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سخني با اوليا و دانش آموزان و معّلمين زعزي:

شــوراي برنامه ریزي آموزشي مؤسسه  آموزشي فرهنگي واله »ســري کتاب هاي آدم برفي« از »مجموعه کتاب هاي واله« را 

ویژه ي 3 گروه از مخاطبان با اهداف ذیل تهیه و تدوین نموده است:

1- دانش آموزان: آموزش و فرایند یادگيري روان و عميق براي دانش آموزان جهت آمادگي و کسب موفقيت در امتحانات 

نوبت اّول و دوم و آزمون هاي آزمایشي مختلف.

شــوراي برنامه ریزي، کتاب را بر این اســاس تهیه و تولید نموده است که دانش آموز بدون نیاز به معلّم و با کمك یكي از 

والدین و با مطالعه ي قســمت آموزش که براي هر مبحث تدوین شــده است و حل تمرین ها به یادگیري عمیق مطالب دست 

یابد و سطح علمي خود را ارتقا دهد و با حل سؤال هاي تشریحي و تستي پایان هر فصل به سنجش و ارزشیابي علمي و آموزشي 

خود بپردازد.

2- والدین: آموزش اصولي منطبق بر اســتانداردهاي آموزش و پرورش بــراي والدین جهت فرآیند یاددهي به  فرزندان 

خود.

از آن جا که سري کتاب هاي آدم برفي به آموزش تمام موضوعات و مباحث کتاب درسي پرداخته است؛ لذا والدین گرامي 

مي تواننــد با مطالعه ي آن در یادگیري عمیق تر مطالب به فرزندان خود کمك نمایند و جهت ارزشــیابي فرزند خود به حل و 

بررسي سؤال هاي تشریحي و تستي هر فصل بپردازند. 

3- آمــوزگاران: آموزش و فراهم نمودن ســؤاالت متنوع براي آموزگاران و معلّمان جهت کمــك به فرآیند یاددهي به 

دانش آموزان. 

آموزگاران گرامي مي توانند بعد از تدریس هر مبحث، تمرینات کتاب را که به همراه پاســخ نامه ي تشریحي مي باشد را در 

کالس با دانش آموزان خود حل نمایند و ســؤاالت تشریحي و تســتي را به عنوان تكلیف در منزل براي دانش آموزان در نظر 

بگیرند.
.

علي واهل
مدري مسئول ااشتنرات واهل



هب انم خدا

ري كنيد »گفت هب تحقيق استجابت شد دعاي شما، پس پايدا
رند.«  و پيروي نكنيد راه آانن را هك علم ندا

قرآن كريم سوره يونس آهي )88(

مقّدمــه

با توّجه به تغییر بنیادین شــیوه ي آموزش زبان انگلیســي در نظام آموزشي کشــور و به کارگیري متد CLT که در آن مبنا و اساس کار 
Communication یا همان برقراري ارتباط است، بر آن شدم که کتاب کاري متناسب با کتاب جدید آموزش و پرورش، براي تكمیل 
آموزش و تقویت دانش آموزان تألیف کنم، تا به همراه کتاب مدرسه، در یادگیري زبان انگلیسي و پیشبرد اهداف به وسیله ي این کتاب 
کمكي به دانش آموزان کرده باشم. همان گونه که دبیران گرامي مّطلع هستند، در CLT مبناي کار بر fluency به همراه accuracy و 
آموزش هر چهار مهارت Speaking ، Writing ، Reading و Listening به صورت هم زمان و از ابتداي کار است. هم چنین انجام 

فّعاليّت هاي گروهي، به شكل دو نفره یا بیش تر و به کارگیري زبان، در شرایطي مشابه شرایط واقعي، مورد تأکید است. 
هر فصل از کتاب حاضر شامل بخش هاي زیر است:  

درس نامه، که در این بخش موضوع اصلي درس و نكات کلیدي به همراه مثال به زباني ساده مطرح شده است.
آموزش حروف، که هر حرف به همراه چند مثال آموزش داده شده است. 

