این صفحه یک مکالمه داریم و با یه

اصطالح کاربردی که توی مکالمه به کار رفته آشنا میشیم .عالوه بر آن با نحوه ی نوشتن و صدای سه تا حرف
( )E,B,Pآشنا می شیم .ابتدا کلمات و عبارات جدیدی که توی مکالمه به کار رفته اند رو با هم یاد می گیریم:
ببخشید = Sorry

حتما = Sureکتابدار = librarian

می تونم کمکت کنم؟ =?Can I help you

کارت کتابخانه= library card

کمک کردن = help

توانستن = can

در این مکالمه ،کتابدار نام دانش آموزی را پرسیده است ولی آن را خوب متوجه نشده و از او می خواهد تا آن را تکرار
و هجی کند .به این مکالمه بادقت گوش بده و به سواالت زیر پاسخ بده:

-1نام دانش آموز چیست؟
-2کتابدار چگونه از او می خواهد که نام خانوادگیش را تکرارکند؟
-3او چگونه به کتابدار پاسخ می دهد؟
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☺

برای درخواست کمک و بیان اینکه نمی تونی کلمه ای را هجی کنی از عبارت های زیر می تونی استفاده کنی .آن

ها را تکرار کن سپس با هم کالسی خود آن ها را تمرین کن.

☺

بسیار خوب؛ حاال برای اینکه نوشتن حروفی که توی این درس یاد گرفتی رو تمرین کنی فعالیت زیر رو انجام بده

و مانند نمونه ادامه بده.

☺

با توجه به صدای هر حرف در هر ردیف ،چند اسم که دارای آن حرف و صدا باشند رو بنویس.
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Listening and Reading
گوش دادن و خواندن

صفحه ی13

☺

دانش آموز عزیز! حاال بریم سراغ بخش شنیداری .اینجا باید به فایل صوتی گوش بدی و تمرینات این قسمت رو

انجام بدی.در این بخش یک جدول وجود داره .اول میریم نگاه میکنیم ببینیم چه اطالعاتی از ما خواسته شده .چون
توی فایل صوتی اطالعات دیگری هم وجود داره ما باید حواسمون باشه که توی جدول چه اطالعاتی مورد سوال هست.

همانطوری که می بینم جدول شامل دو تا مکالمه هست که باید اطالعات زیر رو عالمت بزنیم:

نام خانوادگی Last Name

نام کوچک First Name

همچنین باید حواسمو ن به سوال و جواب هایی باشه که قبال برای پرسیدن نام و نام خانوادگی استفاده می کردیم
مثل:

……………… My first name is

?What's your first name

………………… My last name is

?What's your last name
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☺

بسیار خوب حاال به فایل صوتی گوش بده و در هر قسمت اطالعات صحیح را عالمت بزن.

☺

برای پاسخ دادن به تمرینات شنیداری:
سه بار به فایل صوتی گوش بده.بار اول فقط گوش بده.بار دوم جواب بده.-بار سوم جوابها رو چک کن

اگر امکان پخش فایل صوتی برایت وجود ندارد ،از یک نفر بخواه که متن فایل صوتی رو برات بخونه .اینجا متن دو
مکالمه ای که توی فایل صوتی پخش میشه رو برات آوردم:
Conversation 1
?A: Who’s that girl over there
B: She’s Bita Ebadi, my friend. Let’s meet her.
A: Sure.
Conversation 2
A: Let me introduce my friend Babak Pakzad to you.
B: Nice to meet you.
A: Nice to meet you, too.

26

☺

در پایان این درس ؛ برای اینکه مطالب رو بهتر یاد بگیری تمرینات زیر را انجام بده :



حروف به هم ریخته را با توجه به هر تصویر مرتب کن و یک کلمه بنویس.



مکالمه ی زیر را بخوان و سپس گزینه ی مناسب را انتخاب کن.



با توجه به تصاویر ،پاسخ هر سؤال را بنویس.
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مکالمه ی زیر را بخوان و با کلمه های داده شده ،آن را کامل کن.
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سالم بچه ها ؛
این جلسه قصد داریم درباره سن و ماه تولد خودمون صحبت کنیم و یاد بگیریم که اونا رو به
انگلیسی بگیم و بپرسیم  .موضوع درس  3هم در این رابطه است .
قبل از اینکه درس جدید یعنی  3رو درس بدیم  ،مروری از درس قبلی داشته باشیم .در درس  2با
دوست و همکالسی جدید آشنا شدیم ؛ اسمش رو پرسیدیم و کلمات جدید پسر  ،دختر  ،دوست و
همکالسی رو یاد گرفتیم  - .پسر به انگلیسی چی میشه ؟ آفرین boy
 دختر ؟ آفرین girl دوست ؟ بله friend همکالسی ؟ درسته classmateبسیار عالی  ،فرض کنین یه همکالسی جدید اومده مدرسه شما و محمد که دوست شماست با اون
آشناست؛ اسمش هم علی ست ؛ شما میخواین از محمد درباره همکالسی جدید بپرسین  .خب چه
سوالی از محمد می پرسین ؟
 بله  ،آفرین ! درسته  ( :اون پسر کیه ؟ ) ? Who is that boyخب محمد چه جوابی به شما میده ؟ بله That’s Ali. He’s our new classmate.
( آن علی است .او همکالسی جدید ماست )
یا  ( He is my friend Ali . :او دوست من علی است )
در درس  ، 2همکالسی جدید اسمش چی بود ؟ آفرین ! عرفان بود  .خوب یادتون مونده ها !
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خب بچه ها  ،اونایی که سن خودشون رو میدونن دستشون رو بگیرن باال ؛ آفرین !
پس شما میدونین که چند سال دارین ؛ حاال اونایی که روز تولد خودشون رو بلدن دستشون رو ببرن
باال ؛ خب این دفعه دو سه نفر نمیدونن ! اشکالی نداره ؛ میتونن وقتی رفتن خونه از پدر و مادرشون
بپرسن یا شناسنامه شون رو نگاه کنن؛ باشه ؟ بسیار خب
 حمید ! چند سالته ؟  12سال بسیار خب ؛ تولدت چه ماهیه ؟ خرداد -آفرین که چقدر خوب و راحت جواب دادی ؛ ان شااهلل تو ماه تولدت با معدل خوبی قبول بشی !
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بچه ها ! من یه تصویر به شما نشون میدم  ،سن و سالش رو حدس بزنین ؛ باشه ؟
 11 -سال ؟

 12 -سال ؟  13 -سال ؟

بله ؛ تقریبا همسن و سال شماست .
خب بچه ها ! همه فهمیدن که درسمون در مورد چیه ؟ آفرین ! سن و ماه تولد ؛ پس تو این درس ،
چی میخوایم یاد بگیریم ؟ بله  ،درسته  .سن و تولد خودمون رو بگیم به انگلیسی و همچنین از
دیگران هم بتونیم سن و تولدشون رو بپرسیم .
حاال قبل از اینکه بریم سراغ مکالمه  ،بریم کلمات جدید درس رو یاد بگیریم .
در جدول پایین ،لیست این کلمات به همراه معنی اونا آورده شده :
تولد

birthday

:

واقعاً

really

:

How old

چند سال – چند ساله:
سن

age

:

twelve

دوازده :
سیزده

thirteen

:

I see

متوجه شدم  /متوجه ام :
ماه

:

روز

:

month
day
check

تیک زدن :

Pair Work

کار دو نفره :
تولدت مبارک !

Happy Birthday :
:

در
آن است

:

حال

:

in
It’s

now

همانطور که در دو درس قبلی هم گفتم  ،مرور مداوم کلمات  ،تاثیر زیادی در حفظ کردن لغات انگلیسی داره .در واقع باید
با تکرار زیاد  ،جلوی فراموشی آنها را بگیرید .حاال که با کلمات و معنای آنها آشنا شدین  ،برای هر کدام یک مثال می زنیم.
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birthday
اگه بخوایم زمان تولد یا همان والدت کسی رو بپرسیم از این کلمه استفاده می کنیم مثال میگیم :
تولد شما کِی است ؟

?When’s your birthday

یا

?When is your birthday

Really
این کلمه معموالً اگردر پاسخ به کسی بگیم  ،به معنای تعجب کردن از گفته فرد مربوطه است.
همانطور که در فارسی هم میگیم  " :واقعاً ؟ "
اگه بخوایم سن کسی رو بپرسیم از ترکیب ? How old are youاستفاده

How old

میکنیم .یعنی  " :چند سال داری ؟" یا " چند سالته ؟ "
age

این کلمه به معنای سن و عمر است .

thirteen
من  13ساله هستم )

یعنی عدد  ۱۳؛ مثال میگیم I’m thirteen . :

( من  13سالمه یا

دقت کنید که آن را با  thirtyبه معنای عدد  ۳۰اشتباه نگیریم.
I see

این ترکیب یک اصطالح است و به معنای متوجه شدن و فهمیدن است .در جواب

کسی وقتی بگوییم
month – day
check

” ” I seeیعنی فهمیدم  ،متوجه شدم.

به معنای روز و ماه .مثل فروردین یا مهر و ....
در کتاب انگلیسی کالس هفتم هر جا در جمله ای از شما خواسته که check

بزنید منظورش این است که تیک بزنید.
Pair work

 :به کار دو نفره در کالس گفته میشه  .اگه تعداد نفرات بیش از دو نفر باشن

از  Group workاستفاد می کنیم  .یعنی :

" کار گروهی "

32

خب بچه ها ؛ صفحه  16کتاب دانش آموز رو باز و به تصویر نگاه کنین  .شما فکر می کنین درباره چی صحبت می
کنن ؟
_ سن همدیگه رو می پرسن .

_ روز تولد همدیگه رو می پرسن .

_ ...........................................

بله  ،حدستون کامال درسته ؛ آفرین !
حاال یه بار  ،مکالمه رو براتون می خونم  ،بعد چند بار صوتیش رو براتون پخش می کنم  ( .میتونین صوتیش رو تو خونه
از سی دی کتاب گوش کنین ) .
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به باالی درس نگاه کنین  ،نوشته ” ، “My ageمعنی  ageچی میشه ؟ قبال معنی کردیم ؛ بله  ،یعنی سن
 My age ،میشه  :سنِ من  .حاال به مکالمه نگاه کنین و خوب به صوتیش گوش بدین .
• خط اول  ،معلم میگه Teacher : Nargess, when is your birthday? :
 birthdayمعنیش یادتون میاد ؟ بله درسته  :یعنی تولد  ،روز تولد  when .یعنی کِی ؟ چه وقت ؟
حاال معنی جمله رو بگین  :بله  ،آفرین بر شما ! یعنی  :نرگس  ،تولدت کِی است ؟ یا کِی تولدته ؟
• بریم سراغ خط دوم Nargess: It’s in Mehr. :
اگه یادتون باشه  ،کلماتش رو چند لحظه پیش معنی کردم ونوشتم براتون ؛ حاال معنی جمله چی
میشه ؟ آن است  ....؛ آن است در  ......؛ آن است در ماه مهر ؛ یا آن در ماه مهر است  .آفرین ! با
کمک هم کاملش کردیم .
خب  ،جمله سوم Teacher: Really? How old are you now? :
معلم میگه  . Really?:گفتم که وقتی از حرف کسی یه کم تعجب می کنیم و میخوایم اطمینان پیدا
کنیم  ،همین کلمه رو میگیم یعنی  :واقعا ؟  How old .هم برای پرسیدن سن و ساله ؛ پس معنی
جمله میشه  :واقعا ؟ چند سالته  ، ....معنی  nowیادتون نمیاد ؟ قبال معنیش رو گفتما ! آهان  ،بگین ،
آفرین ! میشه " االن " یا " حاال " ؛ بسیار خوب  ،حاال معنی جمله رو کامل بگین ؛ بله  ،میشه  :واقعا ؟
چند سالته االن ؟
خب  ،خط بعد  Nargess: I’m 12. :این جمله دیگه خیلی آسونه ؛ خودتون بگین  .آفرین ! یعنی :
من  12سالمه
خط بعدی Teacher: What about you, Tahereh? :
بچه ها ! وقتی میخوایم سوال رو در همون رابطه از یه نفر دیگه بپرسیم  ،دوباره اون سوال رو تکرار نمی
کنیم ؛ به جاش میگیم " شما چطور ؟

جمله  What about you? :همین معنی رو میده بچه ها .

