
 

 

 

 

 

 

 دوره اول متوسطه –کاری از دبیرخانه کشوری کیفیت بخشی به آموزش زبان انگلیسی 

 

 

 

 

 

 

                                سخنی با دانش آموزان                                   

                                                                             عزیز آموزانشد

در  صفحات مربوطبعضی تان به همراه مطالب یک درس از کتاب درسی ،در هر بخش از درسنامه

ی را ، انتظاراتپس از آنو  شودگفته می. درصفحه بعد اهداف درس بررسی خواهد شدکتاب کار 

 گنجانده شده است. ها برسید،که پس از پایان مطالعه درس باید به آن

یادگیری خود میزان انتظارات را بخوانید و  بخشِ پایان یادگیری درس،ز پس ا ههدف این است ک

 .             کنیدمطالعه دوباره  اشکال داشتید هادر آن را که هاییتهرا بسنجید و نک

رای یادگیری یک زبان جدید به تکرار و تمرین فراوان نیاز است، نگران نباشید و قدم به قدم با ب

                            .    ما همراه شوید
 یدموفق و سالمت باش                                                         
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ای به انتظارات وقتی این بخش را تمام کردی دوباره به این صفحه برگرد و ببین چقدر توانسته

پس از پایان یادگیری امتیاز بده  درس نزدیک شوی. خودت را بسنج و به خودت در جدول زیر

  ای از تکرار و تمرین دست نکش!ولی تا امتیاز کامل را نگرفته

 ی!موفق باش
 

 

 

  است ((Services س که مربوط به انواع خدمات . آشنایی با واژگان در1

های حاوی قیدهای تکرارنیز ساختار جمله های پرسشی وکلمه ع پرسش با انواختارهای گرامری .آشنایی با سا2  

) بر اساس ساختارهای درس( . آشنایی با پرسش و پاسخ درباره انواع خدمات 3  

 (wh-questions ) پرسشی در حالت  falling intonation جمالت دارای آهنگ/ نواخت افتانبا یی .  آشنا4

 

 

 اهداف این بخش

 

از مطالعه این بخش: که پسرود انتظار می  

 .های ساده به کار ببریرا با تلفظ درست بدانی و در جمله (services)خدمات   . واژگان مربوط به1

خدمات مختلف صحبت کنی و پرسش و پاسخ انجام دهی.واژگان و ساختار درس، درباره . بتوانی با استفاده از 2  

، آنها  را به درستی در جمله به کار  های پرسشی و قیدهای تکرارکلمه کاربردخنار و سا . با یادگیری معنی و 3

 ببری.

 بیان کنی.Rising  Intonation را با آهنگ درست های پرسشی کلمه سوالی با  های. جمله4

 .با توجه به واژگان و ساختار درس بنویسیای مربوط به انواع خدمات را های انگلیسی سادهله. جم5

صحبت و با دوستانت مکالمه کنی.انواع خدمات  . در پایان درس درباره6  

 

 

 

 

تانتظارا  
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گاه ها نبه تصویر گیری.را یاد می انواع خدماتش کلمات و اصطالحات مربوط به عزیز در این بخ دانش آموز

به فایل صوتی مربوط به  ا معنی هر کلمه داده شده است.برای کمک به شم .کن و معنی واژگان را حدس بزن

 ها را تکرار کن.حتما گوش بده و کلمهاین بخش 

 

    
 
 

   call the emergency       send an e-mail                take out money (ATM)   
 از دستگاه خودپرداز پول گرفتن  تادن نامه الکترونیکی )ایمیل( فرس    به اورژانس تلفن کردن                

 
 
 
 
 

  
 

 

    get on a bus get off a bus            hire a taxi 
 تاکسی کرایه کردن            از اتوبوس پیاده شدن              سوار اتوبوس شدن             

 
 
 
 

 

  
 

 

open an account                              put out fire     recharge the E- ticket    

 دوباره شارژ کردن بلیت الکترونیکی را خاموش کردن آتش            حساب باز کردن              

Vocabulary            واژگان درس
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های زیر را انجام دهید.پس  از یادگیری واژگان باال، فعالیت  

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

  ها را نام ببر.کنی؟ آنخدمات گوناگون از کدام بیشتر استفاده میاز میان  -1

Which services  do you use? ……………………………………………. 

