
 

 

 

 

 

 اول متوسطهدوره  –بخشی به آموزش زبان انگلیسی کیفیتکاری ار دبیرخانه کشوری 

 

 

 

 

 

                                سخنی با دانش آموزان                                   

                                                                             عزیز آموزانشد

در  فحات مربوطصبعضی تان به همراه مطالب یک درس از کتاب درسی ،در هر بخش از درسنامه

ی را ، انتظاراتپس از آنو  شودگفته می. درصفحه بعد اهداف درس بررسی خواهد شدکتاب کار 

 گنجانده شده است. ها برسید،که پس از پایان مطالعه درس باید به آن

یادگیری خود میزان انتظارات را بخوانید و  بخشِ پایان یادگیری درس،پس از  ههدف این است ک

 .             کنیدمطالعه دوباره  اشکال داشتید هادر آن را که هاییتهو نکرا بسنجید 

رای یادگیری یک زبان جدید به تکرار و تمرین فراوان نیاز است، نگران نباشید و قدم به قدم با ب

 .                               ما همراه شوید
 یدموفق و سالمت باش                                                         

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            



 

 

 

ای به انتظارات وقتی این بخش را تمام کردی دوباره به این صفحه برگرد و ببین چقدر توانسته

درس نزدیک شوی. خودت را بسنج و به خودت در جدول زیر پس از پایان یادگیری امتیاز بده 

  ای از تکرار و تمرین دست نکش!را نگرفتهولی تا امتیاز کامل 

 ی!موفق باش
 

 

 

     

 ( است.(festivals &ceremoniesها م و جشنواره. آشنایی با واژگان درس که مربوط به مراس1

های سوالی و منفی آن و آشنایی با صفات ملکی.آشنایی با ساختارهای گرامری )زمان حال ساده( و شکل2  

) بر اساس ساختارهای درس(  ها و مراسمباره جشن. آشنایی با پرسش و پاسخ در3  

 Yes/No(question)درجمالت   rising intonation.  آشنایی جمالت دارای آهنگ/ نواخت خیزان 4

 

 

 اهداف این بخش

 

از مطالعه این بخش: که پسرود انتظار می  

را با تلفظ درست بدانی و در  ( festival &ceremonies)  ها و مراسمجشن به . واژگان مربوط1

 .های ساده به کار ببریجمله

به  هادر هنگام مراسم و مناسبت خود و اطرافیانتختار درس، درباره کارهای واژگان و سا. بتوانی با استفاده از 2

 زبان انگلیسی پرسش و پاسخ ساده انجام دهی.

. با یادگیری معنی و کاربرد زمان حال ساده و صفات ملکی ، آنها  را به درستی در جمله به کار ببری.3  

 بیان کنی.Rising  Intonation را با آهنگ درست  do /doesسوالی با  های. جمله4

 را با توجه به واژگان و ساختار درس بنویسی.محلی و ...  مراسم ملی یا  ای مربوط بههای انگلیسی سادهله. جم5

صحبت و با دوستانت مکالمه کنی.های ملی و بین المللی جشنواره. در پایان درس درباره 6  

 

 

 

 

 انتظارات
 



 

 

 

 

گاه کن و معنی ها نبه تصویر گیری.ها و مراسم را یاد میش کلمات و اصطالحات مربوط به جشندر این بخ 

به فایل صوتی مربوط به این بخش  برای کمک به شما معنی هر کلمه داده شده است. .واژگان را حدس بزن

 ها را تکرار کن.ما گوش بده و کلمهحت

 

 
 
 
 
 

  
 
 

          make lunch/dinner    bake a cake                  set the table             

 میز یا سفره را چیدن          کیک پختن                  ناهار/ شام پختن               

 
 
 
 
 

  
 

 

sing the national anthem   hold a ceremony            clear the table 

 جمع کردن میز یا سفره         مراسمی بر پا/ برگزار کردن           سرود ملی خواندن             

 
 
 
 

 

  
 

 

watch the firework      w read the poems of Hafez       wear special clothes     

 پوشیدن لباس مخصوص        را خواندن اشعار حافظ            تماشا کردن زیآتش با         

Vocabulary            واژگان درس



های زیر را انجام دهید.ز یادگیری واژگان باال، فعالیتپس  ا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 .های مربوط به آنان کدام را بیشتر دوست داری؟ نامش را بگوها و فعالیتاز میان مراسم و آیین -1

Which one do you like the best? ……………………………………………. 

