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Festivals and ceremonies
.دانش اموز عزیزم، موضوع این درس شما جشن ها و نمایش ها می باشد 

.را عالمت بزن میشناسی لطفا از بین تصاویر زیر جشن ها و مراسم هایی که 
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ت العطیدانش آموز عزیز در مکالمه این درس دو دانش اموز به نام های الهام و نسرین در مورد تعطیالت نوروز ، هدایای نوروز و کارهایی که در ت
د با راستی شما چطور؟ شما در تعطیالت چه می کنید؟ این مکالمه را یاد بگیرید و پس از ان می توانی. انجام می دهند باهم صحبت می کنند

دوستان خود تماس بگیرید و با استفاده از انچه اموخته اید با انها صحبت کنید 

Elham : I just love New year holidays                                            من واقعا تعطیالت سال نو را دوست دارم

Nasrin: Oh, yes, me too. Its really great.                                                         واقعا عالیه . بله من هم همینطور

Elham: We normally visit our relatives in Norooz . Its fun.                خوش میگذرد. ما معموال در نوروز به دیدن اقواممان می رویم

Nasrin: Do you get New Year gifts too?                                                                                         هدیه عید هم می گیری؟

Elham: Sure! We usually get money. I really like it. من واقعا اینو دوست دارم    . ما معموال پول می گیریم . قطعا

Nasrin: Well…, We always go to my grandparents houses. ما همیشه به خانه پدر بزرگ و مادربزرگم می رویم   .... خب

Elham: That’s nice! Does your grandmother cook the New year meal?
میکنهدرست رو ایا مادر بزرگت غذای سال نو . خوبهخیلی 

Nasrin: Actually, she doesn’t. My mother makes it. می کند                                                          مامان من درستش . در واقع نه

؟دهیدعزیز باهوش، حاال که مکالمه بین نسرین و الهام رو یاد گرفتی بگو شمادر تعطیالت نوروز کدامیک از کار های زیر را انجام می 
I get New year gifts 
I cook New year meal
I go to my grandparents houses 
I visit my relatives
I get money from relatives 
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یم به در این درس ما هم می خواهیم باهم یاد بگیریم چگونه از دوستانمان سواالتی را بپرس. دیدین الهام و نسرین چطور از همدیگه سوال می پرسیدند 

مثال ها دقت کنید و بگویید برای سوال پرسیدن از چه کلمه ای استفاده شده؟ 

ید آیا برای این نوروز لباس جد•

میخری؟

ه آیا تو و عموزاده هایت سفر•

هفت سین را می چینید؟

آیا بچه های کوچک تخم •

مرغ ها را رنگ میکنند؟

آیا افراد چینی برای نوروز•
ماهی قرمز میخرند؟

میخرم.بله

نه ، ما نمی چینیم 

بله، انها معموال انها را رنگ می 

کنند 

نه، انها ماهی قرمز نمیخرند

راقرانسالتحویلدراوایا•

میکند؟قراءت

آیا پدر تو به تو کادوی عید می•

دهد؟

آیا او دوستان زیادی دارد؟ •

آیا مادر تو برای نوروز غذای •
خاصی درست می کند؟

بله او قراۀت میکند 

نه ، او نمی دهد

بله او دوستان زیادی دارد 
نه او غذای خاصی درست نمی کند 

اکنون تو کامل کن . استفاده می کنند   do , doesمتوجه شدی برای پرسش های اینچنینی از کلمات شک ندارم که خب 
استفاده می کنیم ................. و برای باقی ضمایر از................. باشد از  .she. He. itزمانی که فاعل جمله ضمیر 

.میتوانی از کلمات صفحه بعد استفاده کنی . سعی کن تو نیز با جایگذاری فعالیت های مختلف پرسش جدید بسازی
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Language melody 
. د در انگلیسی صدای ما از کم به زیاد و در برخی جمالت صدا از زیاد به کم تغییر می کنجمالت عزیز تالشگر، حتما تا االن میدونی که زمان تلفظ برخی 

 risingبه حالتی که صدا اوج می گیرد 
می گوییم  fallingو به حالتی که صدا پایین می اید 

پاسخ داده می شوند کدامیک وجود دارد  yes/noاکنون با استفاده از فایل صوتی درس به نمونه های زیر گوش کن و بگو در پرسش هایی که با 

شایان آیا تو بهار را دوست داری؟

بله من بهار را خیلی دوست دارم

ایا تو هوای بارانی را دوست داری؟

اوه بله، اام نه در روز طبیعت

چرا نه؟

فروردین به بیرون می رویم13چون ما همیشه در روز 

حتما متوجه شدی که این 

نوع سواالت بصورت 

raising بیان می شوند  .

