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- (e) «چه کسی در تایپ کردن مهارت دارد؟» «خواهر من.»  -2

- (d) «برادر او کجا است؟» «در آشپزخانه.» 

- (b) «ملیت شما چیست؟» «من فرانسوي هستم» 

- (a) «تو چه موقع به شنا می روي؟» «در جمعه ها.» 

- (c) «تو می توانی چه کار انجام دهی؟» «من می توانم شنا کنم.» 

 ( - من در خانه می مانم و استراحت می کنم. ( -3

 ( - در یکشنبه ها، ما ورزش می کنیم. (

 ( - او اآلن در حال تماشا کردن تلویزیون است. (

 ( - ما هر جمعه از خویشاوندان مان بازدید می کنیم. (

 ( - اآلن صبح است. (

 -4

.   DINIA 
   country        nationality     

     India      Indian 

. NLEGADN 
  country     nationality    
  England       English 

. ICAHN 
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. PNASIN 
  country      nationality   

   Spain    Spanish
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(do) شما چه روزهایی به خرید می روید؟

(do / play) ما در مدرسه ورزش می کنیم.

(watch) من و برادرم هر روز عصر تلویزیون تماشا می کنیم.

(evening) ساعت  عصر است. ساعت هشت عصر است.

(climb) ما جمعه ها کوه نوردي می کنیم.

(weekend) در ایران، پنجشنبه و جمعه (تعطیالت) آخر هفته هستند.

(seven) در یک هفته، هفت روز وجود دارد.

(morning) «آیا ساعت  قبل از ظهر است؟» «بله، ساعت  صبح است.»

(afternoon) ساعت سه بعد از ظهر ساعت  بعد از ظهر است.

6-گزینه 2
شکل صحیح جمله ها به صورت زیر است: 

  I go to school in the morning.

  Are they Spanish? OR Are they from Spain? 

  What days do you go to school?

نکته: قید هاي مربوط به زمان حال ساده:  7-گزینه 1
 1) in+ the morning - the afternoon - the evening 
2) on+ weekdays - the weekend - Monday mornings 
3) every + day-night-week- هر مقطع زمانی 

 
 sunrise = طلوع خورشید    sunset = غروب خورشید 8-گزینه 3

 noon/midday = نیمه روز ظهر        midnight = نیمه شب

) صحیح  غلط  گزینۀ  9-گزینه 4

) روز  شب  گزینۀ 

) طلوع خورشید  غروب خورشید  گزینۀ 

) حتمًا  خوب  نادرست  گزینۀ 
دیکتۀ صحیح سایر گزینه ها:  10-گزینه 2

Saturday (1: شنبه    Thursday (3: پنج شنبه        Tuesday (4: سه شنبه 
دیکتۀ صحیح واژگان مورد نظر به صورت زیر است: 11-گزینه 3
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 A: nationality (ملیت) 
B: beginning  (ابتدا) 

 

ترجمۀ جمله ها: A: «شیوا در زبان انگلیسی خوب نیست. آیا می توانید به او کمک کنید؟»  12-گزینه 1
B: «حتمًا.» 

) اهل کجا هستید؟  ) شما چه کار می کنید؟           ) کی می توانید شروع کنید؟           ) آیا می توانید به او کمک کنید؟          

دیکته ي صحیح کلمه ي (continent) به معناي (قاره) مورد نظر است.  13-گزینه 4

14-...4... Sure. We can start this Friday. (.حتمًا. ما می توانیم این جمعه شروع کنیم) 
...5... Really?! Thank you. (.واقعًا؟! ممنونم) 
...3... Can you help me with my math? (آیا تو می توانی در ریاضی به من کمک کنی؟) 
...2... I stay at home and relax? Why? ((می پرسی؟) من در خانه می مانم و استراحت می کنم. چرا) 
...1... What do you do on Fridays? (تو جمعه ها چه کار می کنی؟) 

15-نام من اَلن پیترز است. من در پاریس، فرانسه زندگی می کنم. من چهارده ساله هستم. من دانش آموز هستم. من می توانم
فرانسوي و انگلیسی صحبت کنم. من یک خواهر دارم. ما هر روز (کاري) هفته به مدرسه می رویم. در آخر هفته ها، ما در خانه

می مانیم. من درس هایم را می خوانم اما خواهرم به مادرم کمک می کند تا خانه را تمیز کند.

.You are French    ملیت من چیست؟ 

.You are fourteen years old    من چند ساله هستم؟ 

.You go to school every weekday    من چه روزهایی به مدرسه می روم؟ 

.You stay at home on the weekends   من چه موقع در خانه می مانم؟ 

.You study your lessons   من آخر هفته ها چه کار می کنم؟ 
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