یعنی" شما چطور ؟"خب حاال معلم چی گفت ؟ بله ؛ گفت که شما چطور  ،طاهره ؟
خط بعدی طاهره جواب داده Tahereh: My birthday is in ……………… :
طاهره گفته  :تولد من است در . ............

اینجا ماه تولد طاهره رو ننوشتن که خودتون میتونین یه

ماهی رو به جاش بگین و بنویسین .

34

بسیار خوب بچه ها ؛ بریم سراغ تمرین  ( 1پرکتیس  ) 1؛ صفحه : 17
اول به فایل صوتی خوب گوش کنین ؛ معنی اکثر کلماتش رو هم قبال گفتم براتون ؛ ولی دوباره مرور می کنیم.

برای پرسیدن سن کسی  ،از این سوال ? How old are youاستفاده می کنیم  .یعنی " :شما چند
سال دارین ؟" یا "شما چند ساله هستین ؟" که در جواب گفته :

 I’m 12.من دوازده ساله ام .

I’m

 12 years old.من دوازده ساله هستم  12 ( .سال سن دارم ) ؛ معنی این دو جمله  ،فرق زیادی با هم
ندارند و تقریبا یکی هستند .
حاال این سوال رو از همدیگه بپرسین و جواب همدیگه رو بدین ؛ اگه کسی نبود  ،از خودتون بپرسین و به
خودتون جواب بدین .
خب بچه ها ؛ اگه سوال یا مشکلی ندارین  ،بریم سراغ تمرین  ( 2پرکتیس : ) 2
اول به فایل صوتی خوب گوش کنین ؛ معنی اینا روهم قبال گفتم براتون ؛ ولی دوباره مرور می کنیم .
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در اینجا دو تا سوال پرسیده که هر دو تا از نظر معنا فرقی با هم ندارند ؛ سوال دومی به صورت مخفف ( خالصه ) نوشته
شده ؛ یعنی دو کلمه  Whenو  isکه در سوال اولی  ،به طور جداگانه نوشته شده  ،در جمله دوم  ،با هم ترکیب کرده و
کنار هم نوشته شده ؛ مخفف کردن اونا هم به این صورته که حرف اول رو نمی نویسیم و به جای اون  ،کاما ( ‘ ) میذاریم .
? : When is your birthdayیعنی کِی تولدته ؟ سوال دومی هم همین معنی رو میده .
جواب داده :

 : It’s in Bahman.آن در بهمن است  : In Bahman. .در بهمن است .

حاال این سوال رو از همدیگه بپرسین و جواب همدیگه رو بدین ؛ اگه کسی نبود  ،از خودتون بپرسین و به
خودتون جواب بدین .
لطفا صفحه  18رو بیارین .

 : Sounds and Lettersصداها و حروف ها

به مکالمه بین دو دانش آموز گوش کنیدListen to the conversation between two students. .

نادر :برادرت چند سالشه  ،ایمان ؟ :

?Nader: How old is your brother, Iman
ایمان  :اون  ۱۳سالشه.
نادر  30 :سال ؟

ایمان  :نه 13 ،

Iman: He’s thirteen.
?Nader: Thirty

Iman: No, thirteen, T-H-I-R-T-E-E-N.
Nader: Oh, I see.

نادر  :اوه  ،متوجه شدم .

36

در اینجا با سه تا حرف جدید آشنا میشیم  .حروف (

) I i _ N n _ T tکه طرز نوشتن اونا در اینجا و

کتاب کار (ص  ) 25 ، 19 ، 14نشون داده شده و شما این سه صفحه رو با مداد  ،مطابق شکل بنویسین .

i

I

n

N

t

T

حاال شما با مداد  ،این حروفها رو (
مثال کلمه ی  Naderکه حرف

N

 ) I i * N n * T tداخل متن پیدا کنین و زیرشون خط بکشین  ( .داخل کتاب )
داره ؛ یا کلمه ی

Thirty

که سه تا از حروف رو داره (
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T. i . t

).

حاال سعی کنین اسم سه نفر از همکالسی های خودتون رو بنویسین که این حرفها رو داشته باشه :

خب بچه ها  ،تا اینجا یاد گرفتیم که :
* سن همدیگه رو بپرسیم * ماه تولد همدیگه رو بپرسیم * سن خودمون رو بگیم * ماه تولد خودمون رو بگیم * با
سه تا حروف جدید و طرز نوشتن اونا آشنا شدیم .

Listening and Reading

شنیداری و خوانداری ( خواندن )

قسمت بعدی مربوط به شنیداریه ( ص  ) 20؛ یعنی شما به فایل صوتی گوش می کنین و جدول رو با توجه به اون فایل

صوتی  ،کامل می کنین  ( .جواب درست رو تیک √

میزنین )
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داخل این جدول  ،بعضی از ماه ها و تعدادی اعداد اومده :

اعداد eleven ( 11 :
( 15

* ) fifteen

) *

( 12

thirteen ( 13 * ) twelve

) nineteen ( 19 * ) seventeen ( 17

ماهها  :بهمن (  * ) Bahmanمرداد ( Mordad
* تیر ( Tir

)*

) *

آذر (  * ) Azarمهر ( ) Mehr

) * دی ( ) Day

حاال به فایل صوتی  ،سه بار گوش کنین ؛ دفعه اول فقط گوش کنین و دفعه دوم  ،جوابها رو یادداشت کنین و در
مرحله آخر  ،جوابهای درست رو عالمت بزنین .
اگه برای شما امکان پخش فایل صوتی نبود  ،از کسی بخواین تا متن مکالمه رو براتون بخونه تا شما با گوش دادن
به اون  ،جوابها رو پیدا کنین .

Conversation 1

Conversation 2

? A: When’s your birthday

A: I’ll bring a big cake to class
In my birthday.
?B: When is that
A: Mehr nineteen.
B: Good idea.

B: In Azar . Thirteen of Azar .
A: Oh, it’s in two months.
B: Yes.

قسمت بعدی  ،کار گروهیه و از شما خواسته شده که سن و ماه تولد سه نفر از همکالسیاتون رو بپرسین و جواب اونا رو داخل
جدول بنویسین ؛ شما میتونین از خونه باهاشون تماس بگیرین و ازشون بپرسین ؛ یا اگه امکانش نبود ،میتونین سواالت رو
از اعضای خانواده بپرسین  .در ستون اول ( نام )  ،در ستون دوم ( سن ) و در ستون سوم ( ماه تولد ) رو بنویسین .

Speaking and Writing

گفتاری و نوشتاری
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مکالمه شما

Your Conversation

در این قسمت  ،با دوستتون م کالمه تمرین می کنین ؛ از دوستتون سن و ماه تولدش رو می پرسین و بعد نقش
خودتون رو با هم عوض می کنین  .اگه امکان تمرین کردن با همکالسیتون نبود  ،داخل خونه با اعضای خانواده تمرین
کنین  .این مکالمه مثل مکالمه ابتدای درسه و شما در اینجا سن و ماه تولد خودتون رو میگین .

در پایان  ،تمرینات و نمونه کاربرگ صفحه بعد رو انجام بدین تا درس رو خوب یاد بگیرین .

40

Worksheet Prospect 1, Lesson three
Name: ……………………………………

Class: …………………………………………

Read, Draw, write and circle.
My name is …………………..

Farvardin

Ordibehesht

Khordad

Tir

Mordad

Shahrivar

I'm ……………… years old.

Mehr

My birthday is in ……………..

Bahman

Esfand

Farvardin

Ordibehesht

Khordad

Tir

Mordad

Shahrivar

Mehr

Aban

Azar

Day

Bahman

Esfand

Name: ……………

A: Akbar, when is your birthday?

Farvardin

Ordibehesht

Khordad

Tir

Mordad

Shahrivar

Mehr

Aban

Azar

Day

Bahman

Esfand

Farvardin

Ordibehesht

Khordad

Tir

Mordad

Shahrivar

Mehr

Aban

Azar

Day

Bahman

Esfand

B: In Tir
A: Oh, How old are you?
B: I’m 13.
Name: ……………

How old are you ………………… ?
I’m ……………….. years old.
Really? When is your birthday?
In ……………… .

Name: Maryam

Good luck * موفق باشید
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Azar

Day

Name: Elnaz

My name is Amin.
I’m seven years old.
My birthday is in Mehr.

Aban

دانش آموزان عزیز پایه هفتم سالم
تو این درسنامه می خوایم در کنار هم درس چهار زبان انگلیسی رو یاد بگیریم .ولی قبل از اون درسهای قبل رو
با هم مرور می کنیم.

)Review (lessons 1- 2- 3
مررو (درسهای ) 3 – 2 – 1

 .1در کادر سمت چپ سارا خودش رو برای شما معرفی میکنه .با دقت متنی که سارا نوشته رو بخونید و سپس
در فرم سمت راست مشخصات سارا رو بنویسید.
First name:

Hi, I am Sara Akbari. I’m a

Last name:

student. I’m 14 years old.

Age:

My birthday is in Mordad.

Month of birth:
 .2مکالمه زیر بین شما ومعلم انگلیسی تان است آن را با کلمات یا عبارات مناسب کامل کنید.
…………………… You:

Teacher: Hello

You: …………………………….

?Teacher: How are you

………………………… You:

?Teacher: What’s your first name

You: …………………………….

?Teacher: What’s your last name

You: ……………………………..

?Teacher: How old are you

………………………………… You:

?Teacher: When’s your birthday
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خوب حال که درسهای قبل رو خوب یاد گرفتید بریم سراغ درس چهار .موضوع درسمون هست :

My family

به نظرتون با توجه به تصاویر معنی  familyچی میتونه باشه؟
درست حدس زدید  familyیعنی خانواده .پس  my familyمیشه خانواده من.
در پایان این درس شما عزیزان یاد می گیرید که چطور به زبان انگلیسی این موارد رو انجام بدید:
 -1اعضای خانواده خود را معرفی کنید.
 -2اسم اعضای خانواده دیگران را بپرسید.
 -3سن اعضای خانواده خود را بگویید.
 -4سن اعضای خانواده دیگران را بپرسید
 -5شغل خود و اعضای خانواده خود را بگویید.
 -6شغل دیگران و اعضای خانواده شان را بپرسید.
لطفاً صفحه  22کتابتون رو باز کنید وبه تصویر کتاب نگاه کنید.
در این تصویر چی می بینید؟
به نظرتون این دو دختر درباره چی صحبت می کنند؟
درسته تو این تصویر دو دانش آموز دختر می بینیم که به نظر می یاد
دارند درباره یه عکس صحبت می کنند.
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بچه های عزیز به فایل صوتی این مکالمه چند بار گوش دهید تا با تلفظ درست کلمات و جمالت آشنا شوید و
زیر کلماتی که معنی اونها رو نمی دونید خط بکشید .آیا معنی مکالمه رو می تونید حدس بزنید؟
حال یک بار دیگه مکالمه رو با هم می خونیم و معنی می کنیم.