 

   

            go out on Nature Day celebrate a religious holiday              watch military parade 

       را تماشا کردنامی رژه نظ         تعطیالت مذهبی را جشن گرفتن      بیرون رفتن در روز طبیعت        

z  

 

 
 

 

 
 

          commemorate NE martyrs Islamic- Iranian culture I Islamic revolution anniversary 

 انقالب اسالمی سالگرد        اسالمی -فرهنگ ایرانی           گرامیداشت /یادواره شهدای هسته ای

ها هم توجه کنبه این  gift: present                    هدیه  

normally: usually           والممع 

buy: get خریدن              –گرفتن    

 really: actually واقعا                     

        

 

 Practice Time          زنگ تمرین    

Synonym         (هم معنی) 



  

.حرف مربوط به هر کدام را به او در این کار کمک کن.  .ها درست کندوارهخواهد فلش کارتی از مراسم و جشناحمد می.  2

 در  جای خالی بنویس تا برایش مشخص شود.

 

 

                       
   A) watch fire works 

  
 
 
 
 
 

 
 

C) wear special clothes 

 

  

 
A:   watch military parade 

 

  

 

D) Islamic- Iranian culture 
  

E) set  the haft seen  table 

 

 

  

 

 



 در انتخاب داند، را نمیآن نویسد ولی بعضی کلمات میباره عید نوروز متن زیر را دردوستش الینا،  برای سارا دارد -3

 .لمه درست به او کمک کنک

 

      

 

    My name is Sara. I’m from Iran. In our country, people……………. the first day of 

spring.  This is our New Year. Before New Year, we clean our house and …………. new 

clothes. We get ……………. and money. My sister always ………...the Haft Seen table. 

I usually ……………. the eggs. We sit around the table and recite the holy Quran. My 

mother cooks a ………………food for lunch. Then we …………...our relatives. People 

hold a…………………. in Norooz. They……………………... the martyrs, too.  

ها را دوباره مرور کن. بهتر است ها مشکل داشتی حتما به قسمت واژگان مراجعه کن و کلمهگر در پاسخ برخی قسمتا

 هر کلمه را در جمله تمرین کنی. آنقدر تمرین کن تا در قسمت خودسنجیِ زیر، امتیاز عالی بگیری.

  

 

 

 

 خالی حدس بزنی.هایی را در جای خوب به این نمودار نگاه کن و سعی کن کلمه

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

  

Conversation (p 50)           مهبخش مکال  

sets – celebrate - color – buy – holiday –gifts – commemorate - special – 

ceremony - visit 

 مراسم ملی

Farvardin 12, ……….. ,……… 

 

 جشن ها

Norooz, …………,  ………….    

 

 مراسم مدهبی

Eid Fitr ,……  , ………. 

 یادمان ها

Bahman 22,……  , ………. 



توانی به انگلیسی میدهیم. که ما معموال در نوروز انجام می  ها کارهایی استبه تصویرهای زیر توجه کن. این

 ها را بنویسی؟آن

 

   

   

 

                                                                                                                                   

  

 

 

                                                              

     

 

 

 

 

 

             

 

 

 کتاب است. نسرین و الهام  50ص حاال نوبت مکالمه 

ع درس ما صحبت دو دوستند که درباره موضو

و به فایل صوتی مربوط به  کتابت را ببندکنند. می

کن دو بار با دقت گوش  (conversation)  مکالمه 

های زیر را پیدا کن جواب سوالهمان حال سعی  و در

 کنی و بطور شفاهی پاسخ دهی.

1- Do Elham and her family visit their relatives in Norooz? 

2- Who cooks the New Year Meal?  

What do we do in Norooz? 

1- We get money/gift. 

2- We go to our grandparents’ houses. 

3- We visit our relatives. 

4- We cook special food for lunch. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 



 .جواب بده به طور شفاهیگوش بده و به سواالت  باال  conversation مکالمه / را باز کن و دوباره  به حاال کتابت

 معنی بعضی از کلمات متن مکالمه هم در این جا آورده شده است.

 

                                                                              

 

 

  

 

   Do you like Norooz?                                                   و دوستت چه طور؟ خودت  

 

 توانی کمک بگیری.می 50؟ از مکالمه ص یرا کامل کنراحله و مرجان در باره شب یلدا  توانی گفتگوی بینمی

                 A: I just love yalda Night. 

