
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. 



the same12یکسان tractor35تراکتور

sometimes13گاهی وقتها sunflower36آفتابگردان

different14مختلف plow37شخم زدن

give examples15مثال زدن Work on the farm38کارکردن درمزرعه

some16مقداری -تعدادی  animals39حیوانات

village17روستـا wind ( windy )40باد ) هوای بادی(

tree18درخت cow41گاو

flower19گل dog42سگ

thermometer20دماسنج horse43اسب

field21مزرعه hen44مرغ

dry22خشک chicken45جوجه

farm23مزرعه cattle46گل ه

6نکات ضروری درس

و در  شروع می کنیم …It`sبرای پرسش در مورد آب وهوا الگوی زیر را بکار می بریم ودر جواب ، جمله را با    – 1

 آخر  به فصل ها نیز می توان اشاره کرد:

   What`s the weather like in …….. ?   Is it ….) آب وهوا ( in …) فصل (  ?  

1. What`s the weather like in Rasht ? 2. Is it snowy  in winter ?

It`s rainy and wet in spring and summer. Yes, it is. / No, it isn`t.

...مردم  وشغل فضاها و امکانات طبیعی مانند رودخانه ، مزرعه ، کوه ودر معرفی و توصیف  روستا می توان به  -2

 اشاره نمود.

  What`s AmirAbad like ?   It`s a mountain village with many farms and a river.

   What`s the people `s job ?   They work on farms and raise animals.

می توان ?.…What aboutو    ?..…How aboutبرای جلوگیری از تکرار سوال خود از عبارتهای جایگزین -3

استفاده کرد.

1. What`s the weather like in spring ?  How about winter?

) در زمستان چطور ؟ (                                                  )  هوا در بهار چطوره ؟ (   

2. How old are you ,Zahra ?              What about you ,Tahereh?

میدهد./θ/   )ث(یا در بعضی کلمات صدای   thنکتة تلفظ : در درس قبل خواندیم که 

می دهد این صدا را نیز با راهنمایی معلم در مثالهای زیر یاد   /ð/صدای  ) ذ ( یا   thاما در بعضی از کلمات نیز   

بگیرید.

erthwea – eth –at ht–ere th –ey th –is th – thwi –er thbro –er thfa –er thom   



6نمونه آزمون شفاهی درس

در مورد مکان و موقعیت جغرافیایی و امکانات مختلف یک روستا سوال کنید. – 1   

 در مورد آب وهوا وشغل مردم یک روستا سواالتی بپرسید. – 2  

با توجه به تصویرهایی که در اختیار دارید شکل ظاهری و آب وهوا وامکانات یک روستا را توضیح دهید. – 3  

 را با چند مثال بیان کنید. /ð/با صدای  thتلفظ صحیح  – 4  

6نمونه سواالت آزمون کتبی درس  

شمارة هرتصویر را در مقابل جملة مربوطه بنویسید. – 1 

1.It`s hot and dry. ( …… ) 4. It`s rainy in  spring. ( ….. )  

2. It`s snowy in winter. ( …… )  5. It`s sunny and warm . ( …… ) 

3. It`s windy in fall. ( …… )

کلمة ناهماهنگ را در هر قسمت انتخاب کنید. – 2   

1. Father – weather – mother –  sister 3. river – summer – winter - fall

2. wet – rainy – snowy – story 4. icy – snowy – cold – hot

جواب صحیح را انتخاب کنید. - 3   

1. It`s  ……………….  in winter. ( icy / hot / warm / dry )

2. It`s  rainy and wet in …………….. ( summer / fall / winter / spring )

3. There is a ……………….. in my village. ( airport / museum / mountain / metro )

4.What`s the people`s job?  They ………. animals. ( ride / work / rain / raise )

5. Is there a mountain?  No, ………. ( it isn`t / there isn`t / there is / is there )

( 5 )( 4 )( 3 )( 2 )( 1 )

00 



 پاسخ دهید. تسمت چپ را با عبارات سمت راسسواالت   - 4

1. Where is Kandowan? ( ….. )   A – They work on farms.

2. What`s it like ?  ( ….. )    B – No, it isn`t.

3. What is it famous for? ( ….. )  C – It`s in east Azarbaijan.

4. What about the weather ? ( ….. )   D – Yes, there is.

5. Is there a river?  ( ….. )    E – It`s famous for its houses.

6. What`s the people`s job? ( ….. )    F – It`s a mountain village.

7. Is it windy in spring ?  ( ….. )   G – It`s cold in winter and rainy in spring.

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

cattle –tractor  –interesting  –sunflower  –animals 

1. A: I see many cows in the field.  B:  Yes, that is a ………………….

2. The farmers plow the farm by a …………………………….

3. The village is famous for its ………………………….. fields .

4. It sounds to be a  very ……………..…………….. place.

5. They work on farms and raise ……………………. 

 کلمات را در جدول زیر قرار دهید. thبا توجه به صدای  – 6

  thermometer – math – they – three – brother – weather – health - that

/θ/صدای  ……………………………… - ……………………………… - ..………………………… - .…………………………   
/ð/صدای  ……………………………… - ……………………………… - ..………………………… - .…………………………   

با توجه به تصاویر مکالمات را کامل کنید. – 7

1. A: What`s the ………………. like?   2. A: Is there a …………………..

      B: It`s  ……………………………         B: Yes, ………………………………



3. A: ……………………….many  ………………… ?       4. A: What is it famous   for ?

       B: Yes, there are .   B:  …………………………………………………. 

با توجه به تصاویر امالی کلمات ناقص را کامل کنید. – 8

l-i-h-lo-l-w-pn-a-m-i-l-a-se-c-h-n-k-i-cw-o-c
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7لغات واصطالحات درس 

موضوع درس : فعالیتهای اوقات فراغت و سرگرمیها

hobby1سرگرمی magazine14مجل ه

Freetime activity2فعالیت اوقات فراغت walking in the park15قدم زدن در پارک

as3بعنوان watching movies16تماشای فیلم سینمایی

love4دوست داشتن fishing17ماهیگیری

What sort… ?5چه نوع ... ؟ skiing18اسکی رفتن

بازی کردن گیم های
 کامپیوتری

playing computer 

games

things6چیزها 19

 listening to theگوش دادن به رادیو

radio

Net7شبکه ) اینترنت ( 20

 working in theکار کردن در باغ

garden

sometimes8گاهی وقتها 21

poem9شعر sports news22اخبار ورزشی

actually10درواقع going to the movies23رفتن به سینما
 browsing theار در اینترنتگشت وگذ

Internet

usually11معموال   24

enjoy12از نلذت برد

at the end13در آخر –در پایان 