مکالمه
گوش کنید به دانش آموزانی که در حال صحبت
کردن درباره خانواده هاشون هستند.
دانش آموز  :1عکس قشنگیه! آیا اون پدرته؟
دانش آموز :2بله او هست.
دانش آموز :1چند سالشه؟
دانش آموز  :2سی و هشت
دانش آموز  :1شغلش چیه؟
دانش آموز  :2او یک مکانیک است.
دانش آموز  :1و مادرت؟
دانش آموز  :2او سی و پنج سالشه .او خانه دار است.

لغات جدید مکالمه
پدر
خانه دار
مادر

father

چند سال

housewife

شغل

mother

How old
job

شغل او ( آقا) his job
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خوب  ،قشنگ  ،زیبا
عکس  ،تصویر
مکانیک (تعمیرکار وسایل نقلیه)

nice
picture
mechanic

دانش آموزان عزیز حال که مکالمه رو خوب یاد گرفتید به سوالت زیر با توجه به مکالمه پاسخ دهید
الف.گزینه صحیح را انتخاب کنید.
mother

?1- Who is that man in the picture
father
brother
?2- What is his job

mechanic

doctor

teacher

?3- How old is he
35
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38

ب .در مقابل جمله درست  Yesو در مقابل جمله نادرست  Noبنویسید.

آفرین  ،احسنت

)

(

4- Her mother is a teacher.

)

(

5- Her mother is 35.

Well done

دوستان عزیز بریم سراغ یه بخش دیگه .تو این بخش می خوایم با اعضای خانواده به انگلیسی آشنا بشیم.

اعضای خانواده family members
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لطفا صفحه  58کتابتون رو باز کنید .در این تصویر علی اعضای خانواده اش رو برای شما معرفی میکنه اعضای خانواده
علی به صورت نمودار درختی نشون داده شده .تو انگلیسی بهش میگیم  family treeکه معنیش میشه شجره نامه

توجه :دانش آموزان عزیز در نمودارصفحه  58در کتابهای چاپ جدید ( چاپ  ) 1399یکی از فلش ها اشتباه
رسم شده و با جمالت پایین نمودار هماهنگ نیست بنابراین مطابق نمودار سمت راست آن را تغییر دهید.
 .1حسین پدربزرگ من است.
 .2زهرا مادربزرگ من است.
 .3فاطمه مادر من است.
 .4مهدی پدر من است.
 .5فیروزه عمه من است.
 .6فرهاد عموی من است.
 .7نسرین همسر من است.
 .8رضا پسر من است.
 .9زینب دختر من است.
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معنی لغات مربوط به اعضای خانواده
son:

(فرزند) پسر
(فرزند) دختر

daughter:
sister:

خواهر

brother:

برادر
(بچه های فامیل)

cousin:

بچه های عمو ،عمه ،دایی ،خاله
relationship:
نسبت خانوادگی ،رابطه خویشاوندی

بابا بزرگ

grandpa:

پدربزرگ

grandfather:

مامان بزرگ

grandma:

مادربزرگ

grandmother:

dad:

بابا

مادر

mother:

والدین (پدر و مادر)

parents:

mom:

مامان

wife:

همسر (زن)
همسر (شوهر)

پدر

father:

husband:

grandparents:
والدین بزرگ(پدر بزرگ و مادربزرگ )

دانش آموزان عزیز با توجه به مطالبی که
درباره اعضای خانواده یاد گرفتید شما
هم مانند علی اعضای خانواده خود را به
دوستاتون معرفی کنید .می تونید از این
تصویر کمک بگیرید .اسم هر یک از اعضای
خانواده خود را زیر تصاویر بنویسید و به
انگلیسی اونها رو معرفی کنید.

آفرین  ،عالی بودید.
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uncle:
عمو ، ،دایی ،شوهر عمه ،شوهر خاله
aunt:
عمه ،خاله ،زن دایی ،زن عمو

هفتمی های عزیز حال نوبت اینه که سوال و جواب هایی رو که در مکالمه یاد گرفتیم بیشتر تمرین کنیم .لطفا
صفحه 23کتابتون رو باز کنید وتمرین  1رو چند بار بادقت گوش دهید .در این تمرین شما یاد می گیرید
چطور سن اعضای خانواده دیگران رو بپرسید.

همانطور که در درس قبل یاد گرفتید برای پرسیدن سن از ( How oldیعنی چند سال) استفاده می کنیم.
این تمرین رو با دوستاتون انجام بدید .شما بپرسید و دوستتون پاسخ بده و برعکس.
حال کتاب رو ببندید و درباره سن اعضای خانواده دوستاتون از اونها سوالتی بپرسید .و به سوالتی که دوستاتون
از شما می پرسند جواب دهید.
Your friend: ……………………………....

?………………………… You: How old is your

Your friend: ……………………………....

?You: ……………………………………………..........

You: ……………………………………………..

?Your friend: How old is …………….......

…………………………………………… You:

?……………………………………… Your friend:

بچه های عزیز بریم سراغ یه موضوع جالب دیگه

?What’s your job
Jobs
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آفرین درست حدس زدید .می خوایم درباره شغل ها صحبت کنیم job .یعنی شغل.

لطفا صفحه  59کتابتون رو باز کنید و به فایل صوتی مربوط به این قسمت چند بار با دقت گوش دهید و بعد از
اون تکرار کنید .در این بخش شما با بعضی از مشاغل به انگلیسی آشنا می شوید.

 Jobsمشاغل
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دانش آموزان عزیز بریم سراغ صفحه  23کتاب تمرین  . 2در این تمرین شما یاد می گیرید چطور شغل دیگران
رو بپرسد و چطور به سوالت درباره شغل دیگران جواب بدید .به فایل صوتی این قسمت چند بار گوش دهید و
با دوستاتون تمرین کنید.

در این تمرین به دو نکته مهم توجه کنید:

her

نکته اول:

/

مال او (خانم)
مثال:

اسم من my name

his

مال او (آقا)

your /
مال تو/شما

/

My
مال من

معلم انگلیسی شما your English teacher
برادر او (دختر/خانم) her brother

کیف او (پسر/آقا) his bag
توی این مکالمه ها به کاربرد  herو  hisتوجه کنید.

Kimia: He’s my uncle.

?Ayda : Who is that man

Kimia: He’s a teacher.

?Ayda: What is his job

اینجا آیدا از کیمیا میپرسه شغلش چیه؟ (یعنی شغل اون آقا چیه؟)
Reza: She’s my mother.
Reza: She’s a nurse.

?Amir: Who is that woman
?Amir: What is her job

اینجا امیر از رضا می پرسه شغلش چیه؟ (یعنی شغل اون خانم چیه؟)
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نکته دوم :در تمرین  2توی سوالت از ( ‘sآپوستروف اس) یا اس مالکیت استفاده شده است ‘s .در زبان انگلیسی
وئ
برای نشان دادن مالکیت در انسان (و همینطور حیوانات) به کار می رود .وقتی می خواهیم نشان دهیم یک شخص مالک
چیزی است ،بعد از آن شخص  ‘sاستفاده می کنیم و نشان دهنده ی این است که اسم بعد از آن متعلق به آن شخص
است .مثال:
کتاب علی (کتاب مال علیه)

Ali’s book

برادر مینا

Mina’s brother

کیف خواهرم

my sister’s bag

شغل مادر شما ( شغلی که متعلق به مادرشماست)

your mother’s job

تذکر :در تمرین  1و  2دقت کنید وقتی درباره سن و شغل یک آقا سوال میشه با  Heو وقتی درباره سن و
شغل یک خانم سوال میشه با  Sheجواب بدید.
فرض کنید من یکی از دوستام رو با خودم به کالس می یارم و از شما میخوام که درباره اون از من این سوالت
رو بپرسید .1 .اسمش چیه؟  .2شغلش چیه؟  . 3شغل داییش چیه؟
چطوری این سوالت رو از من می پرسید؟
اگه این دوست آقا باشه گفتگوی ما به این صورت میشه:
T: He is Nima.

?S: What’s his name

T: He is a policeman.

?S: What’s his job

T: He is a dentist.

?S: What’s his uncle’s job

و اگه خانم باشه گفتگوی ما این شکلی میشه:
T: She is Elham.

?S: What’s her name

T: She is a housewife.

?S: What’s her job

T: He is a mechanic.

?S: What’s her uncle’s job

خوب بچه های عزیز حال از دوستتون درباره شغل خودش و اعضای خانواده اش سوال بپرسید و بعد دوستتون
از شما بپرسه.
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بریم سراغ یه بخش دیگه کتاب

( صداها و حروف )

Sounds and Letters

لطفا صفحه  24کتاب رو باز کنید همانطور که در تصویر می بینید این آقا که )(School Secretary
دفتردار مدرسه هست داره از یه دانش آموز توی دفتر مدرسه یه سری سوال میپرسه تا یه فرم رو کامل کنه .مکالمه رو
باهم می خونیم( .فایل صوتی این بخش رو حتما چند بار گوش بدین تا تلفظ درست کلمات وجمالت رو یاد بگیرید).

صداها و حروف
به دفتر دار مدرسه و یک دانش آموز که در حال صحبت کردن هستندگوش دهید .او در حال کامل کردن یک
فرم مدرسه برای دانش آموز است.
دانش آموز :گودرز صفری

دفتردارمدرسه :اسم پدرت چیه؟

دفتردار مدرسه :اسم کوچیکش رو چطوری هجی میکنی؟ دانش آموز :اون هست جی-دابل ا-دی-اِی -آر-زد
دفتردار مدرسه :ممنون
(حاال شما) اسم پدرتون رو بگید و اون رو هجی کنید.
یه نکته:
اگه کلمه ای رو بلد نیستید بنویسید و از یه نفر دیگه مثالً معلمتون می خواین که براتون بنویسه به انگلیسی اینطوری
بگید:

?Can you write it for me please

می تونید لطفا اون رو برام بنویسید؟
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در صفحه  24سه تا از حروف انگلیسی رو با هم یاد میگیریم .پس یه بار دیگه حروف الفبای انگلیسی رو با
آهنگ با هم می خونیم.

اول با حرف  Ggشروع می کنیم به مکالمه ای که در بال کار کردیم نگاه کنید .در کدوم کلمات حرف Gg
می بینید؟

درسته Goodarz

اسم این حرف هست "جی"

دو صدا داره ( گ ) و ( ج )
صدای (گ) مثل:

صدای ( ج ) مثل:

engineer

orange

giraffe

egg

bag

girl

کلمات زیر رو تلفظ کنید و بگید در هر کدام  Ggچی صدایی داره ؟
green – age – garage – page – good – English - penguin
اسم چند نفر رو بنویسید که در اونها حرف  Ggباشه.

– Golnaz
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و حال طرز نوشتن دو شکل حرف  Ggرو تمرین کنید و توی کتاب کارتون حتما صفحه مربوط به این حرف رو
کامل کنید ( .به جهت حرکت فلش ها دقت کنید )

حرف بعدی  Ssهست .در مکالمه بال کلماتی که این حرف رو دارند پیدا کنید.
… school - secretary – student – Safari – spell – his -

درسته
اسم این حرف هست " اِس "

دو صدا داره (س) و (ز)
صدای (س) مثل

صدای ( ز ) مثل:

shoes

news

star

cheese

sister

sun

کلمات زیر رو تلفظ کنید و به صدای  Ssدر هر کلمه دقت کنید.
school- stop – his – class – student - please – post – is – excuse me
اسم چند نفر رو بنویسید که در اونها حرف  Ssباشه.