نو اکنون جمالت زیر را بش

و تمرین کن 

برای تبریک سال نو از جمالت زیر استفاده می کنیم 

Wish you a great holiday                          تعطیالت خوبی را برایت ارزو میکنم

Happy new year                                                            سال نو مبارک
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Grammar زمان حال ساده

:این زمان دو کاربرد دارد 

نشان دادن انجام کار همیشگی و از روی عادت. 1

نشان دادن حقایق . 2

به مثال های داده شده دقت کنید 

حدس بزنید این جمالت چگونه ساخته شده اند 

I like New year gifts                      She likes New year gifts 
He likes New year gifts                 You like New year gifts
We like New year gifts                 They like New year gifts
Mina likes New year gifts             Ali likes New year gifts    

هر جمله اعضایی دارد که با کنار هم گذاشتن این عضو ها جمله 
تشکیل می شود مانند 

…,.go. See. Eatکاری که در جمله انجام میشود مانند ( : verb)فعل
کسی یا چیزی که جمله در مورد اوست و یا انجام :(subject)فاعل

دهنده کار 
....و

 .she. he. it. Ali)اگر فاعل جمله سوم شخص مفرد باشد •
MINA. THE GIRL,…) فعل اصلی(s,es ) می گیرد ، به مثال های

باال دقت کنید 
باشد  (,s, x, ch, sh, o, z)میگیرند که حرف اخر انها esافعالی •

:ساختار جمله حال ساده 

+فعل اصلی +فاعل ( کامل کننده)ادامه جمله 
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وقت تمرینه
میتوانی از لوبیا یا سنگ )چند مهره منچ با 

ه و با کمک یکی از اعضا خانواد( استفاده کنی
بازی زیر را انجام بده و با اطالعات داده شده 

جمله حال ساده بساز
ی و با او می توانی به یکی از دوستانت تلفن کن* 

بازی کنی
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سوالی کردن جمالت حال ساده 

کمک می گیریم   do , doesنداشته باشیم برای سوالی کردن از to be (am, is, are)افعال وقتی در جمله
کافیست انها را به ابتدای جمله اضافه کرده و در انتها عالمت سوال قراردهیم 

Do you like New year gifts?
Does she like New year gifts?
Do we go to the school?
Does he play sports?
Do they make New year meal? 

 , don’tقبل از فعل ( ندارند to beجمالتی که فعل ) برای منفی کردن این جمالت•
doesn’t  قرار میدهیم(doesn’t  )برای فاعل های سوم شخص مفرد.

.نمی گیرد s, esبکار می رود فعل  doesدر جمله ای که •
I don’t like New year gifts
She doesn’t like New year gifts
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یم در این قسمت یاد می گیریم چگونه بگوی. دانش اموز عزیز
چیزی مال کسی است مثال

This is my class                       است مناین کالس
My name is هست          مننام 
It is his room                            است   اواین اتاق

قبل صفات ملکی می گوییم و اگر( جدول روبرو)به این کلمات 
.از سم بیایند به معنای مالکیت می دهند 

جمالت زیر را کامل کن 
Zahra is ……. Classmate     استمنزهرا همکالسی
It is …….cat                          است (پسر)اواین گربه ی
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دا عزیزم در این قسمت باید تمامی جمالت حال ساده را پی
کنی و زیر انها خط بکشی 

ه توضیح بدهی هر جملخودت یا خانواده برای است بهتر 
چگونه ساخته شده است 

ه شک ندارم تا االن دیگه یاد گرفتی خودت ب
تنهایی جمله های حال ساده بسازی چون تو 

.بسیار باهوشی
در این قسمت پنج جمله در مورد جشنواره 
فیلم فجر یا هر جشنواره ای که عالقه داری 

.بنویس و با دوستات به اشتراک بزار 

رو با استفاده از فایل های صوتی انجام بدی بعد از اون یادت نره کتاب کار رو هم انجام بدی تا حسابی درسا رو یاد59و 58گل کاشتی عزیزم حاال میتونی کتابت رو باز کنی و صفحات 
بگیری 
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