  

 

 

 

   

            ask the information desk            donate blood              do voluntary work 

       کارهای داوطلبانه انجام دادن        اهدا کردن خون                 سوال کردناز بخش اطالعات         

z  

 

 
 

 

 
 

         help charity bring to the ER                        Keep the city clean 

 را تمیز نگاه داشتنشهر         به بخش) اتاق( اورژانس آوردن          به خیریه کمک کردن            

 Practice Time          زنگ تمرین    
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 شوند.کارتها به طور صحیح، درست با مربوط کردن عبارت ها به تصویرها، کمک کن تا این فلش .  2

 

 

                       
   A) hire a taxi 

  
 
 
 
 
 

 
 

B) keep the city clean 

 

  

 
C)   get off a bus 

 

  

 

 

 

D) put out fire 

  

 

 

E) donate blood 
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اده شده متنش را به   های دامیر متنی را درباره خدمات اجتماعی نوشته که ناقص است به او کمک کن تا با کلمه   -3

 بهترین شکلی کامل کند.

 

 

          We need different services to live. Sometimes we ………1………. to a friend. 

Sometimes we go to a bank and ………2……. .  In cities we need the ………3……. 

Sometimes we call the ………4……. to help sick people.  

 ها:پاسخ

 

 

ها را دوباره مرور کن. بهتر است ها مشکل داشتی حتما به قسمت واژگان مراجعه کن و کلمهگر در پاسخ برخی قسمتا

 هر کلمه را در جمله تمرین کنی. آنقدر تمرین کن تا در قسمت خودسنجیِ زیر، امتیاز عالی بگیری.

 

 

 

 

 جای خالی حدس بزنی. هایی را درخوب به این نمودار نگاه کن و سعی کن کلمه

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

  

 

Conversation (p 50)      مهبخش مکال  

emergency – police – put out – open an account – send an e- mail 

           حمل و نقل          

Hire a taxi, ……….. ,……… 

 

 حوادث                  

Emergency, …………,  

………….    

 خدمات اجتماعی

Police ,……  , ………. 

 امور خیریه

Charity,……  , ………. 

      Sometimes: قاتگاهی او                            

sometimes: 

1-send an e-mail         3- police 

2-open an account     4- emergency 
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ای بنویسی و آن را برایش ارسال کنی چه کارهایی را باید خوب فکر کن که برای این که برای دوستت نامه

 انجام دهی؟

  شویم.در این جا با چند واژه مربوط آشنا می

 

 

 

 

 

 

 

 

ست را  به هم مربوط کن و بعد آن ها را بر اساس داستان ا های زیر که درباره رضاابتدا تصویرها و جمله در 

 درست مرتب کن . 

 

   

  

                                                                                                              

                                                                                                                                         

  

 

 

                                                              

     

ها:پاسخ   

 

 

2 ,  4  , 1 , 3 

1- He buys some stamps and envelopes. 

3- Then he sends the letter to his friend. 

2- Reza writes a letter to his friend. 

4- He goes to the post office. 

post office envelope stamps 

postcard round the corner 
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رسیم. به می 64به مکالمه ص  

ام خوب گفتگوی میان گردشگر و پدر

گوش کن و ببین که مشکل این 

گردشگر  چیست؟ چه چیزی الزم 

کتابت خواهد؟ دارد و از پدرام چه می

و به فایل صوتی مربوط به  را ببند

دو بار با  (conversation)  مکالمه 

همان حال سعی  کن و دردقت گوش 

های زیر را پیدا کنی کن جواب سوال

 و بطور شفاهی پاسخ دهی.