 Saeedو حال طرز نوشتن دو شکل حرف  Ssرو تمرین کنید و توی کتاب کارتون حتما صفحه مربوط به این حرف رو کامل کنید.
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و آخرین حرفی که در این بخش یاد می گیرید حرف  Uuهست .در مکالمه ای که در بال کار شد در کدوم
کلمات حرف  Uuمی بینید؟

student – you

آفرین درسته

اسم این حرف " یو " هست و چند تا صدا داره به صداهای مختلف  Uuدر کلمات زیر توجه کنید:
صدای ( یو )

student – computer

صدای ( او )

ruler – blue

صدای ( اِ )

nurse – burger

صدای ( آ )

umbrella

bus

Cup

چند کلمه بنویسید که در اونها حرف  Uuباشه و بگید در هر کدام  Uuچه صدایی داره.

و حال طرز نوشتن دو شکل این حرف رو تمرین کنید و توی کتاب کارتون حتما صفحه مربوط به این حرف رو
کامل کنید.

بریم سراغ بخش بعدی صفحه 25

( گوش دادن و خواندن ) Listening and Reading

دراین بخش شما باید به هر مکالمه سه
بار گوش بدید و گزینه مناسب رو در هر
قسمت انتخاب کنید( .اگر امکان پخش
فایل صوتی نیست از یک نفر بخواهید که
متن مکالمه را برای شما بخواند )
در این قسمت سه مرحله داریم:
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( -1قبل ازگوش دادن) :به جدول نگاه کنید و ببینید چی نوشته وچه اطالعاتی رو از شما می خواد .همانطور که
می بینید در هر مکالمه از شما می خواد که ( relationshipنسبت خانوادگی) و ( jobشغل) رو که در
مکالمه می شنوید عالمت بزنید.
(-2در حین گوش دادن) :نکات مهم رو یادداشت کنید وجواب دهید.
(-3بعد از گوش دادن) :جواب هاتون رو چک کنید و با دوستاتون مقایسه کنید.

Conversation 2

رسیدیم به بخش آخر

Conversation 1

( صحبت کردن و نوشتن)

Speaking and Writing

در این جدول از شما خواسته که یه کار گروهی انجام
بدید و جدول رو کامل کنید .به این صورت که از
دوستاتون درباره اسم و سن اعضای خانواده شون سوال
کنید و جواب دوستاتون رو در جدول بنویسید.
مثالً اگه بخواین درباره ی اسم و سن پدر علی ) (Ali’s fatherاز علی بپرسید گفتگوی شما به این صورت
میشه:
Ali: He’s Saeed.

?You: What’s your father’s name

Ali: He’s 40

?You: How old is your father/he

دانش آموزان عزیز در پایان این درس ازتون می خوام با مطالبی که از درس اول تا درس چهار یاد گرفتید با
دوستاتون به صورت گروهی یه مکالمه در قالب نمایش ) (role playاجرا کنید.
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برای مرور مطالبی که در این درس یاد گرفتید دو صفحه کاربرگ براتون گذاشتم تا بیشتر تمرین کنید.
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1

نویسندگان:
میربرات دامادی :شیبکوه ( درس )۵
صفورا صادقی  :میناب ( درس )۶
حمیده بارانی – لیال امیرشکاری  :ناحیه  ۱بندرعباس ( درس) ۷

فاطمه یاوری  :ناحیه  ۱بندرعباس ( درس ) ۸

ویراستار:

سال تحصیلی ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰

2

« دست توانای معلم است که چشم انداز آینده ی ما را ترسیم می کند» .
« مقام معظم رهبری »
مقدمه:
در سال تحصیلی گذشته  ،در پی شیوع کرونا  ،آموزش های مجازی جایگزین آموزش های
حضوری مدارس شد ،در این بین نیز برخی از معلمان با ابتکار و خالقیت  ،سعی در تداوم
امرآموزش و برقراری ارتباط هر چه بیشتر مجازی با دانش آموزان داشتند.
گفتنی است تعدادی از دانش آموزان به دلیل عدم دسترسی به تلفن همراه هوشمند یا
اینترنت از آموزش های مجازی محروم شدندکه برای تحقق عدالت آموزشی به شیوه های
دیگ ر  ،از آموزش بهره مند شدند .یکی از این شیوه ها  ،تولید و تالیف درسنامه برای این
دسته از دانش آموزان بود.
در این روزهای کرونایی مصمم شدیم تا با تولید درسنامه دروس دوره اول و دوم متوسطه
برای سال تحصیلی جدید  ،گوشه ای از دلواپسی خانواده ها را برای آموزش فرزندانشان
کاهش دهیم و امیدواریم که در ادامه نیز در کنار آموزش های حضوری در مدارس  ،این
نوع درسنامه ها برای یادگیری بهتر مطالب به دانش آموزان کمک کند .
امید است با یاری خداوند متعال  ،همگی عزممان را برای زمین گیر کردن ویروس کرونا
جزم کرده و در عین حال از وظایف شغلی خود غافل نشویم.

به امید روزهای بهتر و سرشار از سالمتی
« زمستان »۱۳۹۹

3

فهرست
صفحات

عنوان
درس پنجمMy appearance :

 ۲۸الی ۳۱

درس ششمMy house :

 ۳۲الی ۳۵

درس هفتمMy address :

 ۳۸الی ۴۱

درس هشتمMy favorite food :

 ۴۲الی ۴۵
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Lesson 5

My Appearance

5

6

پدر :آیا او معلم انگلیسی توئه؟
دانش آموز :نه ،معلم انگلیسی من اون مرد قد بلنده .اون کت و شلوار خاکستری پوشیده  .اونجاست.
پدر :کدوم یکی معلم ریاضی توئه؟
دانش آموز :اون که کت و شلوار آبی و پیراهن سفید پوشیده.
پدر :اول بریم دبیر انگلیسیت رو ببینیم.

7

8

دانش آموز :ببخشید خانم معلم ،چادر به انگلیسی چی میشه؟
معلمChador :
دانش آموز :و دستکش چی میشه؟
معلمGloves :
دانش آموز :چجوری اونا رو هجی می کنید؟
معلم C-H-A-D-O-R :و G-L-O-V-E-S

اگه میخواین کلمه ای که انگلیسیش رو نمی دونید از دبیرتون بپرسید ،می تونید از این سوال استفاده کنید:
?What’s …………………… in English
? in Englishکاله : What’sمثال

9

زنگ تمرین:

10

11

12

کاربرگ برای تمرین
.  طبق فرم خواسته شده با دقت رنگ کنید و اسم هر یک را در کادر زیرش بنویسید.۱

Mr. Azari

Tina

shirt = green

manteau = yellow

gloves = white

shoes = gray

dress = Orange

sweater = pink

pants = blue

glasses = red

suit = brown

socks = black

1- Which one is Tina ?
2- Who is Mr. Azari ?
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lesson 6

دانش آموز هفتم سالم
در این درسنامه میخواهیم درس ششم کتاب درسی زبان انگلیسی رو یاد بگیریم .هدف از این درس اینه که بعد از
مطالعه آن بتوانیم :
 .۱دو کلمه ی پرسشی بسیار پر کاربرد در زبان انگلیسی را استفاده کنیم( What - Where ) .
 .۲بخش های مختلف خانه را به زبان انگلیسی بیان کنیم.

14

ابتدا با کلمات جدید درس آشنا می شوید .شما میتوانید این کلمات را همراه با تصویر در صفحه ی ۷۰-۶۷کتاب درسی ببینید.
به فایل صوتی کتاب خود گوش کنید و خواندن این کلمات را تمرین کنید.

kitchen
آشپزخانه

villa
ویل

clock
ساعت دیواری

stairs
راه پله

bed room
اتاق خواب

garage
گاراژ

flat/apartment
آپارتمان

living room
اتاق نشیمن

bathroom
حمام

blanket
پتو

bookcase
قفسه کتاب

tower
برج

mirror
آینه

television
تلویزیون

computer
کامپیوتر

table
میز

cooking
آشپزی کردن

newspaper
روزنامه

comb
شانه
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radio
رادیو

watching
تماشا کردن

drinking
نوشیدن

fixing
تعمیر کردن

studying
مطالعه کردن

washing
شستن

eating
خوردن

reading
خواندن

بنویس این افراد چه کاری انجام میدهند ؟

به فایل صوتی مکالمه بین فرید و مادرش گوش کنید و سعی کنید به این سواالت پاسخ دهید.
?1. Where are they
?2.What is Farid’s mom doing
?3. Where is his dad
?4. What is he doing
یکبار دیگر به فایل صوتی گوش کنید و روخوانی مکالمه را تمرین کنید.
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playing
بازی کردن

working
کار کردن

?Farid: Mom, where are you
فرید :مامان کجایی ؟
Mom: I ‘m in the kitchen.
مامان :من در آشپزخانه هستم .
?Farid: Hello. Where is dad
فرید :سالم  .بابا کجاست ؟
Mom: In the garage.
مامان :در گاراژ هست.

Farid: What’s he doing? I ‘m so hungry.

فرید :چیکار میکنه؟ من خیلی گرسنه هستم.

Mom: Ok, wash your hands and come for lunch.
I ‘ll call dad. he’s fixing the car.
مامان :بسیار خب .دستهایت را بشوی و برای ناهار بیا.
من پدرت را صدا میزنم.

Farid: Ok.

فرید :بسیار خب.
به صفحه بعدی  .اولین تمرین نگاه کنید و سعی کنید با فایل صوتی روخوانی آنها را تمرین کنید.
برای جواب دادن به سواالت این بخش باید از قسمتهای مختلف خانه استفاده کنید و بگویید فردی که در مورد مکانش سوال شده کجاست.
I ‘m in the bedroom.
من در اتاق خواب هستم.
He’s in the living room.
او در اتاق نشیمن است.

?Where are you
شما کجایی؟
?Where is he
او ( آقا ) کجاست؟

She is in her office.

?Where is she

او در دفتر کارش است.

او (خانم ) کجاست؟

They ‘re in the garage.
آنها در گاراژ هستند.

?Where are they
آنها کجا هستند؟
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 روخوانی دومین تمرین هم به کمک فایل صوتی تمرین کنید .برای پاسخ دادن به سواالت تمرین دوم باید بگوییدکه فردی که درباره ی آن سوال شده چه کاری انجام میدهد.
I ‘ m cooking.
شما چیکار میکنید؟

?What are you doing
من آشپزی میکنم.

?What is he doing
He ‘s watching TV.
او ( آقا ) چیکار میکند؟ او تلوزیون تماشا میکند.

?What is she doing
She ‘s reading a book.
او ( خانم ) چیکار میکند ؟ او کتاب میخواند.

?What are they doing
They ‘re playing football.
آنها چه کاری انجام میدهند؟ آ نها فوتبال بازی میکنند.

در این قسمت شما با سه تا از حروف زبان انگلیسی آشنا میشوید( Ff – Vv – Ww ).
ابتدا به فایل صوتی گفتگوی بین معلم و دانش آموز گوش دهید و خواندن جملت را تمرین کنید.
چند جمله کاربردی:
Look at this picture.
به این تصویر نگاه کن.
?What’s the man doing
مرد در حال انجام چه کاری است؟
?Pardon? Can you say that again
ببخشید ؟ ممکن است دوباره تکرار کنی؟

اول کتاب کار شما تمرین نوشتن حروف انگلیسی است  .ششمین حرف الفبا ی انگلیسی رو در کتاب کار پیدا کنید.چه حرفی است؟
به فلش ها نگاه کنید و شما هم به همین شکل بنویسید.
این حرف اف خوانده میشود و صدای ف دارد .
مثل Farid :فرید

18

بیست و دومین حرف الفبا رو در کتاب کار ببینید.
فلشها را ببینید و شما هم به همین شکل بنویسید .این حرف وی است که صدای و دارد.
مثل :وحید

Vahid

سومین حرفی که در این درس آموزش داده شده در واقع بیست و سومین حرف الفبای انگلیسی است .آنرا در کتاب کار پیدا کنید
و نوشتن آنرا تمرین کنید .
این حرف دبلیو خوانده میشود و صدای و دارد .مثل وقتی که تعجب میکنیم و میگوییم واو.
WOW

صفحه ی  ۳۵کتاب رو ببینید اولین جدول  .شما باید به فایل صوتی گوش کنید و گزینه ی مناسب را عالمت بزنید.

