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Day 1

تکلیف - روز اّول
1

Write a paragraph describing a family member’s or friend’s residence.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

محل سکونت یک عضو فامیل یا یک دوست را دریک پاراگراف توصیف کنید.

                 @

۴
ل۴

ص
ف  •

 h
om

ew
or

k

۲                  @
جاهای خالی را با » است« یا » دارد« پر کنید. 

Fill in the blanks with the verb ‘to be’ or the verb ‘to have’.

    1(  خانه من دو طبقه ____________. 

   ۲(  خانه من سه اطاق خواب ____________. 

  ۳(  آیا آپارتمان شما رو به دریا ___________؟ 

  ۴(  آپارتمان من اجاره ای _____________. 

 5(  آشپزخانه آپارتمان من  خیلی کوچک ____________. 
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ر روز اول

Fill in the corresponding adjectives.  Write a sentence using one of the adjectives in 
each category. 

صفت های مربوط را بنویسید. با یک صفت از هردسته یک جمله بنویسید. 

۳

ل۴
ص

ف  •
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_______________

_______________

_______________
_______________

______________________________

______________________________

_______________

_______________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

                 @
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ر

Read this text and translate the sentences that are underlined.

۴

روز اول

این متن را بخوانید وجمالتی را که زیرشان خط کشیده شده است ترجمه کنید.

ل۴
ص

ف  •
 h
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ew

or
k

ا- سالم کوروش خان دیروز شنیدم کار پیدا کردید دارید میروید نیویورک. خب مبارک باشد.
 - ممنونم حسن آقا.  فعال یک 6 ماهی میروم ببینم میتوانم بمانم یا نه.  شنیدم شما سالها نیویورک زندگی

   میکردید.
  - بله یک 01 سالی آنجا بودیم.

 - میشود بپرسم چرا نماندید نیویورک.
- راستش رفت و آمد به سر کار برایم خیلی خسته کننده بود.  ما خارج از شهر زندگی میکردیم و محل

  کار من در مرکز شهر نیویورک بود.
- خب مگر نیویورک مترو ندارد؟

- مترو دارد ولی کار من ساعت 6 صبح شروع میشد و ساعت 11 شب تمام میشد.  ساعتهای معمولی
   مترو خیلی امن است ولی صبحهای زود و شبهای دیر وقت خطرناک است آدم سوار مترو بشود.

- پس چه کار میکردید؟
- بیشتر اوقات با ماشین میرفتم سر کار و به خاطر ترافیک روزی دو سه ساعت توی راه بودم.  پول

   پارکینگ هم انقدر در نیویورک گران است که نگو و نپرس.
- خب با این داستانهایی که شما تعریف کردید دارم از رفتن به نیویورک پشیمان میشوم.

   - نه من جای شما باشم فقط سعی میکنم محل کار و زندگیم از هم زیاد فاصله نداشته باشند.

¨

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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ر

Listen to the audio. Write a paragraph about your own experiences. Points to 
include: 

به نوار گوش کنید. یک پاراگراف درباره تجربیات خودتان بنویسید. نکاتی که درنظرمی گیرید: 

5

روز اول

ل۴
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ف  •
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or
k

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

- اسم ورزش
- محل )در صورت امکان(

- اسم دوستان
- تجربه خوب / بد / جالب

- چی خوردید؟
- کجا غذا خوردید؟

- اتفاق جالب 

U  
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Day 2

1

متن زیر را بخوانید و قسمتهای خط کشیده را ترجمه کنید.

۲

Read the text. Translate the sentences that are underlined.

                 @

- زنگ زدم خطتان مشغول بود.
- آره داشتم با مهران صحبت میکردم. آخر این هفته دارم با چند نفر از دوستانم میروم سن حوزه.

    میخواستم ببینم کجاها میتوانیم برویم.
- خب مهران چه گفت ؟

- مهران گفت نزدیکیهای خانه شان سر خیابان ساراتوگا یک ساندویچ فروشی هست به نام بیژن که
    ساالد الویه اش خیلی معروف است.  چلوکبابی یاس را هم گفت از چند نفر شنیده است که غذایش بد

    نیست.  

۴تکلیف - روز دّوم
ل۴

ص
ف  •

 h
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or

k

Refer to your notes and write a paragraph or two about your partner’s parents’ 
residence.  Be prepared to report to the class.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

با مراجعه به یادداشتهای خود یک یا دو پاراگراف درباره محل سکونت والدین هم کالسیتان بنویسید. َاماده باشید تا برای 
کالس بخوانید.

