
4. When do you visit your relatives ?      --------------------------------------------------------------

5. When do you go shopping ?   -------------------------------------------------------------

3درس  واصطالحات لغات

موضوع درس : تواناییهای من

ability1مهارت –توانایی  draw23کشیدن
drawing2نقاشی act in movies24نقش بازی کردن درفیلم

very good3خیلی خوب do a puzzle25حل جدول
good at…4 (am/is/are )خوب بودن در.... make tea26چای درست کردن

can5توانستن swim27شنا کردن
Really!6! واقعا   cook food28پختن غذا

Can I see… ?7میتوانم ببینم.... search the Web29اینترنتجستجو در 
Why not ?8چرا که نه ؟ Make a cake30کیک درست کردن

come9آمدن Tell a story31داستان گفتن
bring10آوردن Run32دویدن

all students11همة دانش آموزان Take photos33عکس گرفتن
question12سوال Ride a horse34اسب راندن

word13کلمه Ride a bicycle35راندن دوچرخه
double14دوتا Draw a picture36کشیدن یک عکس

sound15بنظر رسیدن –صدا  Play basketball37بسکتبال بازی کردن
 Work with aکارکردن باکامپیوتر

computer

long / short16بلند / کوتاه 38

write17نوشتن Play ping-pong39پینگ پونگ بازی کردن
between18بین Play football40فوتبال بازی کردن
recite the Holy Quran19قرائت قران مجید Play tennis41تنیس بازی کردن

type20تایپ کردن  Play chess42شطرنج بازی کردن
read21خواندن Play badminton43کردنبدمینتون بازی 

speak ( English )22 ) انگلیسی ( صحبت کردن Play volleyball 44 والیبال بازی کردن

3توضیح نکات مهم درس

برای بیان تواناییهای خود یا دیگران از دو روش استفاده می کنیم:  - 1

 : good atو   beبا استفاده ازافعال  -الف

 ing فعل.…  + be( am / is / are )  + good at+ فاعل 

 ) من در نقاشی کشیدن خوب هستم (.I am  good  at drawing .1   : مثال  

2. He is good at  taking photos. ) او در عکس گرفتن خوب است ( 

) توانستن ( :   canبا استفاده از  –ب 

 .... + فعل + can + فاعل 

 ) من می توانم نقاشی بکشم. ( .I can draw .1 : مثال   



2. He can take photos. ) او می تواند عکس بگیرد .( 

3. They can play basketball.) .آنها می توانند بسکتبال بازی کنند (

را به اول جمله  canفعل  بو در الگوی  (am/is/are )  برای پرسیدن تواناییهای اشخاص در الگوی الف ، فعل  – 2

 مانند :  می آوریم

I draw ? Can1.I good at drawing ? Am1.

? take photoshe  Can2.     photos ?                 he good at  taking Is 2.

play basketball ?they   Can3.            basketball ingthey good at play Are3. 

)چه کسی ؟( را  می نویسیم سپس مانند الگوی الف و  Who دارد در اول جمله کلمة  رسیدن اینکه چه کسی توانایی کاری رابرای پ -3

 ب بقیه جمله را می نویسیم.

    Who is good at ….. ?                Who can …. ?

1. Who is good at drawing ?                 1. Who can draw ?

2. Who is good at taking photos ?        2. Who  can take photos ?

ن کار را دارند گفته می شود.) من ( یا سایر اشخاص که توانایی انجام آ  Meتوضیح : در جواب به این سواالت کلمة 

1. A: Who is good at playing tennis ?     B: Me.

2. A: Who can tell a story ?     B: Ali can.

3نمونه سوال آزمون شفاهی درس

بیان کنید.  at  good و  can تواناییهای خودتان  یا همکالسی هایتان را با  – 1

با توجه به تصاویری که در اختیار دارید تواناییهای افراد را بپرسید ویا پاسخ دهید. -2

از کالس بپرسید که چه کسی توانایی کاری را دارد؟ Who با استفاده از کلمة  – 3  

 به سواالتی که در همین زمینه از طرف معلم پرسیده می شود جواب دهید. – 4  

3درسآزمون کتبی نمونه 

شمارة هر جمله را در زیرتصویر مربوط به آن بنویسید. – 1

( ----- ) ( ----- ) ( ----- ) ( ----- ) ( ----- ) ( ----- )



1. My brother can run well. 4. We can recite the holy Quran.

5. Sina can tell a story.2. I`m  good at riding a bicycle.

3. Javad is not good at working with a computer. 6. He is not good at swimming.

جمله بسازید. –  2  

1. at / you / the  Web / good / Are / searching / ?   ………………………………………………………………   

2. basketball / can / well / play / Ali  / not / .  ………………………………………………………………

سواالت سمت چپ  را با عبارات  سمت راست  پاسخ دهید.  - 3  

1. Is  Zahra good at cooking  food ? a) Zahra can, but not very well.

2. Can she  play chess ? b) Yes, we are.

3. Who can speak English ? c) No, she can`t .

4. Can I see your photos ? d) Yes, she is.

5. Are you good at working with a computer?? e) Why not?

ت ناقص را کامل کنید.با آموخته های خودتان جمال – 4

1. He is good at t _ _ _ _ _  photos. 3. She can act in m _ _ _ _ _ .

2. Who can do a p _ _ _ _ _ ? 4. I can ride a b _ _ _ _ _ _ .

عبارتهای ناقص سمت چپ را باکلمات داده شده کامل کنید. – 5

1. draw a   ……………………..    4. search  ……………………..  horse - tea 

2. ride a    ……………………..    5. Play   ……………………..  story - picture

3. tell a …………………….. 6. Make   …………………….. the Web - chess

. با توجه به تصاویر امالی کلمات را کامل کنید- - 6  

       t _ p _     m _ ke  a  c _ ke   pl _ y  b _ sketb _ ll                do a p _ z _ le 

با توجه به تصاویر به سواالت پاسخ دهید. – 7  



1.Who can play football? 2. Can he ride a bicycle ?

      ……………………………………………………………. well .             ………………………………………………

3. Can you draw a picture ? 4. Are you good at running ?

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

با توجه به تصاویر توانایی هر فرد را در دوجمله بیان کنید. – 8  

1.  I am good  at……….  2. You   ………………………….  3. She ……………………….

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

   ……………………………           You ………………………….           I can ………………………………

4درس  واصطالحات لغات

موضوع درس : سالمتی و بیماریها

health1سالمتی earache21گوش درد
should2باید patient22مریض
one more class3یک کالس دیگر cough23سرفه

Don`t worry.4نگران نباش. headache24سـردرد
talk5صحبت کردن sneeze25عطسه

help6کمک کردن backache26کمر درد
Let`s go to…7بیا بریم به .... have a temperature27تب داشتن
parents8والدین have a fever28تب داشتن