متن اولین مکالمه:
?-Where is Farid
-In the kitchen. He’s cooking the dinner for us tonight.
-Wow, interesting.
متن دومین مکالمه:

?-Where is mom
-In her office at school. She’s working late today.
-Okay, I ‘ll call her now.
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دانش آموز عزیز بعد از مطالعه ی این صفحات  ،تمرینات درس ششم را در کتاب کار را حل کنید.

زنگ تمرین
در عکس داده شده قسمتهای مختلف خونه رو بنویسید.

………………………………… 1.
………………………………… 2.
………………………………… 3.
………………………………… 4.
………………………………… 5.
………………………………… 6.

?A:Where is mom
B: She is in the ……………………… .
?A:What is she doing
B: She is ………………………… .

?A: Where are they
B: They are in the ……………………… .
?A:What are they doing
B: They are ………………………… .
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English-Grade 7

زبان انگلیسی پایه هفتم

Hi,
How are you?
. ولی قبل از این که شروع کنیم بهتره با هم آشنا بشیم. امروز می خوایم با هم درس هفتم کتاب رو یاد بگیریم،سالم
First name: Hamideh

.این فرم مشخصات من هست

Last name: Barani

Birthday: Aban

Age: 24

Father’s name: Ali

Father’s job: Employee

Mother’s name: Zahra

Mother’s job: Housewife

.شما هم مثل من این فرم را با مشخصات خودتان کامل کنید
First name:

Last name:

Birthday:

Age:

Father’s name:

Father’s job:

Mother’s name:

Mother’s job:

Wow, what a beautiful handwriting. (!)وای چه دست خط قشنگی
Nice to meet you
✓ First review the lessons
Ok ? .اول یک مروری از درس ها داشته باشیم و بعد بریم سراغ درس جدید
You can use your book and check your answers. ( .) شما می توانید از کتاب استفاده کنید و پاسخ های خود را بررسی کنید
. من شکل او را توصیف میکنم و شما در کادر رو به رو شکل او را بکشید. آقای احمدی معلم جدید مدرسه است. ۱
Mr Ahmadi is young.
He is tall.
He is thin.
He is wearing a white shirt, blue trousers and black shoes.

)! ( نقاشی شما عالیهYour painting is great.
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 .2به تصویر مینا نگاه کنید و به سواالتی که درباره مینا پرسیده شده جواب دهید.
You: She is in the -------------

?Teacher: Where is Mina

You: She is -----------------

?Teacher: What is she doing
Well done

)االن شما آماده هستید که درس جدید را شروع کنیمNow you are ready to start a new lesson. (.
)لطفا صفحه  38کتاب را باز کنیدPlease open your book on page 38. (.
My address

)موضوع درس را بخوانید) Read the topic.

معنی کلمه  addressرا حدس بزنید.
راهنمایی :در فارسی هم این کلمه را داریم.
آفرین  addressیعنی آدرس  ،نشانی

پس  my addressیعنی چی؟

بله درسته My address .یعنی :آدرس من
پس در این درس می خواهیم یاد بگیریم که چطور آدرس را به زبان انگلیسی بگوییم و بنویسیم و چگونه بپرسیم.
)به تصویر نگاه کنیدLook at the picture. (.
)به سوال بصورت شفاهی پاسخ دهیدAnswer the question orally. (.
)در تصویر چه می بینید؟( ?1. What do you see in the picture
بله در تصویر دو تا پسر صحبت می کنند .پسرها دانش آموز هستند .پیراهن سفید و شلوار سیاه پوشیده اند.
They are two boys. They are students. They are wearing white shirts and black trousers.
حاال یک بار متن مکالمه رو بخوانید (و یا به فایل صوتی آن گوش دهید) و زیر کلماتی که معنی آنها را نمی دانید و جدید هستند خط بکشید.
خط کشیدید؟ حاال با توجه به متن مکالمه معنی آنها را حدس بزنید.
حاال یک بار دیگر مکالمه را می خوانیم و با هم معنی می کنیم .و بعد به چند سوال درباره مکالمه پاسخ می دهیم.
مکالمه بین امید و حسین هست درباره دوستشان علی( .علی امروز غایب بوده )
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این تصویر علی است.

آفرین

حاال با توجه به این تصویر ،حدس بزنید جمله  Ali’s not wellیعنی چه؟

یعنی علی حالش خوب نیست Not well .یعنی  :خوب نیست.

Ali’s not well.

جمله بعد I'm going to visit him today.
به تصویر نگاه کنید .معنی  visitپس چی هست؟
بله visit .یعنی :مالقات کردن -دیدن -عیادت کردن
پس با توجه به تصویر معنی جمله  ( I'm going to visit him today.من می خواهم امروز به دیدن او بروم.) .
جمله بعد ? . What time are you goingکلمه  goبا توجه به جمله قبل به چه معنا بود؟ آفرین  goیعنی  :رفتن
حاال ? What timeحالت سوال دارد پس یک سوال پرسیده اما در مورد چی؟ بله ،در مورد . time
پس  what timeیعنی چه ساعتی -چه وقت
حاال جمله را معنی کنید What time are you going? .چه ساعتی می روی؟
در جواب گفته  Around 5 in the afternoon.در اینجا کلمه  aroundرا داریم .این کلمه را وقتی استفاده میکنیم که از زمان
دقیق انجام مطمئن نباشیم .یعنی  :حدود  around 5یعنی حدود ساعت ۵
پس  Around 5 in the afternoonیعنی :حدود ساعت  ۵بعد از ظهر
اما سعی خودم رو میکنم  , but I'll try.بتونم  I canمطمئن نیستم I'm not sure
جمله بعد? . What's his addressوقتی شما می خواهید جایی بروید و آدرس ندارید برای گرفتن آدرس چی می پرسید؟
? What's his addressیعنی :آدرسش (آدرس علی) چی هست؟ یا آدرس علی چی هست؟
معنی جمله  Street .5 Azadi Street.جایی هست که ماشین ها رفت و آمد می کنند .پس  streetیعنی  :خیابان  .عددی که اول
آدرس نوشته شده پالک خانه هست .پس آدرس خانه علی می شود :خیابان آزادی پالک .۵
 is 586-2144.شماره number

 you go. My phoneقبل از me before

حاال جمله باال را معنی کنید.
آفرین :به من زنگ بزن قبل از اینکه بری .شماره تلفن من هم هست 5862144
 Ok, bye.باشه خداحافظ
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Call

تا اینجا عالی بودید .یک بار دیگر مکالمه رو با معنی بخونید .و داستانش را برای یکی از اعضای خانواده خود تعریف کنید.
حاال به سواالت زیر درباره مکالمه جواب دهید ( .حتما مکالمه را دوباره بخوانید و خوب که یاد گرفتید به سواالت پاسخ دهید).
با توجه به مکالمه در مقابل جمله درست  Yesو در مقابل جمله غلط  Noبنویسید.
2. Hossein’s phone number is 5862214. -------

1. Ali is well today. -----------

با توجه به مکالمه گزینه درست را انتخاب کنید.
?1. What's Ali’s address
b. 15 Azadi street

c. 5 Azadi street

a. 5 Bahar street

2. Omid is a --------------c. doctor

b. teacher

a. student

حاال می خواهیم که ما هم با دوستمان یک مکالمه مانند این بنویسیم و اجرا کنیم .پس باید یاد بگیریم که :
 .1چه جوری آدرس بپرسیم و جواب دهیم.
 .2چه جوری شماره تلفن بپرسیم و جواب دهیم.
 .3چه طوری ساعت بپرسیم و جواب دهیم.
)لطفا صفحه  ۳۹کتاب را باز کنید( Please open your book on page 39.
(تمرین شماره یک .صحبت کردن درباره آدرس(Practice 1.Talking about your address.

قبل از اینکه تمرین ها را بخوانیم ( و یا به فایل صوتی آن گوش دهیم ).مکالمه درس را بخوانید .دور جمله ای که حسین آدرس را از امید پرسیده
بود خط بکشید .پیدا کردید؟ خوب حاال دور جوابش هم خط بکشید .آفرین.
Omid: 5 Azadi street.

?Hossein: What's his address

به جواب امید دقت کنید.
حاال تمرینات بیشتری انجام می دهیم تا بهتر متوجه شوید.
تمرین شماره یک را گوش کنید و بعد از آن تکرار کنید .و یا خودتان بخوانید.
)آدرس شما چیه؟( ?What's your address

) محله منظریه ،خیابان حکیم ،پالک 15 Shahid Hakim Street, Manzariyeh. ) ۱۵
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زندگی کردنlive:

)کجا زندگی می کنی؟( ?Where do you live

(محله سعدیه  ،خیابان الله  ،پالک 24 Laleh Street, Sadieh.) ۲۴

(آدرس او کجاست؟) ?What's his address

(محله بهارستان ،خیابان کارگر ،پالک 39 Kargar Street, Baharestan. )۳۹

(آدرس او کجاست؟)?What's her address

(خیابان ماهان ،پالک 69 Mahan Street.)۶۹

(آدرس آنها کجاست؟)?What's their address

(خیابان فرنام ،پالک 81 Farnam Street. )۸۱
حاال با یک نفر دیگر و اگر کسی نیست جلو آینه بایستید و یک بار سوال ها را بخوانید و یک بار جواب دهید( .البته با دو صدای متفاوت ،مثال شما
دو نفر هستید .مانند تصاویری که در باال کشیده شده نقش آن تصاویر را بازی کنید( ).چند بار تکرار کنید تا خیلی خوب یاد بگیرید).
حاال به این پاکت نامه دقت کنید و به سواالت من پاسخ دهید( .بصورت شفاهی)
From: Mr.Karimi
7 Hekmat Street, Golestan, Minab.