                 B: Me too.  It’s ………………... . 

                A: We normally ………………. at Yalda Night. It’s fun. 

                 B: Do you read the………………. of Hafez at Yalda Night. 

                A: Yes. And we eat……………… and……………... 

 festivals (ها  گیری که چطور درباره مراسم و جشنیاد می 51 حه درس اول صف 2و  1های با انجام تمرین

&ceremonies )  سوال بسازی یا به سئواالت مربوط به آن جواب بدهی. تا کم کم  با تمرین بتوانی درباره مراسم و

 جشنهای ملی و بومی کشورت  گفتگو کنی.

  

                                                                                                             

Just                                             فقط 

holiday         روز تعطیل                      

relatives                       خویشاوند ،فامیل 

money                                     پول 

meal                                                غذا 

                                                                                 

Watermelon                                                      pomegranates                                                             nuts  

1-Yes, they do. 

2-Nasrin’s mother 



تحویل سال و  از توانی بگویی قبلمیها  گوش بدهی، قبل از اینکه به فایل صوتی تمریناما 

ات هم انجام بعد درباره کارهایی که خودت و خانواده عید نوروز چه کارهایی انجام می گیرد؟

 ای صحبت کن.عبارتهایی که یاد گرفتهها و دهند با استفاده ازکلمهمی

What do you for Norooz? 

  2و  1با انجام تمرین های ، اصال نگران نباش. توانی در این باره صحبت کنیاگر هنوز خوب نمی

 یاد خواهی گرفت.

 

                                 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

               

 

 

 

 

 
make special food visit relatives 

buy new clothes 

set the Haft-Seen 

table 

recite the Holy Quran 

color the eggs 



 

 

 .را با دقت گوش بده 1تمرین فایل صوتی کتاب است،  51متن زیر که بخشی از صفحه  : حاال با توجه به1تمرین 

 

ها در این قسمت از تمرین

هایی داریم که اول سوال

آمده است که    Doشان  همه

در قسمت گرامر به نکته آن 

 دقیقا اشاره خواهد شد.

 

ها، هر قسمت به این قسمت گوش کن و با توجه به مفهوم سوال و جوابدوباره 

 را تکرار کن.

ای را نمی دانی به قسمت واژگان  در اول درس مراجعه و دوباره آن اگر واژه

  واژه را مرور کن. 

اگر  حاال این بار  فقط به سواالت گوش بده و جواب را از روی کتاب بگو و بر عکس. تمرین کن تا یاد بگیری.

 ت به قسمت به صورت سوال و جواب تمرین کن.توانی از فایل صوتی استفاده کنی خودت قسمنمی

به و گرنه خودت  ات تمرین کناگر به وسیله ارتباطی دسترسی داری حتما این قسمت را با دوست همکالسی

  .تمرین کنتنهایی 

 در اول خود دارند. Does  در واقع ادامه همان موضوع ولی این بار با سؤاالتی که همه  2رین تم

 را با دقت گوش بده. 2تمرین فایل صوتی  کتاب ،  51ص   2تمرین  به متن حاال با توجه 

 

(1ها و مراسم )صحبت درباره جشن   1تمرین  

color the eggs: تخم مرغ رنگ       

        زدن                                         

goldfish: )ماهی قرمز ) طالیی 

(2ها و مراسم )صحبت درباره جشن   2تمرین  



 Doبه کاربرد  2و 1در تمرین های 

/Does    دقت کن.هر دوی آن ها فعل

های کمکی هستند که برای سوال درست 

کردن به اول جمله اضافه شده اند و در 

 .کنیممی(  معنی آیافارسی آنها را )

 1مرین همه مراحل را مانند ت

 انجام بده .

ها بسیار مفیدند و هم با استفاده از واژگان و این تمرین

صحبت درباره موضوع درس را  ساختارهای جدید به شما امکان

دهند و هم اگر خوب تمرین شوند بخش گرامر را به راحتی می

 خواهی گذراند.