تمرین ها، که شــامل بخش هاي متنوعي براي پوشش تمامي مطالب کتاب است، تمرین هایي مانند وصل کردن، چندگزینه اي، جاي خالي، 
مرتب کردن، انواع جدول و ... 

 Test کلمات و اصطالحات جدید، که شامل تمامي کلمات و اصطالحات هر فصل به همراه معني آن هاست و در پایان هر فصل بخش
yourself ، که شامل 10 سؤال چهارگزینه اي به همراه پاسخ نامه ي تشریحي ارائه شده است. 

  Listening در ضمن، شــش نمونه سؤال امتحاني، شــامل دو نمونه سؤال پایان ترم اّول، دو نمونه سؤال پایان ترم دوم، شامل بخش هاي
Reading ، Writing و دو نمونه ســؤال شفاهي )Speaking(، مطابق بودجه بندي و بارم هاي ارائه شده توسط آموزش و پرورش در 

پایان فصل هاي 4 و 8 کتاب گنجانده شده است. هم چنین در پایان کتاب چهار پیوست به شرح زیر وجود دارد:
پيوست 1: شامل تمرین نقطه به نقطه ي اعداد و حروف.
.th و sh ، ph ، ch پيوست 2: آموزش حروف ترکیبي

پيوست 3: متن بخش شنیداري )Listening( نمونه سؤاالت امتحاني.
در پایان، از تمامي کســاني که در تهّیه و تدوین این کتاب تالش کرده و مرا یاري نموده اند، تشــّكر مي کنم و امیدوارم گامي در جهت 

آموزش بهتر دانش آموزان این سرزمین برداشته باشم.
 

افطمه شيرزاد    وژیئي
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Welcome

Welcome
 A) Match. .وصل کنید   

B) Fill in the blanks.  .جاهای خالی را پر کنید     

C) Write. .با حروف کوچک یا بزرگ بنویسید 

car

blue

taxi

police

HOTEL

ONE

DESK

MAP

D) Put the words in alphabetical order. .کلمات را به ترتیب حروف الفبا بنویسید 

brown   - two - salad - arm - cat
1 ...........  2 ...........   3 ...........  4 ...........  5 .............
girl - nurse - pen - rice - zero
1 ...........  2 ...........   3 ...........  4 ...........  5 ...........
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E) Match   .وصل کنید 

F) Number the pictures.   .تصاویر را شماره گذاری کنید 
1  teacher

2  student

3  blackboard

4  door

5  window
6  chalk

7  chair

8  bench

G) Number the words.   .کلمات را شماره گذاری کنید 
 pen

 pencil

 book

 notebook

 pencil sharpener

 pencil case

 eraser

 dictionary

 desk 

 ruler
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Welcome

 H) Circle  .دور پاسخ صحیح خط بکشید 

wall

door

 pen

 pencil

pizza

sandwich

 chair

 desk

bank

hotel

2

 football

 basketball

bus

taxi

 salad

 cake

I) Circle the words you know. .دور کلماتی که آموخته اید و می شناسید، خط بکشید 
sms   telephone   tennis  TV   stop  volleyball   taxi   internet   enter   exit   bus  cake   post 
hotel  football   delete   basketball   salad   police  CD  doctor  class   sandwich   bank   pizza

J) Read and circle the words you know. .بخوانید و دور کلماتی که آموخته اید و می شناسید، خط بکشید 

- A police car follows a big car. The big car and the police car stop. Then the big car goes 
back and hits the police car.
The policemen inside are shocked. Their new car is damaged. The big car starts going 
again. The policemen are OK and they follow this car again. In the end , they catch the 
bad man who is in the big car. Hes going to jail now for 19 months.