?What's Mr.Karimi’s address

?What's Mr.Naderi’s address
To: Mr.Naderi
12 Emam Street, Lariha, Bandarabbass
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حاال با توجه به این پاکت نامه به سواالت من پاسخ دهید( .بصورت شفاهی)
?What's my address
آدرس فرستنده :حمیده بارانی
بندرعباس  ،گلشهر ،خیابان بهار ،پالک ۱۹

?What's Leila’s address

آدرس گیرنده  :لیال امیرشکاری
بندرعباس  ،زعفرانیه ،خیابان شهید بهشتی ،پالک ۲

و حاال به این سوال درباره خودتان پاسخ دهیدWhat's your address? .
حاال با توجه به این دو پاکت نامه با یک نفر دیگر تمرین کنید ( .اگر کسی نیست خودتان نقش دو نفر را بازی کنید).
پس به یاد داشته باشید که :برای گفتن آدرس در زبان انگلیسی اول پالک  ،دوم نام خیابان  ،سوم نام محله و در آخر نام شهر را می گوییم.
حاال اگر بخواهیم نام کوچه را هم اضافه کنیم باید اسم کوچه را کجا اضافه کنیم؟ مثال :بندرعباس ،گلشهر ،خیابان بهار ،کوچه باران ،پالک ۱۹
بله درست گفتید ،بعد از گفتن پالک .و کوچه در زبان انگلیسی می شود Alley
پس آدرس باال در زبان انگلیسی به این صورت گفته می شود19, Baran Alley, Bahar Street, Golshahr,Bandarabbass :
(تمرین شماره. ۲صحبت کردن درباره شماره تلفن) Practice2. Talking about your telephone number
مانند تمرین شماره  ،۱قبل از اینکه تمرین ها را بخوانیم ( و یا به فایل صوتی آن گوش دهیم ).مکالمه درس را دوباره گوش دهید .دقت کنید شماره تلفن
را حسین چگونه می گوید .دقت کردید .بله درسته .اعداد را جدا جدا می گوید5862144 (five- eight- six- two- one- four- four) .
پس یک بار اعداد از صفر تا  ۹را با هم می خوانیم.
0 Zero- 1 one- 2 two- 3 three- 4 four- 5 five- 6 six- 7 seven- 8 eight- 9 nine
حاال به عدد  0نگاه کنید .شبیه چه حرفی از حروف انگلیسی هست؟ درست حدس زدید حرف  ( oا ُ ) .
موقع گفتن شماره تلفن می توانید به جای  zeroبگویید .o
مثال این شماره تلفن 09368732145به انگلیسی می شودo-nine-three-six-eight-seven-three-two-one-four-five :
حاال این شماره تلفن ها را به انگلیسی بگویید.
33763215
09174327746
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حاال تمرین شماره  ۲را گوش دهید و یا خودتان بخوانید و چند بار تکرار کنید.
(شماره تلفن شما چیست؟) ?What's your telephone number
(شماره ( تلفن) منزل علی چیست؟)?What's Ali’s home number
(شماره موبایل او چیست؟) ?What's his mobile phone number
(شماره محل کار او چیست؟) ?What's her office phone number

محل کار ،اداره ،مطب office:

(شماره تلفن آنها چیست؟) ?What's their telephone number
حاال با یک نفر دیگر و اگر کسی نیست جلو آینه ب ایستید و یک بار سوال ها را بخوانید و یک بار جواب دهید (.البته با دو صدای متفاوت ،مثال شما دو نفر
هستید .مانند تمرین شماره یک( ).چند بار تکرار کنید تا خیلی خوب یاد بگیرید).

(تمرین شماره .۳گفتن زمان) Practice3. Telling the time.
قبل از اینکه تمرین ها را بخوانیم ( و یا به فایل صوتی آن گوش دهیم ) مکالمه درس را بخوانید .دور جمله ای که حسین زمان را از امید پرسیده بود خط
بکشید .پیدا کردید؟ خوب حاال دور جوابش هم خط بکشید .آفرین.
عبارتی که برای پرسیدن زمان یا ساعت استفاده می شود چیست؟

?What time

برای گفتن زمان ،عدد ساعت را جدا و عدد دقیقه را جدا می گویید .مثال( 5:20 :پنج و بیست دقیقه) five twenty
به شکل ساعت ها نگاه کنید و زمان را به انگلیسی بگویید.
?What time is it

)twelve (o'clock

two fifteen

Eight thirty

حاال تمرین شماره  ۳را گوش دهید و یا خودتان بخوانید و چند بار تکرار کنید.

( ساعت چند است؟) ?What time is it
)10 (o'clock

( شما چه ساعتی می روید؟) ?What time are you going
At 5:45 in the afternoon/ At 5:45 p.m.
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( او چه ساعتی می رود؟) ?What time is he going
8:20 in the morning/ At 8: 20 a.m.

(او چه ساعتی بر می گردد؟) ?What time is she coming back
7:15 in the evening/ 7:15 p.m

(آنها چه ساعتی خارج می شوند؟) ?What time are they leaving
At 9:15
He is leaving school
 : Leaveخارج شدن
حاال با یک نفر دیگر و اگر کسی نیست جلو آینه بایستید و یک بار سوال ها را بخوانید و یک بار جواب دهید ( .البته با دو صدای متفاوت ،مثال شما دو نفر هستید.
مانند تمرین شماره یک و دو ) (چند بار تکرار کنید تا خیلی خوب یاد بگیرید.).

با توجه به تمریناتی که انجام دادید به سواالت زیر درباره خودتان پاسخ دهید.
?1. What's your address
?2. What's your telephone number
?3. What time are you going to school
در تصویر زیر دانش آموزی با معلمش صحبت می کند و می خواهد در کالس های فوق برنامه مدرسه ثبت نام کند .معلم از دانش آموز سواالتی می پرسد و دانش
آموز جواب می دهد .با توجه به کارت شناسایی زیر ،شما یک بار نقش دانش آموز را انجام دهید و به سواالت پاسخ دهید و یک بار نقش معلم را انجام دهید و سوال
بپرسید ( .اگر دو نفر باشید و یکی نقش دانش آموز و دیگری نقش معلم را بازی کند بهتر است).
First name: Hasan

?What's your first name

Last name: Mohammadi

?What's your last name

Age: 14

?How old are you

Birthday: Bahman

?When is your birthday

Address: 8 Baharan Street

?What's your address

Telephone number: 33476521
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?What's your telephone number

بسیار عالی مکالمه رو تونستید بسازید و اجراش کنید .آفرین

(صداها و حروف) Sounds and Letters
االن یه چیز دیگه مونده که با هم تمرین می کنیم و اونم پرسیدن آدرس ایمیل هست  .پس االن صفحه  ۴۰کتابتون رو باز کنید.
)لطفا صفحه  ۴۰کتابتون رو باز کنید( Please open your book on page 40.
همونطور که می بینید یه منشی ) ( secretoryداره شماره تلفن و آدرس ایمیل رو از اون آقا ) ( manمی پرسه .خب ،شماره تلفن رو که قبال یاد
گرفتین .پس بریم سراغ ایمیل .می تونید پیدا کنید آدرس ایمیل رو؟ آفرین .همینجاست .زیرش خط بکشید.
( آدرس ایمیلتون چیه؟) ?And your e-mail address
h-omidi60@xymail.com
خب ،واسه اینکه بدونید چجوری باید آدرس ایمیل رو بخونید بهتره که به سی دی کتابتون چند بارگوش بدید تا تلفظش رو خوب یاد بگیرید.
حاال نوبت شماست که آدرس ایمیلتون رو به انگلیسی بگید .اما قبلش یه بار دیگه سوال و جواب رو تمرین میکنیم.
What’s your e-mail address? L.Amirshekari@gmail.com
به این سوال دقت کنید و جوابش رو بگید.
What’s your e-mail address? ……………………………………….
یه نکته جالب
اگر معلمتون ازتون سوالی پرسید که جوابش رو نمی دونستید یا مطمئن نبودید ،میدونید باید چی بگید؟ االن بهتون میگم.
( نمی دونم – مطمئن نیستم ) I don’t know. I’m not sure. I don’t understand.
توی همین صفحه  ۴۰چهارتا از حروف انگلیسی رو به شما آموزش داده که عبارتند از )  ( Hh – Oo – Xx – Yyپس االن وقتشه که یه بار دیگه
حروف انگلیسی رو با هم مرور کنیم  .حاضرید؟ پس به آهنگ  ABCکه توی فایل صوتی اول کتابتون هست گوش بدید و همزمان با گوش دادن ،آهنگش
رو بخونید تا حروف الفبا واستون مرور بشه.
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مرحله بعدی پیدا کردن این حروف در متن مکالمه ست .پس بریم سراغ حرف  . Ooبه مکالمه نگاه کنید و دور کلماتی که در آنها حرف  oوجود دارد خط
بکشید.
پیدا کردید؟
یکی از کلمات  phoneهست .این کلمه  ۳بار با صدای بلند و  ۳بار آهسته بخوانید .به صدای حرف  oدقت کنید.
حاال کلماتی که تا حاال خوانده اید و در آن صدای  oمثل کلمه  phoneبوده است را پیدا کنید.
مثال go, hello, no, post, home, … :این کلمات را  ۳بار بخوانید و به صدای حرف  oدر آنها دقت کنید.
حاال دقت کنید در کلمات زیر حرف  oرا چگونه می خوانید.
brother- son- mother- come
پس حرف  oچند صدا داشت؟

درسته۲ .صدا  .یک صدا مثل  phoneو یک صدا مثل mother

حاال یک بار کلمات زیر را دوباره بخوانید( .سعی کنید با آهنگ بخوانید).
go – hello – no – home – phone – post - old
come – son – brother – mother - come
حاال نحوه نوشتن حرف  oOرا با هم تمرین می کنیم .به جهت حرکت فلش ها دقت کنید و مثل من بنویسید.

دور  oخط آبی و دور  Oخط قرمز بکشید.

شکلی بکشید که حرف  oدر آن مانند  phoneخوانده شود.
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اسم دو نفر از اعضای خانواده یا دوستان خود را که در آن حرف  Ooوجود دارد را بنویسید.

♦حاال در این جمالت ? Hello. How are youدور کلماتی که در آنها حرف  Hhوجود دارد خط بکشید.
پیدا کردید؟
یکی از کلمات  Helloهست .این کلمه را  ۳بار با صدای بلند و  ۳بار آهسته بخوانید .و به صدای حرف  hدقت کنید.
اکنون کلماتی که تا حاال در کتاب خوانده اید و در آن صدای  hمثل کلمه  helloبوده است را پیدا کنید.
مثال home, how, him ,his, her, hand, … :این کلمات را  ۳بار بخوانید و به صدای حرف  hدر آنها دقت کنید.
حاال به مکالمه صفحه  ۴۰دقت کنید .دور کلماتی که در آن حرف  Hhوجود دارد خط بکشید.
در کلمه  whatحرف  hچه صدایی دارد؟
درسته .اصال صدایی ندارد و خوانده نمی شود .مانند where - when
حاال یک بار کلمات زیر را دوباره بخوانید( .سعی کنید با آهنگ بخوانید).
Hi – hello – home – he – her - how
What – where – when
حاال نحوه نوشتن حرف  Hhرا با هم تمرین می کنیم .به جهت حرکت فلش ها دقت کنید و مثل من بنویسید.

دور  hخط آبی و دور  Hخط قرمز بکشید.
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شکلی که در آن صدای  /h/وجود دارد رنگ کنید( .دقت کنید صدا و نه حرف)

اسم دو نفر از اعضای خانواده یا دوستان خود که در آن حرف  Hhوجود دارد را بنویسید.

♦ حرف بعدی حرف  Xxهست .حاال در مکالمه صفحه  ۴۰دور حرف  Xxخط بکشید.
پیدا کردید؟ حاال یک کلمه از درس  ۶مثال بزنید که در آن حرف  Xxداشتید.
بله کلمه ( fixتعمیر کردن) .این کلمه را  ۳بار با صدای بلند و  ۳بار آهسته بخوانید .به صدای حرف  xدقت کنید.
حاال کلماتی که تا حاال در کتاب خوانده اید و در آن صدای  xمثل کلمه  fixبوده است را پیدا کنید.
مثالsix – taxi - excuse me :
حاال یک بار کلمات را دوباره بخوانید( .سعی کنید با آهنگ بخوانید).
حاال نحوه نوشتن حرف  Xxرا با هم تمرین می کنیم .به جهت حرکت فلش ها دقت کنید و مثل من بنویسید.

حرف  Xرا آبی و حرف  xرا زرد رنگ کنید.

دور عددی که در آن حرف  Xxوجود دارد خط بکشید.

8 – 9 – 6 – 27 – 30
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♦حاال دوباره به مکالمه نگاه کنید و دور کلماتی که در آنها حرف Yyوجود دارد خط بکشید.

یکی از کلمات  yourهست .این کلمه را  ۳بار با صدای بلند و  ۳بار آهسته بخوانید .و در آن به صدای حرف  yدقت کنید.
اکنون کلماتی که تا حاال در کتاب خوانده اید و در آن صدای  yمثل کلمه  yourبوده است را پیدا کنید.
مثال you – young – yellow – yes –my - boy :این کلمات را  ۳بار بخوانید و به صدای حرف  yدر آنها دقت کنید.
حاال این کلمات را بخوانیدsixty – baby –hungry - library .
در کلمه  sixtyحرف  yچه صدایی دارد؟ درسته .صدای ای.
حاال یک بار کلمات زیر را دوباره بخوانید( .سعی کنید با آهنگ بخوانید).
you-your-boy-my-yellow-yes
sixty-fifty-baby-hungry
حاال نحوه نوشتن حرف  Yyرا با هم تمرین می کنیم .به جهت حرکت فلش ها دقت کنید و مثل من بنویسید.