جواب  شفاهی بطور هابه سوال  ویرهاتص استفاده ازبا های درس و حاال سعی کن  با توجه به تمرین

  ی.هد

 

 

 

 

  

                    

 

  .به طور شفاهی جواب بدهی درباره خودت ی منهاتوانی به این سوالحاال می

1. Do you buy new clothes for the New Year? 

2. Does your mother recite the Holy Quran at the turn of the year? 

میپرسد جواب  ه نوروز و مراسم دیگربه سواالت دوستت که در باروسیله ارتباطی دسترسی داری، اگر به 

  بده.

ای های درس این کار را انجام دهی یعنی تا به حال خیلی خوب پیش رفتههای کلمهاگر توانستی با استفاده

 واهی شد.ها حتما موفق خها و تمرینتوانی، با تمرین دوباره کلمهو اگر هنوز نمی

 

 

at the turn of the year            هنگام تحویل سال 

special           مخصوص                                

 Do Iranian people set the Haft Seen table?  

Does she buy new clothes every week? 

 



 

  Language melodyبه مکالمه بخش 

دو بار گوش بده و به آهنگ  54ص  )آهنگ صدا( 

  ها دقت کن.جمله 

 

را پیدا کن و به نحوه بیانشان دقت  اندوع شدهشر do ,does فعلهای کمکیبا  که  سوالی مکالمههای جمله

انتهای جمله لحن در انند درس قبلی درست م ) No  questions/Yes( های سؤالیدر این جمله .کن

به بیانی دیگر آهنگ صدای ما در انتهای این نوع سوالها ، Intonation  Risingیعنی  ، داریم خیزان آهنگ/

 گیرد.رونده به خودش می و باال یحالت صعود

 با دقت گوش کن و آنها را تکرار کن.  Language Melodyبخش  هایجملهحاال به فایل صوتی 

  اندشروع شده Doesو  Do هایرو همه با فعلهب های رولهجم

 .داریم   rising intonationبنابراین 

 هاکه جهتی های( انتهای جمله ) فلش هاپیکانو برای نشان دادن این حالت از  

 شود.رو به باال دارند استفاده می

 پدیدار شوند. ها را با دقت تمرین کن تا در صحبتت به طور زیباییحتما این قسمت

 و با او تمرین کن.با دوستت تماس بگیر  اگر به وسیله ارتباطی دسترسی داری

 

برای  رسیدیم. در اینجا با عباراتی 54در ص   Talk to Your Teacherبه بخش 

  ها آشنا می شویم. مانند: تبریک مناسبت

 

سال »و چیزی مانند  ال نو استس یککند و در جمله دوم تبرجمله اول آرزوی یک تعطیالت عالی می

 کنیم.استفاده می  Happyاصوال قبل آن مناسبت از کلمه  ،برای تبریک ایام.  «!نو مبارک

Ex. Happy Yalda Night! 

      Happy Mother’s Day!  

 

 



 

 

 به قسمت گرامر درس سوم رسیدیم.

 جمالت نیز توجه کن. و به مفهوم دقت کن. و شکل فعلها در متن زیر به ساختار جمالت

Before Norooz we usually clean our house. We buy new clothes and my 

father helps poor people. I really like New Year’s holiday. We have a lot of 

fun. My cousin and I color the eggs. My sister sets the Haft Seen table. My 

father recites the Holy Quran at the turn of the year and he gives us New 

Year gifts. My mother cooks the New Year meal. 

 ها هم توجه کردی؟به فاعل اضافه شده است Sها به آخر فعل حتما متوجه شدی در بعضی جمله

 نگاه کن و بگو ( (Grammarکتاب در بخش گرامر 55صفحه  حاال به این  جدول در     

 ها چه الگوی مشترکی دارند؟جمله

هایی که در این جمله های متن باال و در همه جمله

 جدول آمده است الگوی زیر را داریم:

 

 

 

 

 

 

زمان حال ساده برای بیان  گوییم.می Tensesimple present یا حال ساده زمان به این زمانِ دستوری،

و همچنین برای ، کنیمتکرار میای( برنامه )طبق هر هفته، هر ماه و..... وز،هر ر کارهایی که همیشه، عادات

 رود.به کار می جهانی و طبیعی های روزمره وحقایقبرنامه

 

 Sبه فعل  ) , he, she, Ali, the girl Sara) مانند باشد  در زمان حال ساده اگر فاعل سوم شخص مفرد

            .lunch scook SheI cook lunch.         . شودمیاضافه  esو در برخی موارد 

Grammar (p55) 

 

 فاعل+فعل+ مفعول

Subject +  verb(s/es) + object 

 I               like          New Year holidays. 