¨
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ر روز دوم

ل۴
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- خواهر من هم سن حوزه زندگی میکند اگر خواستی میتوانی از او هم بپرسی.
- فکر خوبی است.  شماره اشان را میتوانی بدهی به من.

- مگر امشب نمیایی مهمانی خانه ما.  
- راست میگویی  یادم رفته بود خودم امشب میبینمش. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

۳
به نوار گوش کنید.  فعلهای امری را بنویسید و آنها را ترجمه کنید.

Listen to the audio. Write the imperative verbs and translate them.

1-  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

۲-  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

۳-  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

۴-  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

5-  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

6-  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

۷-  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

8-  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

9-  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

10-  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

U  
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ر روز دوم

Imagine you are calling a friend and you need to leave a message on his/her voice 
mail about going somewhere (to play tennis, hiking, a picnic, etc.) next weekend. 
Ask him/her, if he/she wants to come with you. Write down the message you will 
leave for your friend.

 فکر کنید تصمیم دارید جمعه دیگر جایی بروید )مثال برای بازی کردن تنیس، کوهنوردی، پیک نیک یا .... (.  به دوستتان
 تلفن بزنید و برای او پیغام بگذارید.  پیغام خود را بنویسید.

۴                  @

ل۴
ص

ف  •
 h
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ew

or
k

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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Day 3

Write a description of the room or rooms you live in and your furniture.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

1

به دور و بر خود در اطاق خوابتان نگاه کنید و به سؤالهای زیر جواب بدهید.

۲                  @

۴تکلیف - روز سّوم

Look around your bedroom and answer the following questions. 

ل۴
ص

ف  •
 h
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or
k

 1(  در روی دیوارها چه چیز)هایی( می بینید؟ ____________________________

۲(  روی تخت چه چیزی می بینید؟ ___________________________________

۳(  زیر تخت چه چیزهایی می بینید؟ __________________________________
 

۴(  در گوشه اطاق چه چیزهایی می بینید؟ ______________________________

5(  چه چیزی روی صندلی  است؟ ___________________________________

6(  چه چیزی روی زمین است؟ ____________________________________  

درباره اطاقی یا  اطاق هایی که در َان زندگی می کنید و مبلمانتان بنویسید.

                 @
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ر

Listen to the audio and look at Nader’s e-mail. Underline the words or sentences 
that are different.

به نوار گوش کنید و به ایمیل نادر نگاه کنید. زیر کلمات یا جمالتی که در نوار و ایمیل متفاوت هستند، خط بکشید.

روز سوم

۳

ل۴
ص

ف  •
 h

om
ew

or
k

سالم رضا جان ، 

امیدوارم که خوب و خوش باشی.  جایت خالی االن چند روزی است که در کیش هستم.  از بندر عباس تا اینجا فقط یک 

ساعت پرواز بود. هتلهای اینجا یکی از یکی بهتر است و مغازه ها انواع و اقسام اجناس خارجی را دارند با قیمتهای 

مناسب. توی خیابانها که راه میروی از همه ملیتی آدم میبینی به خصوص خاور میانه ای.  خیلی دلم میخواست خانمم 

را می آوردم ولی چون او فرانسوی است فکر میکنم ویزا الزم داشته باشد و سفر من هم که َانقدر سریع جور شد که 

وقت پرس و جو از سفارت نبود. من سه روز دیگر میمانم تا بتوانم بروم غواصی و یک مقدار عکس بگیرم. اگر زحمت 

نیست میخواستم در این فاصله یک سربروی اداره گذرنامه بپرسی خارجی ها برای گرفتن ویزای کیش باید چه کار کنند. 

قربانت      

نادر

U  
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ر روز سوم
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Listen to the audio again. Write down the sentences that are different between it  
and the e-mail.  Compare them.

به نوار چند بار گوش کنید. جمالت/ کلماتی را که فرق دارند بنویسید و مقایسه کنید.

۴

 مثال:
ایمیل: امیدوارم که خوب و خوش باشی.

نوار: امیدوارم که خوب و حالت خوش  باشد.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

U  
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5

Look at the pictures below.  Write a paragraph describing Mahmoud’s room and 

what he does. You can get creative! 

به عکسها نگاه کنید. یک پاراگراف در مورد اتاق محمود و کارهایی که می کند بنویسید.

