انگلیسی

درس  1شخصیت Personality :

لغات و اصطالحات جدید

clever

careless

باهوش

ْکلِوِر

brave

ِک ْرل ِ ْس

angry

ب ِریْو

انگری

بیدقت (بیاحتیاط)

سرباز شجاع

عصبانی

hard-working

generous

funny

cruel

سختکوش

دست و دلباز (سخاوتمند)

خندهدار ،بامزه

ظالم (بیرحم)

nervous

neat

kind

helpful

نیت

کایند

هلپفل

هارد ِورکینگ

ن ِ ْر ِوس

ِجنِرس

کرواِل

فانی

نگران

تمیز

مهربان

مفید

rude

quiet

polite

patient

بیادب

کوآیت

آرام

پالیْت

باادب

آرام ،صبور

talkative

shy

serious

selfish

پرحرف

خجالتی

جدی

خودخواه

رود

ِ
تاکتی ْو

سرد

پِی ِشنْت

ِسلفیش

سیر یاِس

شای

انگلیسی

waiter

upset

پیشخدمت

ناراحت

آپ ِست
ْ

ِویتِر

مکالمه :صفحة  16کتاب درسی

به گفتوگوی بین دو پسرخاله گوش دهید.

Listen to the conversation between two cousins.
?Ehsan: Who is your best friend at school

احسان :بهترین دوستت در مدرسه کیست؟

ْسکول

پرهام :رضا.

فِرِند

اَت

یور

ب ِست

هو

ایز

Parham: Reza.
رضا

?Ehsan: What’s he like

احسان :چطور آدمی است؟

الیک هی

واتس

Parham: Oh, he is really great! He’s clever and kind.
کایند

اَند

پرهام :اُ ،او واقع ًا فوقالعاده است .او باهوش و مهربان است.
احسان :آیا سختکوش هم هست؟
پرهام :بله! و او همیشه کمک میکند.

ْکلِوِر

ِگریت

هیز

ِر یاِلی

ایز هی

ُا

?Ehsan: Is he hard-working too
ِورکینگ

تو

هارد

هی ایز

Parham: Yes! And he’s always very helpful.
لپ فول
ِه ْ

ِوری

آلوِیز

هیز

اَند

یس
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?Ehsan: How

احسان :چه جوری؟

هاو

پرهام :او همیشه در درسهایم به من کمک میکند.

Parham: He always helps me with my lessons.
ل ِ ِسنزْ

وید

مای

ِهلپس

می

تمرین  :1صفحة  17کتاب درسی

1

صحبت کردن در مورد شخصیت افراد ()1
انگلیسی
سرد

آلوِیز

هی

)Talking about personality (1

Listen to the examples. Then ask and answer with a friend.
به مثالها گوش کنید .سپس با یک دوست به پرسش و پاسخ بپردازید.

بله( ،من) هستم.

Yes, I am.

آیا تو سختکوش هستی؟

بله( ،او) هست.

Yes, he is.

آیا او باهوش است؟

نه( ،او) نیست.
بله( ،آنها) هستند.

?Are you hard-working
?Is he clever

No, she isn’t.

آیا زهرا پرحرف است؟

?Is Zahra talkative

Yes, they are.

آیا آنها مرتّب هستند؟

?Are they neat

آیا آنها ناراحت هستند؟

?Are they upset

نه( ،آنها) نیستندNo, they’re not. .
تمرین  :2صفحة  17کتاب درسی

2

صحبت کردن در مورد شخصیت افراد ()2

)Talking about personality (2

Listen to the examples. Then ask and answer with a friend.
به مثالها گوش دهید .سپس با یک دوست به پرسش و پاسخ بپردازید.
He’s very funny.

?What’s your friend like

She’s very kind and patient.

?What’s your mother like

او بسیار شوخطبع است.

او بسیار مهربان و صبور است.
او آرام است.
او باهوش است.
338

من کمی جدی هستم.

مادرت چهجور آدمی است؟

He is quiet.

او چهجور آدمی است؟

?What’s he like

She is clever.

او چهجور آدمی است؟

?What’s she like

I’m a bit serious.
They are very kind.

آنها بسیار مهربان هستند.

دوستت چهجور آدمی است؟

تو چهجور آدمی هستی؟

?What are you like
?What are they like

آنها چهجور آدمی هستند؟

سرد

 :تیصخش : Perتیصخش

آهنگ کالم :صفحة  20کتاب درسی

"Listen to the conversation and pay attention to the intonations of "affirmative
به گفتوگو گوش دهید و به آهنگ کالم در جملههای خبری دقّت کنید.

sentences.