 



این  توجه کن.کتاب(  55)  صفحه به جدول زیر  شوند؟ها چگونه منفی میکنی این جملهفکر می

و   tnodo  فعل از به قبل ،ی منفی کردن بعد از فاعلهستند و برا منفیو  حال ساده به زمان ها جمله

 شده است.  اضافه  tnodoesیا 

 

 

 

 

 

ها فرم سوالی زمان حال این جمله .جدول را با دقت ببینحال این 

  doهای کمکی و اگر توجه کنی به ابتدایشان فعلساده هستند 

  اضافه شده است.  doesیا

 

 

 

 

 

                

برای و  doesن حال ساده زما در، برای شکل سؤالی مفرد باشد سوم شخصفاعل اگر   .1   

 رود.به کار می  tdoes no/  t’doesn شکل منفی آن 

 حدففعل باید  es یا sای باشد در جمله )not does ) t’doesnیا  does  هر گاه  .2                 

 آید.به عبارتی فعل بعد آن به صورت ساده می  شود.

 

 

 

 

 

 

حال ساده زمان شکل منفی  

 توجه

الی حال سادهشکل سو  

Does she ride her bicycle every day?                 

No, she doesn’t ride it every day.  

She rides it on Fridays. 



 

 

 .های درست مقایسه کن و به خودت امتیاز بدههای خودت را با پاسخجواب

 

 

 ی کوتاه زیر را کامل کن.گفتگو

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

.شکل درست کلمه را انتخاب کن  

1. We always (clean – cleans) our house. 

2. Tom doesn’t (wear – wears) special clothes on festivals. 

3. I (set-sets) the Haft Seen table. 

4. My brother (buy-buys) a gold fish for the New Year. 

5. (Do-Does) you buy the new clothes for the New Year? 

6. (Do-Does) your sister wash the dishes every day? 

7. She (don’t-doesn’t) make a cake every week.  

8. Does Hamid’s father (recite-recites) the Holy Quran at the turn of the year? 

9. (Do-Does) your grandmother tell stories on Yalda Night? 

10. They (don’t – doesn’t – aren’t) visit their relatives during the week. 

1 – clean   2- wear   3 – set     4- buys    5– Do   6- Does   7- doesn’t  8 – recites   9 – Does      10- don’t 

Does he color the eggs? 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .و جمله سوم را خودت کامل کن ها توجه کنها و جملهبه این شکل

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 ه.و به خودت امتیاز بد کامل کن. با صفات ملکی مناسب متن زیر را 

 

 

                                                                                                                            answers 

 

 

See also 

Possessive adjective 

دهند(مالکیت را نشان می) صفات ملکی  

 .گیرندرار میهمیشه قبل از اسم قو  

   see alsoهای جدول بخشبه مثال 

 توجه کن. 56صفحه 

  

 

I have a book.      I read my book. کتاب من 

                         

He has a car.      He is washing ...... car 

They have a ball. It’s their ball 

This is a photo of my older sister …… 

name is Parisa. She is kind and neat. She is 

married …………husband is Amir. He is 

an engineer ……. work is hard. They have 

two sons ………. names are Ashkan and 

Arman  

 

Her -her -his -their 



 

 درمتن داده شده پیدا کن و که را زمان حال ساده و صفت های ملکی فعلهای  find itدر قسمت 

 . توانی مشاهده کنیحاال پاسخ را می (57صفحه ) زیرشان را خط بکش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شود. قسمت همیشه به صورت شفاهی انجام می این

و  زمان حال ساده در این درس برای فعالیت این بخش باید بر اساس ساختار گرامری درس 

درباره جمله  Festivals & Ceremonies(  5( جشن ها و مراسمهمچنین واژگان مربوط به 

ت در ارتباط باشی از طریق وسایل ارتباطی توانی با دوستان) اگر می .بگویی  جشن ها و مراسم

 این قسمت را با هم تمرین کنید.( 

اگر به دوستانت دسترسی نداری به تنهایی این 

 قسمت را تمرین کن.

 

 

خودت را بسنج و به خودت امتیاز بده. اگر جایی نیاز به تمرین بیشتر دارد، حتما تمرین کن و تا امتیاز 

 .عالی نگرفتی دست از تالش نکش

Find it (p57) 

 

Tell Your Classmates 

Example:  

1. I really just like Fajr Film Festival. 

2. We go out on Nature Day. 

3. we read the poems of Hafez at Yalda Night. 

