
   ………………………………………………………………………… 

2. French – He – and – speaks – Persian – a little

   ………………………………………………………………………… 
تزها بنویسید.امالی کلمات ناقص را کامل کنید ودر داخل پران – 10  

   Iran is  gr _ _ t. I   l _ ve   it. ( ……………… ) , ( ………………. ) 

  He sp _ _ ks  a l _ _ tle  Persian.  ( ……………… ) , ( ………………. ) 

  Is he Br _ z _ lian ?   No he is from Sp _ _ n. ( ……………… ) , ( ………………. ) 

  He  l _ ves in Britain. He speaks  Br_ t_ sh. ( …………….. ) , ( ……………… ) 

2درس  واصطالحات لغات  
 موضوع درس : فعالیت های هفتگی

1 week 17 هفته pronunciation   ظتلف  

2 weekdays )18 روزهای هفته ) کاری beginning  ابتدا –شروع  

3 weekend هفته روزهای تعطیلی  19 right? درسته؟ 

4 well ُخب - خوب  20 stay at home ماندن در خانه 

5 Why?   چطور مگه؟ –چرا؟  21 go to the gym به باشگاه رفتن 

6 You know 22 می دونی visit relatives دیدار خویشاوندان 

7 Sounds great! ! 23 بنظر عالیه watch TV تماشای تلویزیون 

8 start 24 شروع کردن day روز 

9 That`s fine. خوبه.  25 go to school به مدرسه رفتن 

10 I`ll let her know. .26 بهش خبر میدم go to library به کتابخانه رفتن 

11 Every weekday 27 هر روز هفته go shopping به خرید رفتن 

12 sunrise 28 طلوع آفتاب relax استراحت کردن 

13 sunset 29 غروب آفتاب climb a mountain از کوه باال رفتن 

14 midday 30 وسط روز study lessons مطالعه کردن درسها 

15 noon 31 ظهر play sports ورزش کردن 

16 night / midnight 32 شب / نصف شب 

2توضیح نکات مهم درس

ام هفته و قسمتهای مختلف شبـانه روز را یادآوری می کنیم  : قبل از هر چیز یکبار دیگر ای   -1

  Saturday – Sunday – Monday – Tuesday – Wednesday -Thursday – Friday 
)شنبه(        )جمعه(            )پنجشنبه(                 )چهارشنبه(               )سه شنبه(             )دوشنبه(              )یکشنبه(        

  morning – noon ( midday ) – afternoon – evening – night – midnight 
) نیمه شب (       ) شب (         ) عصر (        ) بعداز ظهر (         ) وسط روز (        ظهر          ) صبح ( 

2- برای پرسیدن فعالیت های  اشخاص در طول هفته از الگوی زیر استفاده می کنیم :



) ودر جواب باید به فعالیتهای خودمان اشاره کنیم. (  

   What do you do ……………… ?            ) چه کار انجام می دهید در.......؟ ( 

 ?What do you do in the mornings    : مثال

  I go to school. 
3- اما برای پرسیدن زمان یا روزهای انجام یک فعالیت خاص الگو را به شکل زیر تغییر می دهیم:

   When / What days do you ……….. ?         ) چه موقع / چه روزهایی  شما ........ ؟ ( 
 ) و در پاسخ باید به روز یا زمان انجام آن فعالیت اشاره کنیم (

 ?A: When do you go shopping ?                  2. A: What days do you play sports .1 : مثال

  B: Every Sunday afternoon.                         B: On Mondays and Fridays. 

بکار می رود.  in و قبل از صبح و ظهر وعصر    on: قبل از ایام هفته حرف اضافه 1توضیح 

می گوییم. weekdaysیا آخر هفته می نامیم و پنج روز دیگر را  weekend: دو روز آخر هفته را  2توضیح  

شروع می شود.طرز خواندن //sوجود ندارد و کلمه با صدای //e ا  در اول کلمات صدای   stنکته مهم تلفظ: در تلفظ 

کلمات زیر را یاد بگیرید:

ayst –and up st –art st –udy st –reet st  

2نمونه آزمون شفاهی درس   
فعالیتهای دوستانتان را در طول هفته بپرسید. – 1      

پاسخ دهید.در طول هفته از روی تصویر بپرسید یا زمان یا روز انجام یک فعالیت را  – 2   

ل  – 3 درست بخوانید. ظباتلف  دارند    stکلماتی را که در او 

2نمونه آزمون کتبی درس   

قرار دهید.  ودر مقابل جمالت نادرست      با توجه به تصاویر در مقابل جمالت درست  -1

1. We visit relatives on Fridays.           2. I climb a mountain on  Sunday evenings.

3. I stay at home an relax. 4. I play sports every weekday.
اضافه است.( ) یک کلمهبا کلمات داده شده جاهای خالی را کامل کنید. - 2

relatives –relax  –pronunciation  –know  –mountain  

1. I stay at home and ……………………….. on Fridays.



2. What is the correct ………………….……………  for " study" ?

3. I  climb  a ……………………………...  on Saturday mornings.

4. We visit our …………………..…. on Thursdays. 
با جمالت داده شده یک مکالمه صحیح بسازید. - 3  

1. What do you do on Fridays, Nasser?

2. ……………………………………… A-That  great. When can we start ?

3. ……………………………………… B- That’s fine. Thank you.

4. ……………………………………… C- Oh, sure.

5. ……………………………………… D- I stay at home and relax.Why ?

6. ……………………………………… E-I`m not good at Arabic.Can you help me?

7. ……………………………………… F-This Friday afternoon.
را انتخاب کنید.جواب صحیح  - 4

1. ………………………  is  the  weekend in Iran . ( Saturday  - Wednesday – Friday)

2. I study  my  ………………………… in the evenings. ( lessons – gym – library )

3. A:What`s  شـروع کردن in English? B:That’s ………………….. ( help – start – stay – know )  

4. We play ………………………… on Mondays. ( relatives – school – sports – weekdays ) 

با معلومات خودتان جمالت را کامل کنید. - 5

1.Sunday – Monday  - ………………….…………… - Wednesday 

2.We  go  to school  …………. the  mornings and we study English …………. Saturdays. 

3. student : I go to school every morning.

   Teacher : How  ……………..……..  evenings ? 

4. A: …………………………. do you visit your relatives?  B: On Thursdays. 
زیر به سواالت پاسخ دهید. به برنامةباتوجه  – 6  

morning evening night

Monday

Friday

1. What do you do on Friday mornings ?   -------------------------------------------------------------

2. What do you do on Monday evenings ?    ----------------------------------------------------------

3. What days do you study lessons ? ------------------------------------------------------------- -