Teacher: Farzaneh is a clever student. Everybody likes her.

معلم :فرزانه دانشآموز باهوشی است .همه دوستش دارند.

Samira: Yes. I know. She is also very helpful.

انگلیسی
سرد

سمیرا :بله .میدانم ،او همچنین خیلی آدم مفیدی است( .به همه کمک میکند).
Teacher: Well, you can ask her for help.

معلم :خوب ،تو میتوانی از او کمک بخواهی.
Samira: Ok, I’ll ask her to help me with my English.

سمیرا :خیلی خوب ،از او میخواهم به من در درس انگلیسی کمک کند.
به جملههای زیر گوش دهید ،سپس تمرین کنیدListen to the sentences below and then practice. .
1. He’s very kind.

 -1او خیلی مهربان است.

2. She’s very patient.

 -2او خیلی صبور است.
 -3شما (تو) خیلی باهوش هستید (هستی).

3. You are very clever.

 -4همه او را دوست دارند.

4. Everybody likes her.

 -5من تکالیفم را انجام میدهم.
 -6او برای یک شرکت کار میکند.

5. I do my homework.
6. She works for a company.

با معلّم خود صحبت کنید!
Let me check it in the dictionary.

بگذار در دیکشنری چک کنم.
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در این قسمت با اجزای جمله در زبان انگلیسی و نکاتی دربارة دستور زبان انگلیسی آشنا میشویم .در هر زبانی ترتیب قرار
گرفتن اجزای جمله نسبت به زبان دیگر متفاوت است .به طور مثال در زبان فارسی فاعل در ابتدای جمله ،سپس مفعول و
در نهایت فعل جمله قرار میگیرد .در حالی که در زبان انگلیسی ابتدا فاعل ،سپس فعل و در نهایت مفعول میآید.
علی
فاعل

انگلیسی
سرد

کتاب را
مفعول

خواند

the book

read

Ali

مفعول

فعل

فاعل

فعل

افعال to be

در زبان انگلیسی سادهترین جملهها ،جملههایی هستند که با افعال  to beساخته میشوند .این افعال به معنی «هستن»
و شامل  is ،amو  areهستند.
سؤال پرسیدن با افعال to be

برای تبدیل کردن جملههایی که فعلهای  to beدر آنها به کار رفته است ،کافی است این افعال را ابتدای جمله
بیاوریم تا جمله سؤالی شود:
happy.

خبری :او خوشحال است.

She is

?Is she happy

سؤالی :آیا او خوشحال است؟
منفی کردن افعال to be

افعال  to beمعنی «هستن» میدهند .برای تبدیل این افعال به «نیستن» کافی است به آنها منفیساز  notاضافه شود.
خبری -مثبت :او خوشحال است.

She is happy

خبری -منفی :او خوشحال نیست.

She is not happy.

ضمایر فاعلی ()Subject Pronouns
این ضمایر در جمله جانشین فاعل (انجامدهندة کار) میشوند و عبارتاند از:
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ما

شما

آنها

 we

  youضمایر فاعلی جمع

 they

 I
من

تو
 you
او (دختر)  sheضمایر فاعلی مفرد

او (پسر)  he
 it
آن

 تیصخش: Per تیصخش:

سرد

: در جملههای خبری مثبت به این شکل به کار میروندto be این ضمایر با افعال
I

am

.من دانشآموز هستم

You are

.تو دانشآموز هستی

She is
انگلیسی
سرد

a student.

He is
It

is a

.او (دختر) دانشآموز است
.او (پسر) دانشآموز است

pen.

We
You

.ما دانشآموز هستیم
are students.

