
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 درسنامه زبان انگلیسی پایه هشتم

 )درس ششم(

  :تهیه کنندگان

 معصومه پاسالر

 لیال امیرشکاری

 آموزش و پرورش ناحیه یک بندرعباس

 98اسفند 



                                MY  VILLAGE 

 

روستای من:  درس ششم  

 دانش آموز گرامی:                 

 در شروع درس با کلمات جدید آشنا می شوید.

New vocabulary 

 

.م دقیقا همان نکات درس پنجم استنکات مهم درس شش  

 

 

animal حیوان cattle گله 

chicken جوجه cold سرد،سرماخوردگی 

dog سگ dry خشک 

example مثال fall پاییز 

farm                                   مزرعه wet خیس،مرطوب 

flower گل hen مرغ 

hill تپه hot داغ،خیلی گرم 

icy یخبندان interesting جالب 

job                 شغل modern مدرن 

mountain کوه،کوهستانی nearby  همین نزدیکی ها 

province استان rain باران 

rainy بارانی raise پرورش دادن 

river رودخانه Snowy                                       برفی 

some تعدادی sometimes                  بعضی اوقات     

spring بهار field مزرعه،دشت 

summer تابستان sunflower گل آفتابگردان 

sunny آفتابی thermometer دماسنج 

tourist گردشگر tractor تراکتور 

tree درخت village روستا 

warm گرم weather آب و هوا 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sam: Where are you from,Hamid? 

Hamid: Ghez-ghl’eh. 

Sam: Where is it? 

Hamid: It’s a village in west 

Azarbaijan,near the city of khoy. 

Sam: What’s it like? 

Hamid: It’s a mountain village with 

many trees and flowers.It’s famous 

for its sunflower fields 

Sam: What’s the people job 

Hamid: They work on farms and 

raise animals. 

Sam: What about the weather? 

Hamid: There’s a lot of wind in 

summer,fall and winter.It’s very 

cold from Aban to Farvardin 

Sam: It sounds to be  a very 

interesting place. 

 

          سام:حمید،تو اهل کجا هستی؟        

 حمید:قزقلعه                                                                                      

 سام:اون کجاست؟

حمید:اون یه روستا در آذربایجان 

 غربیه،نزدیک شهر خوی.

    سام:اون )جا( چه ویژگی هایی داره؟                                                 

حمید:اون یه روستای کوهستانی با 

درختان و گل های زیاده.اون )جا(به خاطر 

 مزارع آفتابگردانش معروفه.

 سام:شغل مردم چیه؟

رعه کار می کنن و مزحمید:اون ها در 

 حیوانات رو پرورش می دن.

 سام:آب و هوا چطوره؟

حمید:در تابستان،پاییز و زمستان باد زیادی 

 .وردین هوا خیلی سردهمی وزه.از آبان تا فر

 

سام:به نظر میرسه جای خیلی جالبی 

 باشه.

  

 

conversation 

 مکالمه



 

 

 دانش آموز عزیز:

د درباره ی روستای خود صحبت کنید و از دوستانتون هم شما در انتهای این درس می توانی

بپرسید. در این قسمت با سواالتی در مورد روستا آشنا می شوید و با تکرار و تمرین یاد می 

 گیرید.

 

     

 

 

 

 

 

    

spring summer fall winter 

Practice 1 : Talking about a place                         صحبت کردن در مورد یک مکان 

What is Ghez- ghal’eh like? 
زقلعه چه ویژگی هایی دارد؟ق  

It’s a mountain village. 
 آن )جا(روستایی کوهستانی است.

Is it near the city? 
 آیا آن )جا(نزدیک شهر است.

Yes,it is./No,it isn’t. 
بله،هست نه،نیست./  

What is it famous for? 
برای چه معروف است؟ جاآن  

It’s famous for its sunflower fields. 
 برای مزارع گل های آفتابگردانش معروف است.

What’s the people’s job? 
 شغل مردم چیست؟

They work on farms and raise animals. 
ن ها در مزرعه کار می کنند و حیوان پرورش آ

 می دهند

آشنا شدید.با هم تمرین می کنیم. این بخش حاال که با سواالت        

Mina: Where are you from,Sara?           Sara: I’m from ----------------- . 

 



 

 هر تصویر را با کلمه ی مربوط به آن جور کنید.  سرگرمی:

 

 

 

سمت دوم  تمرینات ، شما یاد میگیرید که چطور از دیگران در مورد چیزهایی که در در ق

 روستا وجود دارد سوال بپرسید و یا به سواالت دیگران پاسخ دهید.  

