
5درس  واصطالحات لغات

امکانات شهریموقعیت جغرافیایی وموضوع درس : 

city1شهر South(S)28جنوب

Tell me about….2به من بگو دربارة.... East(E)29شرق

What`s it like?3؟ور جایی هستچه شکلیه؟ چه ط West(W)30غرب

old4قدیمی -پیر  –کهنه  north- east (NE)31شمال شرق

center5مرکز north-west (NW)32شمال غرب

big6بزرگ south-east (SE)33جنوب شرق

clean7تمیز south-west (SW)34جنوب غرب

any8هیچ mosque35مسجد

Famous for…9برای.... استمشهور )معروف( minaret36مناره

many10زیاد palace37کاخ-قصر

actually11در واقع store38فروشگاه

very12خیلی church39کلیسا

There is a …..13وجود داردیک .... آنجا هست یک.... restaurant40رستوران

Is there a ……?14آیا وجود دارد یک ...؟ tourist41توریست -گردشگر 

There are …..15آنجا هستند... –وجود دارند ...  stadium42ورزشگاه -استادیوم 

Are there ….?16آیا آنجاهستند...؟-آیا وجوددارند...؟  building43ساختمان

some17مقداری -تعدادی  shrine44آرامگاه-حرم

great18عالی -بزرگ  bridge45پل

One (ones)19یکی Metro system46متروسیستم 

soon20به زودی zoo47باغ وحش

have21داشتن –خوردن  airport48فرودگاه

special22مخصوص museum49موزه

downtown23مرکز شهر train station50ایستگاه قطار

capital24حروف بزرگ انگلیسی –پایتخت  park51پارک

near25کنار -نزدیک  Bus station52اتوبوسایستگاه 

location26تموقعی   boulevard53بلوار

North(N)27شمال cinema54سینما

 5نکات مهم درس 

برای پرسیدن مکان و موقعیت جغرافیایی شهر از جملة زیر استفاده می کنیم :  – 1

 Where is  + ( it/ نام شهر) ? 



این سوال می توان به موقعیت جغرافیایی شهر اشاره کرد: در جواب    

 Where is Mashhad?  Where is it? 

 It`s in the north-east of Iran.        It`s in the west. 

برای پرسیدن شکل ظاهری شهر جملة زیر را بکار می بریم: – 2  

   What`s ( it /  نام شهر) like ?  

قدیمی و...می توان اشاره نمود. زیبایی ،تمیزی ،درجواب این سوال نیز به مشخصات ظاهری شهر مانند بزرگی ،   

 What`s Tabriz like ?  What is it like? 

  It`s big and old.    It`s clean and beautiful. 

ز جمله های زیر می توان استفاده کرد:برای پرسیدن وجود امکانات خاص مانند فرودگاه ، استادیوم ، مترو ، موزه و ...ا – 3  

 ? .……… Are there any  : )جمع(             ? ..… Is there a/an  : ) مفرد (

 جواب مثبت یا منفی به این سواالت نیز به شکل زیر می باشد:

1. Is there a stadium?                                        2. Are there any museums? 

   Yes there is ./No there isn`t.                            Yes, there are./ No, there aren`t. 

برای پرسیدن اینکه شهر برای چه چیز معروف است از جمله زیر استفاده می کنیم:  – 4  

  What is + (it/شهر) famous for ? 

 .A:What`s  Isfahan famous for ?       B: It`s famous for its old mosques : مثال 

با کمک دبیرتان در مثالهای زیر تمرین کنید:را    //θ یا)ث(  thنکتة تلفظ : تلفظ درست 

thma - ursdayhT –ache thtoo –room thba –anks th –ree th – thsou – thnor   

5نمونه سواالت آزمون شفاهی درس  

تان را بپرسید. طرف مقابلت شهرمکان و موقعی   – 1   

دوستان یا شهرهای دیگر کشور را بپرسید. شکل ظاهری شهر   – 2   

درمورد امکانات مختلف شهری سوال بپرسید. – 3   

علت معروف بودن یک شهر را بپرسید. – 4   

بخوانید. /θ/   صدای  دارند باتلفظ صحیح thکلماتی را که – 5   

5نمونه سواالت آزمون کتبی درس



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

1. Zahedan is in the south west of Iran. 2. Tabriz is in the north east.

3. Are there any buildings? 4. What is Mashhad famous for?

Yes, many. It`s famous for the holy shrine.

انتخاب کنید. چپ را از سمت راستجواب سواالت سمت  – 2

1. Is there a stadium ?  a – It`s very clean and beautiful.

2. Where is Nishabour ?    b – Yes, a new one.

3. What is Isfahan famous for?   c– It`s in the north east.

4. What is Kashan like ?   d – It`s famous for its mosques.

زیرشان خط بکشید. می دهد ؟ /θ/صدای     thحروف  کلمات در کدام – 3

is th - irtyth -ere th – thma –ache thtoo – erthbro – thSou   

به سواالت پاسخ دهید. و تصاویر با توجه به نقشه -4

1. Where is Dezful ?

 …………………………………………………………………..

2. Where is Yazd ?

  ………………………………………………………….

3. Is Iranshahr in the south-west?

  …………………………………………………………………

4. Is goochan in the north-east.

 ……………………………………………………………….. 



7. What`s it famouse for?

   ……………………………………………

6. Is there an airport ?

   …………………………………………   

5. Are there any churches ?

   ………………………………………………    

جاهای خالی را با کلمات داده شده کامل کنید. – 5 

center -capital  -Holy Shrine  –minarets  -special  –ts touris

1. Jamkaran mosque has two tall  ……………………. 

2. Tehran is the …………………………. of Iran.  

3.  Mashhad is very famous  for Imam Reza`s ………………………  

4. Isfahan is in the ……………………. of Iran. 

5. Many …………………. visit Tabriz  every year.  They  eat ………………….  food downtown.

درنوشتن جمالت به او کمک کنید. میالد که اهل ورامین است می خواهد متن زیر را به انگلیسی نوشته و به معلم تحویل دهد. – 6 

……………………………………………………………………….1. 

2. ………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………

4. ………………………………………………………………………

5. ………………………………………………………………………

6. …………………………………………………………………….

6درس  لغات و اصطالحات

موضوع درس : آب وهوا و امکانات روستایی

with1با rain (rainy)24باران ) بارانی (

people2مردم ice (icy )25یخ ) یخبندان (

raise3پرورش دادن Sun (sunny )26خورشید ) آفتابی (

weather4آب وهوا river27رودخانه

a lot of = many5تعداد زیاد snowy28برفی

much6مقدار زیاد summer29تابستان

cold7سرماخوردگی-سـرد spring30بهار

It sounds8بنظر می رسد winter31زمستان

interesting9جالب fall ( autumn)32پاییز

place10مکان mountain33کوه

wet11مرطوب hill34تپه

ـ ورامین در شمال ایران است. 2ـ من اهل ورامین هستم. 1

 ـ آن یک شهر تمیز است.3

ـ در شهر ما یک برج 5پایتخت است.  ـ آن نزدیک 4

ــ همچنین آنجا یک مسجد قدیمی است.6مشهور است. 