 



 

 به. قبل از گوش دادن به فایل صوتی هر قسمت در ابتدا  A,B،   یک مکالمه و یک متن داریم در این بخش

 دقت به تصویرها و سؤاالت هر بخش دقت کن تا با آمادگی به سراغ این فعالیت بروی.

 Aه قسمت فایل صوتی مربوط ب حاال

. به سواالت جواب بدهگوش کن و  را 

ی حتما یک بار اگر خوب متوجه نشد

  دیگر گوش کن.

بار سوم گوش کنی توانی برای می

را  بررسی  و  درستی جوابهایت

 کنی.

 

 

 ام.جوابها را برایت گذاشته

 

 

 

 

 اتفاق افتاد؟  Aدر مکالمه ست داری بدانی دقیقا چه گفتگویی دو

          

 

 

 

 

 

 

 

Listening, Reading and writing 

1. They eat watermelon and nuts. 

2. They listen to poems of Hafez. 

3. No, they don’t. They go to her 

grandparents’ house 

Watermelon:       هندوانه 

Nuts:                     آجیل 



  می رویم.  Bقسمتحاال به سراغ 

بخوان که متوجه شوی که به  ابتدا خوب این متن را

فایل  ها باید بیشتر توجه کنی. سپس ،کدام قسمت

جواب گوش کن و  را  Bه قسمت صوتی مربوط ب

اگر خوب متوجه نشدی حتما یک . سواالت را بنویس

 بار دیگر گوش کن.

 را  بررسی کنی. بار سوم گوش کنی و  درستی جوابهایتتوانی برای می

 های درست مقایسه کنی.با جواب توانی جوابهایت را می

 

 

 

 

 

 بیان شد؟ B قسمتدوست داری بدانی دقیقا چه چیزی در

 

 

 

 

 

 هایت را بسنج و به خودت امتیاز بده. های درست، جوابحاال با توجه به جواب

اگر هنوز در این قسمت مشکل داری حتما باید بیشتر تمرین کنی ولی پیش از هرچیزسعی کن 

ا با توجه به تلفظ درست مرور کنی. با تمرین و پشتکار حتما به اهداف مورد نظر های درس رکلمه

 رسی!می

 

 

 

1. No, It starts in January or February. 

2. Yes, it changes every year (or Yes, or Yes it does) 

3. They wear red clothes (or just’ red clothes’) 

4. Older people give lucky money to children in red envelopes. (or 

‘just lucky money’) 

 



 

را از دوست  60الت صفحه سؤا

خود بپرس و جوابهایش را با امالی 

حاال از  درست در جای خالی بنویس.

دوستت بخواه این سواالت را از شما 

را در کتابش  یتجوابهابپرسد و 

 .دبنویس

 سؤاالتی مانند:

دربزرگ ومادربزرگت برایت قصه آیا پ

 گویند؟می

آیا تو در تعطیالت سال نو لباس مخصوص 

 پوشی؟می

 و .......

 

 

 

 

ها و ساختار گرامری اگر موقعیت و وسیله ارتباط با دوستت را داری، حتما  با همدیگر و با استفاده از کلمه

یک مکالمه زیبا درست کنید و آن را با توجه  (Festivals & ceremonies)ساس موضوع درس درس بر ا

ها و ساختارهایی به انسجام متن، آهنگ درست جمالت،  تلفظ و ساختار درست  اجرا نمایید. ) البته  آن کلمه

 ای.(امل باشند که تا به حال در مدرسه یادگرفته باید درست و ک

های قسمت های تمرین و تمرینیا بخش (conversation )اول درس  توانی از مکالمهمی

 شنیداری الگو بگیری.

پس از مطالعه کامل درس و انجام فعالیتها ی کتاب کار به قسمت بخش انتظارات در اول درس برو 

ای. جدول امتیاز دهی و خودت را بسنج و ببین تا چه اندازه به اهداف و انتظارات این درس رسیده

 کامل کن و اگر نیاز به تمرین بیشتر داری حتما برای هر قسمت دوباره وقت بگذار.  را

 

 !سالمت و شاد و پیروز باشی                                            

Reading, Speaking, Listening and writing 

 

Role Play 