They

.شما دانشآموز هستید
.آنها دانشآموز هستند

.این خودکار است
There are , There is

 (وجود دارند) درThere are  (وجود دارد) در جملههای مفرد وThere is . به معنای «وجود داشتن» استThere is/are
.جملههای جمع به کار میرود
a
1. There is an +  اسم مفرد+ قید مکان
one
2. There are

two
Three
some/many

+  اسم جمع+ قید مکان

There is a book in my bag.
اسم مفرد

مکان

There are some books in my bag.
اسم جمع

مکان

 کتاب درسی23  صفحة:پیدا کنید

Find and underline "to be" verbs in the passage below.
. را در متن زیر بیابید و زیر آنها خط بکشیدto be فعلهای
I’m Mohsen. This is my classroom. There are 25 students in my class. I have a lot of
friends. My best friend is Vahid. He’s a good student. He is helpful and hard-working, but
he is not very careful. He usually forgets important things. It’s a big problem.
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 کتاب درسی25  و24  صفحة: خواندن و نوشتن،شنیدن

A) Listen to the conversation and fill out the table below.
.الف) به مکالمه گوش دهید و جدول زیر را کامل کنید
Name

Personality
انگلیسی

great

سرد

kind

Zahra

helpful
B) Listen to the audio and answer the questions below.
.ب) به فایل صوتی گوش کنید و به سؤاالت زیر پاسخ دهید

 ایران چطوری است؟-1

1. What’s Iran like?	

.ایران کشوری (بزرگ) است

Iran is a great country.

 مردم ایران چگونهاند؟-2

2. What are Iranian people like?
Iranian people are kind , friendly , hard-working and brave .

. سختکوش و شجاع هستند، صمیمی،مردم ایران مهربان

Choose the correct forms.

1. Kate isn’t /aren’t funny.
2. There is /are a car in the street.
3. There is/ are fifteen benches in the class.
4. It is /are really beautiful.
5. Iranians is/ are very brave.

. گزینۀ صحیح را انتخاب کنید1

.کیت بامزه نیست
.ماشینی در خیابان وجود دارد
.پانزده نیمکت در کالس وجود دارد
.این واقع ًا زیباست
.ایرانیها بسیار شجاع هستند
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 تیصخش: Per تیصخش:

سرد

. پر کنیدto be  جاهای خالی را با افعال2

Fill in the blanks. (to be verbs)

. من چهارده سالهام.من علی رسولی هستم

I am Ali Rasooli. I am 14 years old.
I go to Shahid Kazemi school. My school is beatiful.

. مدرسة من زیباست.من به مدرسة شهید کاظمی میروم


انگلیسی
سرد

There are 30 students in my class.
My classmates are clever and friendly.
Mr. Ahmadi is our English teacher.
He is hard-working but he is not nervous at all.
He’s very kind and patient.

Unscramble the following sentences.

.سی دانشآموز در کالس هستند
.همکالسیهای من باهوش و مهربان هستند
.آقای احمدی معلم انگلیسی ماست
ً  اما اص.او سختکوش است
.ال عصبی نیست
.او خیلی مهربان و صبور است
. جمالت زیر را مرتب کنید3

1. am/I/nervous/not/.
I am not nervous.

.من عصبی نیستم

2. and/you/your friend/selfish/not/are/.
Your friend and you are not selfish.

.دوست شما و شما خودخواه نیستید

3.Mina/is/careless/?
Is Mina careless?

آیا مینا بیدقت است؟

4. Our house/two/rooms/are/in/there/.
There are two rooms in our house.

.دو اتاق در خانة ما وجود دارد

5. there/an/orange/table/is/on the/?
Is there an orange on the table?
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آیا پرتقالی روی میز وجود دارد؟
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 4جمالت زیر را به تصاویر مرتبط وصل کنید.

Match the sentences with the pictures.

معلم من مهربان است.

My teacher is kind.

انگلیسی
سرد

[آن] مرد ظالم (بیرحم) است.

The man is cruel.

[آن] دختر ساکت است.

The girl is quiet.

آنها مرتّب نیستند.

They are not neat.

There is a book on the desk.

یک کتاب روی میز است.
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There are five students in the classroom.

پنج دانشآموز در کالس وجود دارد.

سرد

 تیصخش: Per تیصخش:

. برای هر یک از تصاویر زیر یک جمله بنویسید5

Write a sentence for each picture.

انگلیسی

1. She is angry.

2. He is hard working.

.او عصبانی است

سرد

3. They’re funny.

.او سختکوش است

4. He’s helpful.

5. He’s careless.

 (به دیگران.او فرد مفیدی است
).کمک میکند

.آنها بامزه هستند

6. They’re brave.

.او بیدقت است

.آنها شجاع هستند

) کلمه6( . الف) چند صفت مربوط به شخصیت افراد را در جدول زیر بیابید6
A) Find six words related to the lesson. (Personality)
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B

G

A

C

R

U

A

E

T

B

N

O

P

C

L

N

A

R

G

N

R

L

A

E

C

A

R

E

L

E

S

S

D

V

Y

A

P

V

E

H

O

E

S

T

E

E

T

Y

T

A

S

A

T

R

M

I

1. brave
2. angry
3. neat
4. shy
5. careless
6. clever
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ب) کلماتی را که یافتهاید در ستون مناسب قرار دهید.