                 @

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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تکلیف - روز چهارم

Imagine you are looking for an apartment. Write an email to a real estate agent 
and ask for an apartment that has:

3 bedrooms - a big kitchen - a safe neighborhood - a big garage - 2 bathrooms

تصور کنید دنبال یک َاپارتمان می گردید. به یک مشاور مسکن ایمیل بنویسید برای گرفتن  َاپارتمانی با این خصوصیات:

1

Day 4

                 @
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۴

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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Read this text and translate it into English.

این متن را بخوانید و به انگلیسی ترجمه کنید.

۳

روزچهارم

ل۴
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U  
به نوار گوش کنید و قسمت های مختلف خانه نام برده شده را بنویسید.

۲

Listen to the audio clip and write the different parts that the mentioned house has.

____________________       __________________

____________________    __________________

____________________    __________________

____________________    __________________

____________________    __________________

 + کاشان کجاها برویم؟
 - من شنیده ام باغ فین کاشان خیلی معروف است.

 + آره من هم شنیده ام... اونجا که حتمًا میرویم.
 -  بناهای تاریخی هم دارد که خیلی جالب است مثل خانه تاریخی عباسیان...

 + ِاه چه جالب. من شنیده ام موزه کاشان  خیلی جالب است ... فرشهای خیلی قشنگی دارد ...
  آخه فرش کاشان خیلی معروف است ... بازار سنتیش هم  باید خوب باشد، مسجد جامع اش هم باید

جالب باشد.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
 

¨
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Write a biographical paragraph (minimum of seven sentences) on what you or 
someone else used to do at the beach when you were young. Include:

 به فارسی بنویسید.

روزچهارم

5

- سن
- فعالیت ها 
- خوشتان آمد / بدتان آمد 
- عادات / رسوم 
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۴                  @

Circle all the loanwords below:

دور کلمات قرضی خط بکشید.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
 

                 @



تکلیف - روز پنجم

Listen to the audio file and fill in the blanks.

به نوار گوش کنید و جاهای خالی را پر کنید.

1 U  

Day 5

خالصه متن را به انگلیسی بنویسید.

۲

Write the gist in English.

ل۴
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۴

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
 

- خوب مهین جان، ________  نو مبارک! 
- مرسی مینا جان، همیشه دوست داشتم خانه جدیدم __________ و بزرگی داشته باشد. 

- خوب، آشپزخانه جدیدت چطوره؟
- بزرگ است و سه تا ______ هم دارد. ______ هم  نو است. یک ______ و یک _______ بزرگ

    هم دارد.   میز__________ را هم میتوانم در ____________ بگذارم.
- چه خوب!

- بله، فقط برای آشپزخانه نو باید یک دست _______، ________، _______ و_______ جدید هم 
بخرم. چون وسایل قبلی ام خیلی کهنه هستند. چند تا _________ و یک __________ بزرگ هم الزم

    دارم.
-  خوب من یک مغازه خوب می شناسم یک روز با هم برویم آنجا هر چی الزم داری بخر.

                 @

1۷۲   

ل۴
ص

ف  •
 h

om
ew

or
k

http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/47d515a06d7548b78716bc4c717879421d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf


1۷۳   

ر

Read the following conversation and translate the underlined sentences.

مکالمه زیر را بخوانید وجمالتی را که زیرشان خط کشیده شده است ترجمه کنید.

۳

روز پنجم

ل۴
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- هواپیمایی میهن، بفرمایید.
+ سالم آقا.

- سالم.
+ ببخشید بلیط برای اصفهان می خواستم.  

برای چه تاریخی خانم؟ - برای چند نفر؟ 
+ برای یک نفر ... برای پنج شنبه ۲5 خرداد.

- بلیط یکسره میخواهید یا رفت و برگشت؟
+ رفت و برگشت. میخواهم پنج شنبه ۲5 خرداد بروم ... بعد... یکشنبه ۲8 ُخرداد هم برگردم.

- چه ساعتی برایتان خوب است؟ صبح میخواهید یا بعدازظهر؟
+ اگر بشود رفتش صبح باشد،  برگشتش شب.

- خیلی خوب پس پنج شنبه ۲5 ُخرداد ده و نیم صبح رفت ...  یکشنبه هم ۲8 ُخرداد ساعت هشت و ُربع 
    شب برگشت ... خوب است برای شما؟

+ بله مرسی، قیمت بلیط چقدر میشود ؟
- یک لحظه اجازه بدهید این پرواز را برایتان رزرو بکنم ...اسمتان را  بفرمایید لطفًا.