 

 

 

 

 

 

    

    

Practice 2 : Talking about a place                         صحبت کردن در مورد یک مکان 

Are there any fields? 

وجود داره؟ آیا مزرعه  

Yes, there are. 

 بله،وجود داره.

      Is there a river?      
    آیا رودخانه ای هست؟

No, there isn’t. 
 نه، نیست.

Is there a mountain? 
 آیا کوهی هست؟

 

Yes,there is.  

. بله،هست   

Are there many people in the village? 
 آیا مردم زیادی در روستا هستند؟

 

No, there aren’t. 
 نه ، نیستند.

 

Windy    -   spring   -    tractor  -   tree 

 

 پاسخ دهید.در مورد روستای شما پرسیده است  معلمتان  اکنون به سوالی که

Teacher:  Is there a river in your village?          You: ---------------------------------- . 

 



 

 هنوز یه تمرین دیگه مونده

 

اگر بخواهیم درباره آب و هوای روستامون صحبت کنیم یا از دیگران در مورد 

آب و هوای روستاشون سوال بپرسیم، این قسمت به شما کمک میکنه که 

 یاد بگیرید و تمرین کنید. جدول زیر را با دقت بخونید.

 

 

 

 

 

                     

 

      

 

 

Practice 3 : Talking about the weather and seasons 
 صحبت کردن در مورد آب و هوا و فصل ها 

What’s the weather like in Ghez-

ghal’eh? 

 هوا در قزقلعه چطور است

 

It’s windy/sunny/rainy/snowy in summer. 
 است. آفتابی/بارانی/برفی/یباد در تابستان هوا

 

What about the weather? 
 هوا چطوره؟

It’s  hot/cold/warm/wet/dry. 
 هوا داغ/سرد/گرم/مرطوب/خشک است.

 

Is it cold in winter? 
 آیا در زمستان هوا سرد است؟

Yes,it is./No,it isn’t. 
 بله هست./ نه نیست.

 

Is there much rain in spring? 
 زیادی وجود دارد )می بارد(؟ باران آیا در بهار

Yes,there is./No,there isn’t. 
 بله می بارد./ نه،نمی بارد.

 

.توجه به تصویری که داده جواب بدیدبه این سوال با حاال   

What’s the weather like in this village? 

…………………………………………………. 

 



 

 

 

1. Match the words with the pictures. 

 

 

 

 

 

2. Read the sentences and number the pictures. 

 

 

 

 

 

 

3. Answer the questions. 

 

 

 

4. Read the following text. 

 

Hi! My name is Mohsen. I am 13 years old. I live in Fordo. It is a 

beautiful small village in the south of Qom. Fordo is a mountain village. 

There are a lot of beautiful gardens and farms in it. We have a big 

garden. There are a lot of cherry trees and walnut trees in it. My 

village is famous for its walnuts. There are many people in Fordo. They 

work on farms and raise animals. Fordo is cool in summer, but it is 

very cold and snowy in winter. Visit my village in summer and enjoy 

its nice weather. 

mountain cherry walnut garden 

1. It is snowy today.                  2. We raise animals on our farm.       

3. Masoole is a mountain village.      4. My village is in the center of Iran. 
 

1. Can you name a beautiful village?       3. What is it like? 

2. Where is it?                           4. What's it famous for? 

 

My Village 



 

A. True or False. 

1. Mohsen is from Qom.          2. They have a fruit garden.  

B. Answer the Questions.  

1. Where is Fordo?              2. What is it like? 

  3. What is it famous for?        4. What is the people's job in Fordo? 

 

5. Complete the following text about your village or a village that 

you visited. 

…………………………………… is a  village in the ………………… of Iran. It is a 

………………………village.…………………… is famous for its …………………………. 

This village is ………………… and …………………… in spring and ………………  

in winter. There are ……………………… people in …………………………. 

They work ………………………………………. 

 

 

 

 

 

  

 

 با توجه به تصویر داده شده به سواالت زیر پاسخ دهید.

1. Is there a river in this village? 

 …………………………………………..……….. 

2. Are there many animals? 

…………………………………………………….. 

3. What is it like? 

……………………………………………………. 

4. What’s the people’s job? 

……………………………………………………. 

5. How is the weather? 

…………………………………………………… 