انگلیسی
سرد

B) Put the words in the correct columns.

منفی Negative

مثبت Positive

بیدقت careless

باهوش clever

عصبانی angry

مرتّب neat

خجالتی shy

شجاع brave

پ) جمالت زیر را با کلمات مناسب پر کنیدC) Complete the sentences with the correct words. .

. He is not talkative.

برادر کوچک من خجالتی است .او پرحرف نیست.

. He clears the table very well.

[آن] پیشخدمت خیلی تمیز است .او میز را بهخوبی تمیز میکند.

shy

1. My little brother is

neat

2. The waiter is very

student. He studies hard.

3. He is a hard-working

او دانشآموز سختکوشی است .او سخت (بسیار) مطالعه میکند.

4. Jack is a careless driver. He drives too fast.

جک رانندة بیدقتی است .او خیلی سریع رانندگی میکند.
 7دوست شما برای معرفی خودش به زبان انگلیسی متنی را نوشته و از شما خواسته آن را اصالح نمایید 4( .غلط)
)Edit the following text. (four mistakes

من مریم بختیاری هستم.

I’m Maryam Bakhtiari.

I am 13 years old. I live in Shahr-e-Kord.
من سیزده سالهام .من در شهرکرد زندگی میکنم.
are
People of my city is very kind.
مردم شهر من خیلی مهربان هستند.
are
In spring and summer there is many tourists in Shahr-e-Kord.

در بهار و تابستان تعداد زیادی توریست در شهرکرد وجود دارد.
346



They like our city very much.
آنها شهر ما را خیلی دوست دارند.
are
برادرهای من برای توریستها خیلی مفید هستندMy brothers is very helpful to the tourists. .

(به توریستها خیلی کمک میکنند).
آنها در بازدید از شهر به آنها (توریستها) کمک میکنند.

They help them visit the city.

سرد

 :تیصخش : Perتیصخش

 9بله یا خیر؟
No

Yes



مادرها مهربان هستند.



مردم ایران سختکوش هستند.

1. Mothers are kind.
2. Iranian people are hard-working.

بازیگران خجالتی هستند.





?Yes or No

3. Actors are shy.

پیشخدمتها مرتب هستند.

4. Waiters are neat.

بهترین دوستان ،بیرحم هستند.

انگلیسی
سرد

5. Best friends are cruel.

 10الف) متن زیر را که نوشتهي یک دانشآموز ژاپنی است بخوانید و زیر افعال  to beخط بکشید.
A) Underline "to be verbs".

من اینو هیتاچی هستم.

I’m Ino Hitachi.

من چهاردهسالهام .من ژاپنی هستم.

I am 14 years old. I am Japanese.

من در توکیو پایتخت ژاپن زندگی میکنمI live in Tokyo, the capital of Japan. .
People of my country are very kind and hard-working.

مردم کشور من خیلی مهربان و سختکوش هستند.



آنها همچنین خیلی پرمشغله و جدی هستندThey are also very busy and serious. .
There are many cities and villages in my country.

تعداد زیادی شهر و روستا در کشور من وجود دارد.



About 127 million people live in Japan,

حدود  127میلیون نفر در ژاپن زندگی میکنند.



من کشورم را خیلی دوست دارمI love my country very much..
I also like to visit other countries.

من همچنین دوست دارم کشورهای دیگر را ببینم.
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ب) به پرسشهای زیر پاسخ دهید.

اینو هیتاچی چندساله است؟
او چهاردهساله است.

انگلیسی
سرد

B) Answer the following questions.
?1. How old is Ino Hitachi
He’s 14.

او اهل کجاست؟

?2. Where is he from

او اهل ژاپن است.

He’s from Japan.

مردم ژاپن چه ویژگیهایی دارند (چگونهاند)؟

?3. What are Japanese people like

آنها خیلی مهربان و سختکوش هستند.

They are kind and hard-working.

آیا شهرها و روستاهای زیادی در ژاپن وجود دارد؟ ?4. Are there many cities and villages in Japan

بله ،وجود دارد.
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Yes, there are.

