
  

Festivals and Ceremonies 

 هاها و مراسم جشن

anniversary روزسال hold  برگزار کردن 
anthem   سرود ملی holiday  تعطیالت 
bake  پختن international  بین المللی 
ceremony  مراسم Islamic  اسالمی 
change  تغییر کردن lunch ناهار 
children  کودکان make  درست کردن 
clean  تمیز کردن meal  وعده غذایی 
clear  تمیز کردن / پاک کردن military  نظامی 
clothes  )لباس )ها Muslim  مسلمان 
color  رنگ کردن national  ملی 
commemorate  بزرگداشت Nature Day  روز طبیعت 
culture  فرهنگ new year  سال نو 
dinner شام nut آجیل 
dish  ظرف paint  رنگ کردن 
egg  تخم مرغ parade رژه 
fast  روزه گرفتن religious  مذهبی 
festival  جشن revolution  انقالب 
fireworks  آتش بازی set چیدن 
get  گرفتن special  مخصوص 
go out  بیرون رفتن wash  شستن 
goldfish  ماهی قرمز watch  تماشا کردن 

 Photo dictionary عبارات 

bake a cake make lunch / dinner 

celebrate a religious holiday Read poems of Hafez 

clear the table set the table 

commemorate NE martyrs sing the national anthem 

go out on Nature Day watch fireworks 

hold a ceremony watch military parade 

Islamic revolution anniversary wear special clothes 

Islamic-Iranian culture 
 

Vocabulary Lesson 3 



 آید. ها حتما یک اسم می بعد از آن کنیم که برای نشان دادن مالکیت از صفات ملکی استفاده میهای ملکی: صفت
they we it she he You I  ضمیر فاعلی 
their our its her his your my صفت ملکی 
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Present simple tense 

 زمان حال ساده
 

 شود. به جدول زیر دقت کنید: زمان حال ساده، کاری است که به صورت تکرار و عادت انجام می

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
    enjoy: ……………              try: ……………               stay: ……………              bury: ………… 

   دو حالت وجود دارد:، حال ساده برای سوالی کردن جمله:  2نکته  ❖
 کنیم.اضافه می Do(، فقط به اول جمله  I, You, We, Theyاگر فاعل غیر سوم شخص مفرد باشد )  (1

( آخر فعل را حذف   es( یا )    sاضافه کرده و )    Does(، به اول جمله    He, She, Itاگر فاعل سوم شخص مفرد باشد )   (2
 کنیم.می

 

Exercise:    I watch fireworks. : ……………………………       Ali watches firework. : ……………………… 

 .کاملپاسخ  و  پاسخ کوتاهها دو نوع پاسخ وجود دارد: برای سوالتوجه:  ✓

Example:    Do they play football?     “Yes, they do.”          “Yes, they play football.” 

Exercise:    Does he play football?     “No, …………………”        “No, …………………………………” 

 جمله حال ساده نیز مانند سوالی کردن، دو حالت وجود دارد:برای منفی کردن  : 3نکته  ❖

 
 

  
Exercise:    I watch fireworks. : …………………………         He watches fireworks. : ………………………… 

 

 
 

  Example:  “I wash my car.”          “They visit their relatives.”            “Mina is my friend. Her sister is a nurse.” 

 جمالت خبری 
 فاعل  فعل اصلی  ادامه جمله 

the table. 

clear 

I 
We 

You 

They 

clears 

He 

She 

It 

Example:   She speaks English.             Does she speak English? 
 

حال ساده، اگر فاعل، سوم شخص های  در جمله:    1نکته   ❖

(   s( باشد، به آخر فعل اصلی )   He, She, It   مفرد یعنی )
                  .I bake a cake  کنیم.( اضافه می  esیا )  

 

Exercise:   Zahra …………… the eggs. (color) 

باشد و آخر  سوم شخص مفرداگر فاعل  :نکته امالیی ✓
( باشد، به   s, z, o, x, sh, chفعل اصلی یکی از حروف ) 

کنیم؛ در غیر اینصورت ( اضافه می  esآخر فعل اصلی )  
 (s اضافه می ).کنیم  

Grammar Lesson 3 

 پاسخ کامل  پاسخ کوتاه 

 کنیم.اضافه می do not = don’tاگر فاعل غیر سوم شخص مفرد باشد، فقط قبل از فعل اصلی  (1
( آخر فعل  es( یا )  sاضافه کرده و )  does not = doesn’tاگر فاعل سوم شخص مفرد باشد، قبل از فعل اصلی  (2

 .Example:    They speak English.             They don’t speak English کنیم.را حذف می

Example: I bake a cake. 

She bakes a cake.       He watches fireworks. 

 

watch             watches     

را حذف   y، حرف  نباشد(  a, e, i, o, uباشد و قبل از آن حروف صدادار )    yاگر آخر فعل اصلی، حرف  :  2نکته امالیی   ✓
     study             studies کنیم.( اضافه می sنویسیم و سپس ) می ieکنیم و بجای آن می

fix: …………             clean: ………… 