+ پروین صالحی.  
- خاُنم پروین صالحی ... خوب بنویسید لطفًا شماره پروازتان میهن ۲۳9 ِاه ... خوب قیمت بلیط تان هم

    میشود ۲8800 تومان. 
+ میتوانم با خودم دوربین و چتر ببرم تو هواپیما؟ 

- بله اشکال ندارد ...فقط یادتان نرود  یک ساعت جلوترهم  فرودگاه باشید تا کارت پروازتان را بگیرید. 
+ باشد مرسی.

- خدانگهدار.
+ خدانگهدار.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
 

¨
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Write about something that happened to you or someone you know at the beach. 

Use sentences such as:

در باره اتفاقی که در کنار دریا برای شما یا یکی از نزیکانتان افتاده بنویسید.

۴                  @

1(  یکبار رفتیم شنا تو دریا.
۲(  کم مانده بود غرق شوم.

۳(  شنا بلد بودم. 
۴(  پسرخاله ام من را نجات داد. 
5(  ولی خیلی خوش میگذشت. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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تکلیف - روز ششم

Listen to the audio and fill in the blanks.

به نوار گوش کنید و جاهای خالی را پر کنید.

1

Day 6
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۴

سالم پروین خانم چه خبرهای جدید؟
 خبر قابل عرض ندارم. فقط امروز صبح رفتیم طرفهای خیابان جمهوری یک __________ دیدیم.

خب خوشتان آمد؟
واهلل خانه ___________ بود ولی همه چیزش ______ است ________، ________  و _____

.________  
  برق هم که __________ نیست.

 ما که شانس آوردیم همه چیز ____________ است.
  بله ___________ شما خیلی خوب است این خانه فقط یک ____________  داشت.

 خوب میتوانید یک خط دوم بخرید فکر نمیکنم خیلی _________ باشد.
 نه خط تلفن گران نیست ولی _________ میگوید یک سال طول میکشد تا ______ را بدهند.

 تازه خانه یک ___________  بزرگ هم دارد که باید هرچند روز یک بار __________ بدهیم.
آب هم که گرانتر از برق.  ماه پیش پول _______  آبمان 50000 تومان شد.

آره این خانه یکی دو تا اشکال ندارد باید بگردیم دنبال یک خانه دیگر.

۲

Listen again and write all the second person plural verbs that you hear. The 
infinitives have been provided as clues.

دوباره به نوار گوش کنید و تمام فعلهای دوم شخص جمع را که می شنوید بنویسید. برای کمک، مصدرها در زیر داده شده 
اند.

U  

U  

http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/37487b3b6b6b467880f751228af956d51d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/37487b3b6b6b467880f751228af956d51d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
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Go back to lessons about Esfahan and also review your notes.  Write a paragraph in 

Persian about what you learned about Esfahan.

به یادداشتها و درسهای خود نگاه کنید. یک پاراگراف در مورد چیزهایی که در مورد اصفهان یاد گرفتید، بنویسید.

۳                  @

روز ششم
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

فعل مصدر    

آوردن  

خواستن  

بردن  

داشتن  

رسیدن  

فرمودن  

گرفتن  

Choose a movie and write a paragraph about it. (You can write about the director- 
actors and also couple of lines about the movie)

 یک فیلم انتخاب کنید و به فارسی چند خطی در مورد آن بنویسید. ) در مورد هنرپیشه های داستان – کارگردان و مورد
خود فیلم بنویسید.(

۴                  @

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
 

______________________________________________________________________________



Listen to the audio and fill in the blanks.

به نوار گوش کنید و جاهای خالی را پر کنید.

1
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۴
- مریم جان، _________  شما این ماه آمده؟ 

+ آره مینا جان، چرا؟

- تو قبض ________  تغییری دیدی؟

+ نه، چطور؟

- مثل اینکه _________  ما خراب شده، چند ماهی میشود که ____________ خیلی زیاد میشود.

+ پول ______   چطور؟

- نه، آن ____________  نکرده فقط پول گازمان تقریبا _________  شده. ماه پیش شکایت کردیم، گفتند بزودی 

    می آیند تا ________  را نگاه کنند.

+ خوب، پس باید فعال صبر کنید.

+ بله.

Translate the conversation in the previous exercise into English.