 

 

1- What does the tourist want? 

2- When does the post office open?  

 .جواب بده به طور شفاهیگوش بده و به سواالت  باال  conversation مکالمه / را باز کن و دوباره  به حاال کتابت

 معنی بعضی از کلمات متن مکالمه هم در این جا آورده شده است.

 

                                                                              

 

 توانی کمک بگیری.میو تصاویر هم    64؟ از مکالمه ص یرا کامل کنمری و سوزان  توانی گفتگوی بینمی

                 A: Excuse me! Can you …………..me, please? 

                 B: Yes, what can I do for you? 

                A:  I want an ……….. and some …………… 

                 B: You can get them from a ……………….. 

                A: What …….. does it open?  

                B: It opens at ………………. 

 ها: پاسخ         

Excuse me                  مرا ببخشید           

Actually: in fact                  1 در واقع-He wants a postcard, an envelope and a stamp. 

2-It opens at 8. 

help – envelope – stamps – post office – time – 9:30 
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 ( Servicesهای پرسشی خدمات )با کلمهگیری که چطور یاد می 65 درس اول صفحه  2و  1های با انجام تمرین

 گفتگو کنی.خدمات گوناگون کم  با تمرین بتوانی درباره ت مربوط به آن جواب بدهی. تا کمسوال بسازی یا به سئواال

  

 توانی چند فعالیت مربوط به خدمات را که قبال میها  گوش بدهی، وتی تمرینقبل از اینکه به فایل صما ا             

 ای نام ببری؟یادگرفته

 

 

                                 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) صحبت درباره خدمات  1 تمرین  

What is her job? 

She’s an employee.  

Where is the post office? 

It’s over there. 

Who is that man? 

He is a postman. 
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 .را با دقت گوش بده 1تمرین فایل صوتی ، کتاب 65ص : حاال با توجه به متن 1تمرین 

   To be ( am, is, are)های پرسشی در کنار افعال هایی داریم که با کلمهوالسها در این قسمت از تمرین

به دوباره  به نکته آن خواهیم پرداخت. دقیقاآمده است که  در قسمت گرامر 

این قسمت گوش کن و با توجه به مفهوم سوال و جوابها، هر قسمت را تکرار 

 کن.

  اول درس مراجعه و دوباره آن واژه را مرور کن. ای را نمی دانی به قسمت واژگان  در اگر واژه

اگر  حاال این بار  فقط به سواالت گوش بده و جواب را از روی کتاب بگو و بر عکس. تمرین کن تا یاد بگیری.

 توانی از فایل صوتی استفاده کنی خودت قسمت به قسمت به صورت سوال و جواب تمرین کن.نمی

به و گرنه خودت  ات تمرین کنداری حتما این قسمت را با دوست همکالسی اگر به وسیله ارتباطی دسترسی

  .تمرین کنتنهایی 

  to beهای غیر از ع ولی این بار با سؤاالتی که شامل فعلدر واقع ادامه همان موضو 2رین تم 

است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Job:                           شغل        

postman:                  پستچی 

(2) صحبت درباره خدمات  2 تمرین  

Sat.– Wed. 

What time does it open? 

It opens at 8. 

They work from Saturday to Wednesday. 

When do they work? 

Who helps lost children? 

The police help them. 
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 را با دقت گوش بده. 2تمرین فایل صوتی   کتاب ، 65ص   2تمرین  حاال با توجه به متن 

 

 

 

 

 

 

 

انجام بده . 1همه مراحل را مانند تمرین   

صحبت درباره موضوع  ها بسیار مفیدند و هم با استفاده از واژگان و ساختارهای جدید به شما امکاناین تمرین

 ند.دهند و هم اگر خوب تمرین شوند بخش گرامر را به راحتی خواهی گذرادرس را می

 

 

 

Where does she buy stamps? 