حروفی که کلمه شکل رو به رو با آن نوشته می شود را رنگ کنید.

اسم دو نفر از اعضای خانواده یا دوستان خود را که در آن حرف  Yyوجود دارد را بنویسید.
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تا اینجای کتاب  ،یه مروری داشته باشیم از مطالبی که یاد گرفتید.
 .۱چه جوری آدرس بپرسیم و جواب دهیم.
 .۲چه جوری شماره تلفن بپرسیم و جواب دهیم.
 .۳چه طوری ساعت بپرسیم و جواب دهیم.
 .۴چه جوری با دوستمون درباره رفتن به جایی گفتگو کنیم.
 .۵چه جوری چیزی رو که نمی دونیم به انگلیسی بگیم.
 .۶چه طوری با حروف انگلیسی کلمات و جمالت جدید بسازیم و بنویسیم.

Listening and reading
االن نوبت میرسه به قسمت بعدی این درس که مربوط به شنیدن هست .یعنی باید به فایل صوتی کتاب گوش کنید و کارایی رو در حین گوش
دادن انجام بدید .پس االن وقتشه که برید به صفحه  ۴۱کتابتون.
) لطفا صفحه  ۴۱کتابتون رو باز کنید( Please open your book on page 41.
( به مکالمه ها گوش کنید و پاسخ درست را انتخاب کنید ) Listen to the conversations and check (✓) the correct items.
قبل از گوش دادن به مکالمه ها کلمات درس را با هم مرور کنیم .در این درس چه کلمات و عباراتی داشتیم؟
address-telephone number – office – street - ….
قبل از گوش دادن به سی دی بهتره یه نگاهی به جدولی که توی این صفحه داده بندازید و ببینید چه چیزایی توش نوشته شده.
Adress

Telephone Number

conversation

623-4521
623-3512

13 Aban street
30 Mahan street

1

544-3329
544-4139

15 Hejab Street
50 Shahed Street

2

بله address .وtelephone number

پس باید موقع گوش دادن به چه قسمت هایی بیشتر دقت کنیم؟

 okحاال به مکالمه ها گوش می دهیم و گزینه صحیح را در هر قسمت عالمت می زنیم( .اگر امکان پخش فایل صوتی برای شما وجود ندارد از
یک نفر بخواهید که متن مکالمه را برای شما بخواند) .
سه بار گوش میدهیم.
 .۱بار اول فقط گوش میدهیم.
 .۲بار دوم جواب می دهیم یا یادداشت برمیداریم.
 .۳بار سوم جواب ها را چک می کنیم.
یک سوال؟ گفتگوها در کجا اتفاق می افتد؟
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Conversation 1

Conversation 2

A:
B:
A:
B:
A:
B:

A:
B:
A:
B:
A:
B:

Could you post these books for me, please?
Sure. What's the address?
30 Mahan Street.
And your phone number?
It's 623-4521
Thank you.

Hello, Sir. I want to post this letter.
Sure. What's the address?
15 Hejab Street.
Okay. Can I have your phone number,please?
544-4139
All right, thanks.

. موفق شدی که این قسمت رو هم با موفقیت به پایان برسونی.آفرین

Speaking and Writing

در این قسمت تصور کنید که شما در یک اداره کار می کنید و باید مشخصات افراد را یادداشت کنید از سه نفرآدرس و شماره تلفن بپرسید و
.جدول را کامل کنید

.در انتهای این درس یه نمونه کاربرگ بهتون میدیم تا مطالبی رو که یاد گرفتید بیشتر تمرین کنید
. تصاویر را به کلمات داده شده ربط دهید، با شماره گذاری مناسب.۱

1.What's her address?

2. What time are you going?
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3. What's your mobile

4. What’s your home

phone number?

number?

. سپس آنها را با دوستتان رو خوانی کنید. مکالمه های زیر را کامل کنید،  با استفاده از سواالت باال.۲
Sara: Lily is not well. I’m going to visit her.

Mom: I’m going to Lily’s home. I am going to

Are you coming with me?

visit her parents. Are you coming with me?

Rosa: ………………………… are you going?

Dad: What time are ……………… going?

Sara: Around 4 in the afternoon.

Mom: Around 4 in the afternoon.

Rosa: ……………………her address?

Dad: What’s their …………………………………?

Sara: 24 Laleh Street, Sa’dieh.

Mom: 24 Laleh Street, Sa’dieh.

Rosa: OK! I will call you. ………………………her

Dad: OK! Let’s call them first. What’s

mobile phone number?

their………………………………?

Sara: 0925-3345462.

Mom: 0925-3345461.

Rosa: ……………………her home number?

Dad: What’s their ………………………………?

Sara: 598-9863.

Mom: 598-9863.

. آن را بخوانید و اطالعات خواسته شده در سمت راست را بنویسید. متن زیر را حسین درباره محل زندگی خود نوشته است.۳
Hi. My name is Hossein Yaseri. I live with my family

Name: ………………………………………………

in Qazvin. We live on the first floor of an

House NO.: ……………………………………

apartment. It’s No 21, Shamim Alley, Azadi Street.

Alley: ………………………………………………

I think it’s easy to find our house. Anyway, if you

…………………………………………… Street:

have any problems finding the address, you can call

City: ………………………………………………

me on my cell phone at 09358765432 or my

Home phone number: ……………………

home number at 02833784321.

Mobile phone number: ……………………

. با توجه به مشخصات ماهرو ایمیل او را کامل کنید.۴

Hi! My first name is ………………………. My last name is …………………… I’m a …………………………
My father’s name is …………………………. He’s …………………… years old. He’s an ……………………
My mother’s name is …………………………. She’s ……………………………… She’s a ……………………….
I go to school …………………… in the …………………… I come back home ……………………. in the ………
Our address is ……………………………………………………. Our …………………………… is 021-668-3454.
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 صبح۶:۴۵ :رفتن به مدرسه

 دانش آموز:شغل

۱۴ :سن

 مهرو هیاتی:نام

 عصر۲:۳۰ :برگشت از مدرسه

 مهندس:شغل

۴۰ :سن

 یحیی:پدر

 پرستار: شغل۳۹ :سن

 مهین:مادر

۲۷  تهران – خیابان کارگر – کوچه فرهنگ – پلک:آدرس

. با توجه به ایمیل ماهرو شما نیز ایمیل زیر را در مورد خودتان تکمیل کنید.۵

Hi! My first name is ………………………. My last name is …………………… I’m a ……………………………………
My father’s name is …………………………… He’s …………………… years old. He’s an ……………………………
My mother’s name is ………………………. She’s …………………… She’s a ………………………
I go to school ………………… in the ……………………. I come back home ……………………. in the …………
My address is ……………………………………………………………………. My ……………………… is 021-668-3454.

. با توجه به تصاویر و برنامه زمانی داده شده سوال و جواب های زیر را کامل کنید.۶

Activity

Time

7:30 a.m.

1:00 p.m.

1:15 p.m.

8:00 p.m.

A: What time is he going to ………………………?

A: What time is he ………………… back home?

B: At 7:30 in the ……………………………………

B: At one in the ………………………………………… .

A: What time is he …………………………………?

A: What ……………………………………………………?

B: At 1:15 in ……………………………………………… .

B: At 8 in ………………………………………………
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My favorite food
غذای مورد علقه من

سلم بچه ها  ،امروز میخوایم یاد بگیریم به سادگی در مورد غذاها و نوشیدنی هایی که دوست داریم صحبت کنیم.
اول مشخصات جالب آقای بین رو با هم بخونیم.

He is 37 years old.

Hello! He is Mr Bean.

He is an employee.

His telephone number is 0044657393

His address is 2,12 Arbour Road, London.

He is wearing a gray coat, a white
shirt, black trousers and black shoes.

And this is Teddy Bear.

خب حاال که با شخصیتش آشنا شدیم  ،خوبه ببینیم آقای بین هر روز برای صبحانه و ناهار و شام چی میخوره.
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It is 6:00.
He is in the kitchen and he is eating breakfast.
او در آشپزخانه است و صبحونه میخوره

He drinks tea for breakfast.
چای می نوشه

برای صبحانه

It is 14:00.
He likes to eat pizza.
.او دوست داره پیتزا بخوره

His favorite food is ice cream
.بستنیه

مورد علقه ی او

خوراکی

It is 21:00.
Mr. Bean is eating spaghetti. آقای بین اسپاگتی میخوره
Teddy Bear likes spaghetti too .
همچنین خرس عروسکی هم اسپاگتی دوست دا
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خب  ،غ ذاها و نوشیدنی های مورد علقه ی شما چیه؟مثل آقای بین عاشق بستنی و پیتزا هستین؟
اگه بخواین به یه توریست غذاهای خوشمزه ی ایرانی مورد علقه تون رو بگین چی میگین؟ غذاهای مورد علقه اون
رو چطوری بپرسیم؟ میخوایم تو این درس همه ی این ها رو یاد بگیریم.
مکالمه صفحه  ۴۲کتاب رو میاریم  .به تصویر نگاه کنین ،فکر میکنین بچه ها کجا دارن با هم صحبت میکنن؟ چه
نسبتی باهم دارن؟ درباره ی چه چیزی صحبت میکنند؟ فایل صوتی مکالمه رو اجرا کنین و سه بار به اون گوش بدین:

دوتا دانش آموزی که تو این تعطیلی ها دارن درسشون رو میخونن گرسنه شون میشه و میخوان یه میان وعده آماده کنن.
کلمه ها و تصویرهای پایین رو نگاه کنین .
جمله ی دانش آموز اول (مریم ) رو ببینین.
ببین  ،کافیه

Look, it's enough.

من گرسنمه

I'm hungry.

تو چطور؟

look

hungry

?How about you

پاسخ دانش آموز دوم (زهرا) :
من هم همین

Me, too.

cake

Let's have some cake and milk.
بیا یه مقدار کیک و شیر بخوریم.

milk
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دانش آموز اول (مریم) :
Sounds good,

فکر خوبیه

tea

But I’d like some tea with my cake
ولی من یه مقدار چایی با کیکم میل دارم
اون مورد علقمه.

That’s my favorite.

دانش آموز دوم :زهرا

kitchen

Ok, let’s go to the kitchen first.
باشه  ،بیا بریم آشپزخونه.
مامان ؟

mom

?Mom

خب بچه ها  ،مکالمه ی بین این دوتا دوست رو خوندیم .با توجه به چیزی که خوندیم به سواالی زیر که در مورد این دو تا دانش
آموزه جواب بدیم .گزینه هایی که توی جاخالی میتونن قرار بگیرن رو تیک بزنین (ممکنه بیش از یک گزینه باشه).

1) Maryam likes ……… and cake.

………………… 2) Zahra likes
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حاال نوبت خودمونه که در مورد خوراکی های مورد علقمون صحبت کنیم .عکس چندتا از غذاهایی که ما هم اسمشونو همین االن
میدونیم رو نگاه کنین:

cake

salad

jelly

spaghetti

kebab

خب حاال غذای مورد علقه ی شما چیه؟ نوشیدنی مورد علقه تون چیه؟ چطوری سوال کنیم درموردش؟
 Practice 1صفحه  ۴۳رو بیاریم:

غذای مورد علقت چیه؟
نوشیدنی مورد علقت چیه؟
چی دوست داری بخوری یا بنوشی؟

برنج و کباب
آب پرتقال
یه مقدار کیک و شیر

کلمه  someبه معنی یه مقدار هست favorite ،به معنی مورد علقه است.
خب حاال من میپرسم شما جواب بدین:
غذای مورد علقه تو چیه؟

? 1) What's your favorite food

قلیه ماهی؟ قورمه سبزی؟ قیمه؟ هواری میگو؟
My favorite food is Ghorme Sabzi and rice.
غذای مورد علقه من  .............................هست

42

?2) What's your favorite drink

نوشیدنی مورد علقه تو چیه؟
شیر؟ آبمیوه؟ آب؟ چایی؟ قهوه؟

My favorite drink is tea.