متن تمرین قبل را به انگلیسی ترجمه کنید.

۲

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
 

                 @

U  
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تکلیف - روز هفتم۴

http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/a69c20b44fad4bb88ea58ddf9c5ffc611d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf


1۷8   

ر

Listen carefully to the four conversations, and rearrange the jumbled sentences that 
follow so that they match the audio.

به چهار مکالمه با دقت گوش کنید و جمالت به هم ریخته را مرتب کنید تا مطابق نوار باشند.

روز هفتم

۳ U  

ل۴
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1(  با  همدان چی از مریم آمدی ؟   با اتوبوس

___________________________________________

۲(  راه بود چطور؟   خسته نبود خیلی  طوالنی بود ، شدم  

 ___________________________________________

۳(  میکنی زندگی، االن اهواز مهناز ؟   آره 

___________________________________________

۴(  با چی اومدی؟   خودم با ماشین صبح راه رسیدم زود ، االن افتادم.

 ___________________________________________

5(  چطوری بابک؟   قربانت خوبم.

____________________________________________

6(  با شیراز هواپیما آمدی ؟   آره، بابا از رشت کلی راِه تا شیراز، فکر کردم بهتره با هواپیما بیایم که خیلی خسته نشوم.

____________________________________________

۷(  برایم به به چه از گز عالی ای اصفهان آوردی حمید درد دستت نکند.  نوش جان!

____________________________________________

 

8(  کی رسیدی؟  همین پیش دو ساعت

__________________________________________

9(  چی آمدی با؟   با موتورسیکلت 

__________________________________________

 

http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/d6664e32a8ec4b7592677c98bdbf56901d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
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Write a paragraph about one of your holiday excursions that was tainted by bad 
luck. Include a description of the bad luck, the occasion, the date, types of food, 
activities, customs, equipment, dress, remedies, etc. Use as many of the words you 
learned in this lesson as possible:

یک پاراگراف درباره یکی از سفرهای گروهی تان که با بدشانسی همراه بوده بنویسید.  شامل توصیفی از بد شانسی، 
مناسبت سفر، زمان، غذاها، فعالیت ها، لوازم، لباس، راه حل ها، ... .  تا جای ممکن از کلماتی که در این درس یاد

گرفته اید.

روز هفتم

۴                  @
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آتش  
استراحت کردن

بلند شدن 
تخته نرد  
چمن   
خوابیدن  
درخت   
دستور دادن  
دیگ   
رفتن   

زیر انداز   
سفره   

قلیان     
گاز پیک نیکی  
ماشین   

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

fire
to rest 
to get up   
backgammon
grass
to sleep
tree
to order
pot
to go
ground cloth
tablecloth 
hookah  
camping stove
car
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تکلیف - روز هشتم

Read this conversation and translate it. 
این مکالمه را بخوانید و آنرا ترجمه کنید.

1
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۴
- سالم آقای علیپور.

 - سالم خانم اسدزاده، حال شما خوب است؟
 - مرسی، شنیدم خانه خریده اید. 

 - نه خانم من که خانه نخریده ام، یک قطعه زمین خریده ام فقط.
 - خیلی خوب کجا زمین خریدید؟

 - تو ماه خریدم. 
 - فرمودید کجا؟

 -عرض کردم تو ماه. 
 - کجا فرمودید؟

 - در کره ماه عرض کردم خانم.  شما نمیدونید که زمین های ماه را دارند میفروشند ؟  یک آژانس  مسکن دارد زمین ها
        را میفروشد.

 - نه، شما زمین را چه جوری خریدید؟
 - از اینترنت خریدم.

 - زمینتان را دیده اید؟
 - نخیرخانم من که زمین را ندیده ام، من فقط  نقشه اش را دیده ام.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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Write a paragraph about a recent trip you took. Include:

۲

روز هشتم

یک پاراگراف درباره یک سفری که به تازگی کرده اید، بنویسید. شامل:

ل۴
ص

ف  •
 h

om
ew

or
k

- مبدأ )نقطه شروع(
- مقصد

- وسیله نقلیه
- فاصله )به کیلومتر(

- ساعت
- محل های استراحت

- غذا
- اسم اشخاص همسفر با شما

- نسبت آنها با شما
 )High and low points of the trip(    نقاط قوت و ضعف مسافرت -

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Listen to the audio several times and write the gist of it.

۳
به نوارچند بار گوش کنید و خالصه آن را بنویسید.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

                 @
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