She buys them from a post office. 

Because it’s fast and cheap. 

Why does he go to work by bus? 

I take a bus. 

How do you come to school? 

Lost: گمشده                                      

fast: سریع                                

Cheap:                          مرور  

What:      چه، چه کاره                           What color:             چه رنگی 

What time: چه ساعتی                             Who: چه کسی                          

Where:  چگونه                         :How                                  کجا        

When:                ِکی 

Why:                 چرا 
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جواب  شفاهی بطور هابه سوال  ویرهاتص استفاده ازبا های درس و حاال سعی کن  با توجه به تمرین

   ی.هد

 

 

 

 

  

                    

 

  .به طور شفاهی جواب بدهی درباره خودت هاتوانی به این سوالحاال می

1. What time do you get up? 

2. Who helps you? 

  بده.جواب درباره خدمات به سواالت دوستت به وسیله ارتباطی دسترسی داری، اگر 

ای و های درس این کار را انجام دهی یعنی تا به حال خیلی خوب پیش رفتهکلمه از اگر توانستی با استفاده

 ها حتما موفق خواهی شد.ها و تمرینتوانی، با تمرین دوباره کلمهاگر هنوز نمی

 

 

 

 Languageمه بخش به مکال

melody   )دو بار  68ص  )آهنگ صدا

  ها دقت کن.گوش بده و به آهنگ جمله 

 

 

را پیدا کن  اندوع شدهشر  question words -Wh/  های پرسشی کلمهبا  که  سوالی مکالمههای جمله

لحن صدای انتهای جمله در  ) questions-Wh( های سؤالیدر این جمله .و به نحوه بیانشان دقت کن

به بیانی دیگر آهنگ صدای ما در انتهای این نوع سوالها حالت ، Intonation ingfall یعنی، داریم افتان

 گیرد.رونده به خودش میپایین و افتان 

Where is John?   

How does she go to school? 
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با دقت   Language Melodyبخش  هایجملهحاال به فایل صوتی 

 گوش کن و آنها را تکرار کن.

  ،اندشروع شدهپرسشی های کلمهرو همه با ه ب های روجمله

 .داریم   falling intonationبنابراین 

که  هاهای( انتهای جمله) فلش هاپیکانو برای نشان دادن این حالت از  

 شود.دارند استفاده می رو به پایینجهتی 

ها را با دقت تمرین کن تا در صحبتت به طور زیبایی حتما این قسمت

 پدیدار شوند.

 و با او تمرین کن.با دوستت تماس بگیر  تباطی دسترسی داریاگر به وسیله ار

 

بسیار  رسیدیم. در اینجا با عباراتی 68در ص   Talk to Your Teacherبه بخش 

مودبانه برای دریافت 

اطالعات درباره چیزی 

بخصوص آشنا 

  شویم. مانند: می

I’d like to know about your day. 

 ه روزت بدانم.میل دارم ) مایلم( که دربار

 

 

 

 

 

 رسیدیم.چهارم به قسمت گرامر درس 

های پرسشی که با کلمههای پرسشی توجه کن. سواالتی هبار دیگر به قسمت مکالمه و نحوه کاربرد کلم

 مشخص کن.را  آمده است 

What can I do for you? 

Grammar (p69) 
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Where is the post office? 

What time does it open? 

