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پریا ي صفا درکالس زبان اوگلیسی خًد ومایشی را اجرا کردٌ ي وقش دي داوش آمًز را کٍ از کشًرَای دیگر

بارم

َستىذ بازی می کىىذ .بٍ وظر شما آوُا بایذ از چٍ کلماتی استفادٌ کىىذ؟
I’m from Brazil. I’m ………………….
But, I’m from…………….. I’m Chinese.
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معلم زبان ثمیه فلش کارت َایی را وشان داوش آمًزان دادٌ ي ازآوُا سًاالتی پرسیذٌ با تًجٍ بٍ تصايیر
حذس بسویذ چٍ سًاالتی پرسیذٌ شذٌ است؟
1
2.Can he………..?Yes, he can.
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1. Who is good at………...? Mr. Ebadi

آقای "اسمیت "بیمار شذٌ ي مىشی دکتر از اي میخًاَذ کٍ شرح حال خًد را بىًیسذ با تًجٍ بٍ تًضیحات
دادٌ شذٌ کارت مربًط بٍ مشخصات اي را کامل کىیذ.
Name:
Job:
Nationality:
Health problem:
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I’m Tom Smith.
I’m an Italian painter.
I have a headache.
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فرض کنید دوستتان دچار بیماری شده شما چه توصیه ای به او می کنید.
Your friend

Your advice
………………………………I have a

…………………………You should

1
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 5شایان برای ایام َفتٍ خًد بروامٍ ریسی کردٌ بىًیسد اي چٍ کارَایی را در طًل َفتٍ اوجام می دَد.

بارم

.

2. I ……………….in the evening.

1. I go to……………….on Thursdays.

1.5

3. I…………..my lessons every afternoon.

 6دبیر پريرشی یلدافرمی بٍ آوُادادٌ ي می خًاَد مُارت آوُا را بسىجد یلدا بٍ ایه صًرت فرم را تکمیل کردٌ
حدس بسوید اي از چٍ کلماتی استفادٌ کردٌ است؟
1. I am good at ……………. the web.
2. I can ………………a picture.
…………………3. I can ride a

1.5

 7در کالس زبان مسابقه ای ترتیب داده شده تا عبارت های زیر را به تصاویر مربوط به آن وصل کنید.هر کس
درست و سریع وصل کند برنده ی مسابقه است.



1. Who is good at driving a car? Mr. Tavakoli.
2. Is he ok? No, he has a cough.
3. What’s wrong? I have a backache.
4. Can you climb a mountain? Yes, I can
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