
  

Services 

 خدمات

account  حساب information  اطالعات 
ATM   دستگاه خودپرداز keep داشتن   نگه 
bring آوردن late  دیر 
blood  خون learn  یاد گرفتن 
charity  خیریه life زندگی 
cheap ارزان lost  گم شده 
donate  اهدا کردن money پول 
easy آسان open  باز کردن 
emergency  اورژانسی، اضطراری outside  بیرون 
envelope  پاکت نامه postcard  کارت پستال 
ER اتاق اورژانس put out  خاموش کردن 
E-ticket  بلیط الکترونیکی recharge  شارژ مجدد 
fast سریع round the corner  همین نزدیکی 
fire آتش save  نجات دادن 
fire station نشانی ایستگاه آتش send  فرستادن 
firefighter نشانآتش service  خدمت، سرویس 
gas station  پمپ بنزین shift  کاری شیفت، نوبت 
get off  پیاده شدن stamp تمبر 
get on  سوار شدن take out  برداشت پول 
hard  سخت voluntary  داوطلبانه 
hire  کرایه کردن wake up  بیدار شدن 

 Photo dictionary عبارات 

ask the information desk hire a taxi 

bring to the ER keep the city clean 

call the emergency open an account 

do voluntary work put out fire 

donate blood recharge your E-ticket 

get off a bus send an e-mail 

get on a bus take out money from an ATM 

help charity 
 

Vocabulary Lesson 4 
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Wh-questions  

 کلمات پرسشی

 

  و دهند  قسمتی از جمله را مورد سوال قرار میروند که های سوالی به کار میکلمات پرسشی در اول جمله
 عبارتند از:

 ? … What چه ... ؟ / چه چیزی ... ؟ ? … Why چرا ... ؟

 ? … What time چه ساعتی ... ؟ ? … Who چه کسی ... ؟
 ? … What color چه رنگی ... ؟ ? … How چطور ... ؟

 ? … When چه موقع ... ؟ ? … How many چه تعداد ... ؟
 ? … Where کجا ... ؟ ? … How often هرچند وقت یکبار ... ؟

 

 دهیم:برای ساختن جمله سوالی با استفاده از کلمات پرسشی، مراحل زیر را به ترتیب انجام می:  1نکته  ❖

          کنیم.                             پرسشی را حذف می( پاسخ مربوط به کلمه 2نویسیم.                                       ( کلمه پرسشی را می1
آوریم و وجود داشته باشد آن را اول جمله می  to beنویسیم. )اگر در جمله، فعل صورت سوالی میمانده جمله را به( باقی3

 کنیم.(استفاده می doesیا  doوجود نداشت، از فعل کمکی  to beاگر فعل 
 

 خواهیم جمله خبری زیر را با توجه به عبارتی که زیر آن خط کشیده شده تبدیل به سوال کنیم:میمثال: 
Mahsa is traveling to Gorgan.                     

  .کنیمرا حذف می to Gorganنویسیم، سپس پاسخ آن یعنی )کجا( را می whereابتدا کلمه پرسشی 
Where ……………………………… ?                                Mahsa is traveling to Gorgan. 

بعد از اول جمله و ( وجود دارد، آن را is) to beچون در جمله فعل  نویسیم.صورت سوالی میباقیمانده جمله را به حال
   .نویسیمکلمه پرسشی می

 

 جمله را با توجه به عبارتی که زیر آن خط کشیده شده تبدیل به سوال کنید.تمرین: حال شما این دو 
1) They play football every day.                                2) He hires a taxi because it is cheap. 

1) …………………………………………………………… ?                      2) ……………………………………………………………… ? 
 

 آید. صورت ساده میوجود داشته باشد، فعل اصلی به  doesیا    doحواستان باشد اگر در جمله، فعل کمکی  :  یادآوری ✓
کنیم و بعد از کلمه پرسشی، باقیمانده جمله استفاده نمی doesیا  doاگر فاعل را مورد سوال قرار دهیم، هرگز از توجه:  ✓

 نویسیم:را بدون تغییر می
 

Exercise:  The teacher helps children.   :    …………………………………………… ?  

 

 

 

 

 

 

 

Grammar Lesson 4 

Where is Mahsa traveling? 

Example: The firefighter puts out fire.             Who puts out fire? 

 دهند:انجام یک کار را نشان می تعداد دفعاتقیدهای تکرار، قیدهای تکرار: 

never sometimes often usually always 

 همیشه معمول اغلب گاهی اوقات هرگز 

 آیند.یا قبل از فعل اصلی می to beقیدهای تکرار بعد از فعل توجه: 

Example:               He is never late.                           They often play outside. 

Exercise:            We watch television. (never)             ………………………………………… 