 ا هم با دقت دوباره بررسی کن. ر 2و  1های تمرین

ها جمله نگاه کن و بگو ( (Grammarکتاب در بخش گرامر 65صفحه  حاال به این  جدول در    

 چه الگوی مشترکی دارند؟

 هایی که در این جدول آمده است الگوی زیر را داریم:جمله های متن باال و در همه جمله

 

 

 

 

 

ها فعل پس از آن ،آیند و  اگر غیر فاعل را مورد پرسش قرار دهندهای پرسشی در ابتدای جمله می لمهک

 است.  To beآید در جدول باال جمله خود شامل یکی از صورتهای فعل کمکی می

ه اتفاقی چ ،اما اگر در جمله فعل کمکی نداشته باشیم

 می افتد؟

 قت کن.های زیر آن خوب دبه این جدول و جمله

 

در  های پرسشیپس از کلمه طور که می بینیدهمان

 doesو    doهای کمکی زمان حال ساده از فعل

 کنیم.کنیم و جمله را به این نحو سؤالی میاستفاده می

 

به جمله آخر زیر جدول توجه کن. در این حالت  نکته:

کند به که کلمه پرسشی درباره فاعل جمله پرسش می

آید و جمله فاعل در همان اول جمله میراحتی به جای 

 کند.تغییر دیگری نمی

 های پرسشی+ کلمه to beفعل  

Wh- Q +  BE + …… 

 Who is he? 

Where are your brothers? 
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    تصویر مقابل مربوط به جان است.

رود رود و زمانی که به آنجا میهای پرسشی مناسب درباره مکانی که میبا کلمه

 و نیز چگونگی رفتنش سوال کن و سپس با توجه به تصویر پاسخ بده. 

Ask questions with suitable wh- question words. 

 

 مقایسه کن و به خودت امتیاز بده. های درستهایت را با پاسخاسخپ

 

 

 

 

 

 

است. با توجه به به هم ریخته قسمت مینا ) سمت راست( ،انجام گرفته بین مریم و مینا زیر  گفتگوی

 این گفتگو را مرتب کن. نکاتی که آموختی،های مریم و جمله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Where does he go? 

He goes to school. 

What time does he go to school? 

He goes to school at 8. 

How does he go to school? 

He goes to school by bus. 

What time do you get up? 

How do you go to the gym? 

 

 

When do you go to the gym? 

I go there on Sundays. 

I go there by bus. 

I go there on Thursdays. 

What about you? 

At 7. 
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دهند یک عمل چه دهند؛ یعنی نشان میهایی هستند که دفعات وقوع فعل را نشان میقیدهای تکرار کلمه

 شود، همیشه، گاهی، .....اندازه تکرار می

 

 توان حدس زد.را از نمودار کنارش می هاترین قیدهای تکرار در جدول باال آمده است و دفعات وقوع آنمهم

 . به معنی این قیدها توجه کن

 

 

 

  به جای کاربرد قیدهای تکرار در جمله توجه کن.

 

 هایی که دورشان خط کشیده شده توجه کن و تفاوت به فعل

 جای قید تکرار را در این دو نوع فعل پیدا کن.

 جای قید تکرار در جمله را بگویی؟ توانیمی

 بینی:همان طور که می

(  To beهای کمکی )در اینجا های اصلی و بعد از فعلای اصلی قیدهای تکرار باال  قبل از فعلج

 است.

 always شههمی
 usually معموال
 often اغلب

 sometimes گاهی اوقات
 never هرگز

Adverbs of Frequency قیدهای تکرار    
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Answers: 
 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 

 

همه  (71صفحه) find itدر قسمت 

 را  پیدا کن وهای پرسشی متن کلمه

حاال پاسخ را  .زیرشان را خط بکش

 . توانی مشاهده کنیمی

 

 

 

 

 

 

Find it (p71) 

 

He sometimes reads the newspaper. 

She often helps her daughter with her homework.   
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 شود. قسمت همیشه به صورت شفاهی انجام می این

توانی با ) اگر می .بگویی خدمات درباره جمله  5 بخش باید این درس برای فعالیت ایندر 

 دوستانت در ارتباط باشی از طریق وسایل ارتباطی این قسمت را با هم تمرین کنید.( 

 اگر به دوستانت دسترسی نداری به تنهایی این قسمت را تمرین کن.