source: www.newsinlevels.com

- A man from Vietnam likes football very much. He is a big fan. He does anything to see his 
favorite football team.
He is in a city and he sees a bus. His favorite team is on the bus! He runs with this bus 
for a long time. The players in the bus start to like him. They tell him to get on the 
bus with them. The man is very happy. He takes pictures with everybody. He fulfills his 
dreams.

source: www.newsinlevels.com
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backpackکوله پشتيdoorدر

bagکیفeraserپاك کن

benchنیمکتmarkerماژیک

blackboardتخته سیاهnotebookدفتر

bookکتابpenخودکار

chairصندليpencilمداد

chalkگچpencil caseجامدادي

classroomکالسpencil sharpenerتراش

deskمیز تحریرrulerخط کش

dictionaryفرهنگ لغت، دیکشنريschoolمدرسه
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Lesson 1

 My Name
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سالم! وقتي کسي را مي بینیم، مکالمه ي خود را با سالم و احوال پرسي شروع مي کنیم. کلماتي که مي توانیم به کار ببریم Hi  و 
 Hello هستند و هم چنین بسته به زمان مکالمه، مي توانیم به جاي آن ها از صبح به خیر Good morning، بعدازظهر به خیر

 Good afternoon و عصر به خیر Good evening استفاده  کنیم.
 تفاوت Hello و Hi در این است که hello بیش تر در موقعیت هاي رسمي تر، مانند رابطه ي دانش آموز و معلّم و hi در 

موقعیت هاي غیررسمي، مانند رابطه ي دوستان، به کار مي رود. 
براي خداحافظي مي توانیم از عبارت هایي مانند خداحافظ Bye ، خداحافظ Goodbye و مي بینمت See you ، مراقب خودت 

باش Take care و شب  به خیر Good night استفاده کنیم. 
 شب  به خیر Good night براي خداحافظي به کار مي رود و از آن براي سالم استفاده نمي شود. 

براي پرسیدن حال کسي از جمله ي حال شما چطور است؟ ?How are you استفاده مي کنیم و در پاسخ به آن مي توان عبارت هایي 
 مثل خوبم، متشکرم Fine , thanks و Im Fine , thank you و خیلي خوبم Great , Very well و خوبم، بد نیستم

Not bad را به کار برد.

براي معرفي خود از عبارت هاي  ...I am  (Im) و ... My name is استفاده مي کنیم و براي پرسیدن اسم کسي از جمله ي 
?What's your name استفاده مي کنیم. 

 همیشه اسم هاي خاص، مانند اسم افراد، روزهاي هفته، ماه هاي سال و مکان هاي خاص را با حروف بزرگ شروع مي کنیم. 

Mr.آقاي مجرد یا متأهل

Mrs.خانم متأهل

Missخانم مجرد

Ms.خانم مجرد یا متأهل
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 apple  ant arm angry August

A1 2

3

a1 2

 Kite kebab key keyboard kitchen

K1 2
3

 milk mirror mobile phone mouse mechanic

M1
2

3

m1
2 3
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A) Find and color. .تصاویر مربوط به کلمات را پیدا کرده و رنگ آمیزی نمایید 

kiteappleant

mobile phonemousekey

B) Match.  .وصل کنید 

C) Match. .وصل کنید 
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 D) Find and match. .نام ها را پیدا کرده و به کادر مناسب وصل کنید 

E) Spell , find and check. .بزنید )( نام ها را هجی کرده، پیدا کنید و تیک 
n o M a arAbk anma Kd

hMaid nai K a

Mina

Mona

Mana

Ahmad

Azita

Akbar

Kamand

Kamran

Kiana

Ahmad

Mahdi

Mahan

Kimia

Kiana

Anita

F) Find and circle. .نام ها را در جدول پیدا کرده و دور آن ها خط بکشید 

MortezarazAolAhcMary
AramatinAyraMKate

KarenKAwnetaKoKasra

KaveharsaKpmarMahsa

AnnamashaMjrtAzar

ArashrsvuviqeeAnita

KamranahzxensnzMahan

MinanwnahaMba