نوشیدنی مورد علقه من  ...........................هست

تو چی دوست داری بخوری؟ ?3) What do you like to eat
Some cake and ice cream.
به همین سادگی میتونیم غذاها و نوشیدنی های مورد علقه یک نفرو ازش سوال کنیم .یا میتونیم سوال کنیم چه غذا
یا نوشیدنی دوست دارن بخورن .به عکسای پایین نگاه کنین ،همشون از شما غذای مورد علقتون رو سوال می کنن .

خب حاال به  practice 2نگاه کنین.
با توجه به تصاویر زیر میتونین معنی جمله های ستون سمت چپ رو حدس بزنین؟
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I’m hungry

آفرین  ،معنی این جمله یعنی من گرسنمه  ،پس در جوابش باید بهش پیشنهاد یک غذا یا خوراکی بدیم:
?How about some cake and milk
میتونیم حدس بزنیم که در جواب به دوستمون یه غذا تعارف میکنیم:
نظرت درمورد یه مقدار کیک و شیر چیه؟
جمله ی دوم رو نگاه کنین:

I am thirsty.

همینطور که از عکسا مشخصه معنی این جمله یعنی من تشنه ام  .پس در جوابش حتما یه نوشیدنی بهش پیشنهاد میکنیم:
بیا یه چیزی بنوشیم.

Let's have something to drink.

و جمله ی سوم که همون مفهوم گرسنگی و تشنگی رو میرسونه :
من احساس گرسنگی  /تشنگی میکنم.

I feel hungry / thirsty.

و پاسخی که به دوستمون میدیم:
Let's take something to eat/drink.

بیا یه چیزی بخوریم  /بنوشیم.

خ ب بچه ها حاال که جمله های باال رو یاد گرفتیم  .تصاویر آخر کتاب رو میاریم و از نوشیدنی ها و غذاهایی که میبینیم برای
تعارف کردن و پیشنهاد دادن به کسی که گرسنه یا تشنه هست استفاده میکنیم.
I feel hungry
با صدای بلند به این جمله عکس العمل نشون بدین:

بیا یکم پیاز بخوریم.

Let's have some onion.
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………………………………………

.........................................

?How about some …………….

..............................................

.................................................

جواب این جمله؟؟؟ I feel thirsty

Let's drink ………….

……………………………………

از عکسای نوشیدنی های آخر کتاب استفاده کنین و پاسخ های متنوع به این جمله ها بدین  .میتونین نوشیدنی های مورد علقه ی
خودتون رو بگین مثل هات چاکلت hot chocolate
?How about some hot chocolate

برای تثبیت شدن این قسمت کتاب کارتون رو باز کنین و صفحه های  ۴۴و  ۴۵تمرینات  ۱تا  ۳رو پاسخ بدین.
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خب به قسمت صداها و حروف صفحه  ۴۴رسیدیم .قبل از هرچیزی میخوایم یه جمله کاربردی دیگه یاد بگیریم.
اگه یادتون باشه تا اآلن چندتا جمله قشنگ یادگرفتیم که با کمکشون میتونستیم معادل فارسی یا انگلیسی یک کلمه رو از معلممون
بپرسیم  ،مثل از معلممون میپرسیدیم:
?? in Englishچادر What's
تو این قسمت یه جمله خوب دیگه برای اینطور سواالمون یاد میگیریم .به مکالمه نگاه کنین ،فایل صوتیش اگه در دسترستون هست
اجراش کنین  ،خوب دقت کنین:

بچه ها فکر میکنین کدوم جمله از جمله های مکالمه باال شبیه اون جمله ایه که قبل یادگرفتیم ؟؟
???How do you say ………….. in English

آفرین

به معنی اینکه  :کلمه  .............رو در انگلیسی چطوری میگی ؟ پس جمله ی اول مکالمه این معنی رو میده:
این کلمه ها رو در انگلیسی چطوری میگی؟

?How do you say these words in English

خب حاال به سادگی میتونیم از دوستمون یا معلممون معنی کلمه ای رو که به انگلیسی یا فارسی بلد نیستیم بپرسیم:
Juice

? in Englishآبمیوه What's
? in Englishآبمیوه How do you say
? in Englishقهوه What's
? in Englishقهوه How do you say

با کلمات مختلف برای خودتون با صدای بلند مثال بزنین و جوابش رو هم بلند بگین یا اگه نمیدونین از آخر کتاب نگاه کنین و جواب
بدین.
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در قسمت حروف این درس  ۴ ،حرفی که از حروف الفبا باقی مونده رو یاد میگیریم .یه بار دیگه به حروف انگلیسی
نگاه کنین  ،شعر الفبا رو یادتون هست ؟ با خودتون بخونیدش:

حروفی که باقی مونده و میخوایم یادشون بگیریم حروف Cc – Jj – Qq – Zz :
اول با حرف  Ccشروع میکنیم:
به مکالمه ای که کار کردیم نگاه کنین  ،در کدوم کلمات حرف  Ccرو میبینین؟ درسته Coconut ،
به این عکس نگاه کنین:

به این حرف می گیم سی ولی
صدای س و صدای ک میده

اسمشو تکرار کنین  :سی ! سی!
به کلمه های زیر نگاه کن:
classroom – cake – pencil – card – doctor – color
یکی از اسامی که از صدای  cاستفاده شده گروه موسیقی  macan bandهست
همونطوری که میدونین مثل بقیه ی حروف شکل بزرگ این حرف اول اسامی و اول کلمه های آغازین یک جمله استفاده میشه.
به دو شکل این حرف در ادامه دقت کنین و به کتاب کار خودتون مراجعه کنید و صفحه مربوط به حرف  Ccرو کامل کنید.
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حرف بعدی حرف  Jjاست:
به مکالمه ای که کار کردیم نگاه کنین  ،در کدوم کلمات حرف  Jjرو میبینین؟ درسته Jelly ،
به این عکس نگاه کنین:

اسمشو تکرار کنین  :جـِی ! جـِی !
به این حرف می گیم جی
و صدای ج میده

به کلمه های زیر نگاه کن:
Job – jacket - juice
از اسامی که از صدای  Jاستفاده شده اسم  Jalal – Jafar – Jasem - Jananهست.
همونطوری که میدونین مثل بقیه ی حروف شکل بزرگ این حرف اول اسامی و اول کلمه های آغازین یک جمله استفاده میشه.
به دو ش کل این حرف در ادامه دقت کنین و به کتاب کار خودتون مراجعه کنید و صفحه مربوط به حرف  Jjرو کامل کنید.
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حرف بعدی حرف  Qqاست  :به مکالمه ای که کار کردیم نگاه کنین  ،در کدوم کلمات حرف  Qqرو میبینین؟ درسته quince ،
به این عکس نگاه کنین:
اسمشو تکرار کنین  :کیو ! کیو !

به این حرف می گیم کیو  .آخر کلمات

به کلمه های زیر نگاه کن:

صدای ک و وسط کلمه صدای کو میده

Question – quick – quiet – Quran
قرآن – ساکت – سریع – سوال

همونطوری که میدونین مثل بقیه ی حروف شکل بزرگ این حرف اول اسامی و اول کلمه های آغازین یک جمله استفاده میشه.
به دو شکل این حرف در ادامه دقت کنین و به کتاب کار خودتون مراجعه کنید و صفحه مربوط به حرف  Qqرو کامل کنید.

حرف آخر حرف  Zzاست  :به مکالمه ای که کار کردیم نگاه کنین  ،در کدوم کلمات حرف  Zzرو میبینین؟ درسته Zucchini ،
به این عکس نگاه کنین:

اسمشو تکرار کنین  :زِد ! زِد !

به این حرف می گیم زد .
این حرف صدای ز میده
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به کلمه های زیر نگاه کن:
گورخر – تنبل – صفر – باغ وحش

Zoo – zero – lazy – zebra

همونطوری که میدونین مثل بقیه ی حروف شکل بزرگ این حرف اول اسامی و اول کلمه های آغازین یک جمله استفاده میشه.
به دو شکل این حرف در ادامه دقت کنین و به کتاب کار خودتون مراجعه کنید و صفحه مربوط به حرف  Zzرو کامل کنید.

قسمت بعدی کتاب قسمت  Listening and Readingصفحه ۴۵هست.
کتابتون رو باز کنید و فایل صوتی مربوط به این قسمت رو بیارین.

به این قسمت نگاه کنین  ،فکر میکنین توی مکالمه ی ۱و  ۲از شما چه چیزهایی میخواد؟
به باالی جدول نگاه کنین food – Drink :پس گوش هامون باید دنبال اسم غذا و نوشیدنی باشن .
سه بار به فایل صوتی گوش بدین و گزینه ی صحیح رو انتخاب کنین  .سپس جوابتون رو با متن این مکالمه ها
که در ادامه اومده مقایسه کنین.
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Conversation 1

Conversation 2
?A: What's your favorite snack in the day

?A: What's your favorite food

B: Umm, cake and tea before lunch.

!B: Kebab! ummm.... And I drink water with it

قسمت بعدی کتابتون  speaking and writingهست و باید با سوال از دوستاتون این قسمت رو پر کنید .ولی میتونید بجای
دوستان از اعضای خانواده بخواین کمکتون کنن و جوابی که به سوالتون میدن رو به انگلیسی در کتابتون بنویسید .

خب بچه ها آخرین درس کتاب هفتمتون هم به پایان رسید .در انتهای این درس باید بتونین:
 .۱غذای مورد علقه بقیه رو ازشون سوال کنین.
 .۲نوشیدنی مورد علقه بقیه رو ازشون سوال کنین.
 .۳در مورد غذا و نوشیدنی مورد علقه خودتون صحبت کنین.
 .۴بتونین از کسی بپرسین چی میل داره و خودتون هم به این سوال پاسخ بدین.
 .۵اگر گرسنه یا تشنه هستین بتونین ابراز کنین.
 .۶اگر کسی به شما گفت گرسنه و تشنه هست در جوابش چی بگین و چی تعارف کنید.

در ادامه ازتون میخوام اول به فایل های صوتی درس هشتم (کلمه ها  ،مکالمه  practice ،ها ) گوش بدید تا تلفظ کلمات جدید
رو یاد بگیرید.
درس هشتم کتاب کارتون رو حتما حتما تکمیل کنین و بفرستین و کاربرگی که در ادامه اومده رو پاسخ بدین و اگر اشکالی در این
درس دارین سوال کنید .موفق باشین.
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دور کلمه مربوط به هر تصویر مانند نمونه خط بکشین.
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تصویر غذای مورد عالقه تون رو در بشقاب زیر بکشین و در مورد اون یک جمله بنویسین.

\
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فرض کنید برای مسابقه دستپخت ثبت نام کردین و آنها از شما یک سری اطلعات در مورد خودتون و خانواده تون
. فرم زیر رو پر کنین و برای این برنامه بفرستین.میخوان

First name
Last name
Age
Month of birth
Address
Phone number
Email address
Favorite food
Favorite drink
Mother’s name
Mother’s favorite food
Mother’s favorite drink
Father’s name
Father’s favorite food
Father’s favorite drink

Good luck dear
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