دارد، حتما تمرین کن و تا امتیاز  خودت را بسنج و به خودت امتیاز بده. اگر جایی نیاز به تمرین بیشتر

 عالی نگرفتی دست از تالش نکش.

 

 به. قبل از گوش دادن به فایل صوتی هر قسمت در ابتدا  A,B،   یک مکالمه و یک متن داریم در این بخش

 دقت به تصویرها و سؤاالت هر بخش دقت کن تا با آمادگی به سراغ این فعالیت بروی.

اگر خوب متوجه نشدی . به سواالت جواب بدهگوش کن و  را  Aه قسمت بفایل صوتی مربوط  حاال

  حتما یک بار دیگر گوش کن.

 را  بررسی کنی. بار سوم گوش کنی و  درستی جوابهایتتوانی برای می

 
 

 

 ام.جوابها را برایت گذاشته

Tell Your Classmates 

Listening, Reading and writing 

1 – He is a baker. 

2- He works in a bakery. 

3- It starts very early in the morning. 
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 اتفاق افتاد؟  Aدوست داری بدانی دقیقا چه گفتگویی  در مکالمه 

          

 

 

 

 

 

 

 

  می رویم.  Bقسمتحاال به سراغ 

ابتدا خوب این متن را بخوان که 

ها باید متوجه شوی که به کدام قسمت

فایل صوتی  بیشتر توجه کنی. سپس ،

گوش کن و  را  Bه قسمت مربوط ب

اگر خوب . جواب سواالت را بنویس

متوجه نشدی حتما یک بار دیگر 

 گوش کن.

نی و  بار سوم گوش کتوانی برای می

 را  بررسی کنی. درستی جوابهایت

 

 

 های درست مقایسه کنی.پاسخ توانی  باجوابهایت را می

 

 

 

difficult:  سخت، مشکل      

hot:           داغ، خیلی گرم  

1-He is a police officer. 

2-He works at a police station. 

3-He goes to work Saturdays to Wednesdays. 

4-He works from 7 a.m. till 4 p.m. 
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 بیان شد؟ B قسمتدوست داری بدانی دقیقا چه چیزی در

 

 

 

 هایت را بسنج و به خودت امتیاز بده. های درست، جوابحاال با توجه به جواب

های درس کلمهکنی ولی پیش از هرچیزسعی کن مرین اید بیشتر تاگر هنوز در این قسمت مشکل داری حتما ب

 رسی!را با توجه به تلفظ درست مرور کنی. با تمرین و پشتکار حتما به اهداف مورد نظر می

 

 

 

 

را از دوست خود بپرس و جوابهایش 74الت صفحه سؤا

حاال از دوستت بخواه این سواالت را از شما بپرسد و  بنویس. را با امالی درست در جای خالی

 .درا در کتابش بنویس یتجوابها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reading, Speaking, Listening and writing 

 

Role Play 
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ها و ساختار گرامری گر موقعیت و وسیله ارتباط با دوستت را داری، حتما  با همدیگر و با استفاده از کلمه

کنید و آن را با توجه به انسجام متن، یک مکالمه زیبا درست  (services)درس بر اساس موضوع درس 

ها و ساختارهایی باید درست و آهنگ درست جمالت،  تلفظ و ساختار درست  اجرا نمایید. ) البته  آن کلمه

 ای.(امل باشند که تا به حال در مدرسه یادگرفته ک

های قسمت های تمرین و تمرینیا بخش (conversation )توانی از مکالمه اول درس می

 شنیداری الگو بگیری.

ی کتاب کار به قسمت بخش انتظارات در اول درس برو و طالعه کامل درس و انجام فعالیتهاپس از م

ای. جدول امتیاز دهی را خودت را بسنج و ببین تا چه اندازه به اهداف و انتظارات این درس رسیده

 وباره وقت بگذار. کامل کن و اگر نیاز به تمرین بیشتر داری حتما برای هر قسمت د

 

 !سالمت و شاد و پیروز باشی                                            
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