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الف 1

Work in pairs, reading this letter.
دو نفری کار کنید. نامه را بخوانید:
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مرور فصل چهارم
Review of Unit Four

۴

آرش عزیز،
هفته گذشته دنبال آپارتمان و اسباب کشی بودم. باال خره یک آپارتمان در منطقه فرمانّیه پیدا کردم. آپارتمان دو تا اطاق 

خواب دارد که هر دو اطاق، منظره زیبای کوه دماوند را دارد. بعداز نوشتن قرارداد به میدان تجریش رفتم و اثاّثیه نو 
خریدم. یک دست صندلی و یک میز ناهار خوری و یک مبل خریدم. خوشبختانه، آپارتمان موکت تمیز و پرده های خیلی 
قشنگ دارد. صاحبخانه قرار است یک ماشین ظرفشوئی و یک یخچال نو برای من بخرد. آژانسی که من پیدا کردم خیلی 
خوب بود. اسم و شماره تلفن این آژانس را به همه بّچه ها میدهم تا برای پیدا کردن مسکن به این آژانس مراجعه کنند.

قربانت 
بیژن

21.۳.1۳8۵

ب 1

Which of the following statements are true, and which false?

کدامیک از جمالت زیر درست و کدام غلط هستند؟

¨

    1(  این نامه از آرش به بیژن  است. ___________

 2 (  آپارتمان دو تا اطاق خواب و یک یخچال بزرگ دارد.  ___________

 ۳ (  آپارتمان در کوه دماوند است و منظره فرمانیه را دارد.  ____________

 ۴ (  بچه ها آدرس و شماره تلفن این آژانس را به بیژن دادند.  ___________

 ۵ (  آپارتمان پرده دارد ولی موکت تمیزی ندارد. ___________

 6 (  صاحبخانه قرار نیست برای بیژن یک ماشین ظرفشوئی بخرد. ___________

 7 (  بیژن یک دست صندلی و یک میز ناهار خوری و دو تا مبل نو خریده است.  __________

^
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ج 1

Work in teams of two.  Pick four false sentences from the previous exercise and 
correct them.

دو نفری کار کنید. چهار تا از جمالت غلط  تمرین قبل را تصحیح کنید.

مثال: این نامه از آرش به بیژن  است.
        این نامه از بیژن به آرش است.

______________________________________________________-1

_______________________________________________________   

______________________________________________________-2

______________________________________________________   

______________________________________________________-۳

_______________________________________________________   

______________________________________________________-۴

______________________________________________________    

د 1

Fill in the blanks with words and phrases from below to complete the sentences.

 جاهای خالی را با کلمات زیر پر کنید و جمالت را کامل کنید.

صاحبخانه – اطاق پذیرائی – قراراست – آشپزخانه – برای -  منطقه - نزدیک – گاراژ -  فرمانّیه – منظره – دو خوابه – خریده است 

1-   بیژن دوست خیلی ___________ آرش است.

2-   او در _____________ فرمانّیه یک آپارتمان اجاره کرده است.

۳-   آپارتمان بیژن ____________ کوه دماوند را دارد.

۴-   بیژن برای آپارتمان جدیدش اثاثیه نو _____________.

۵-   آپارتمان بیژن یک ________  و یک __________ بزرگ دارد.

6-   _________ صاحبخانه بیژن یک یخچال نو __________ او بخرد.

7-   _________ بیژن مرد خوبی است و برا ی او ماشین ظرفشوئی هم میخرد.

8-    آپارتمان بیژن _____________ است و یک ____________ برای ماشینش دارد.

                 @

^
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Work in groups of two.  Your classmate wants to rent an apartment or house.  Fill 
out the following form for him/her and send it via internet to Persepolis Real Estate 
Agency.  Ask your classmate questions in Persian in order to complete the form. 

الف 2
دو نفری کار کنید. همکالسیتان میخواهد یک آپارتمان یا یک خانه اجاره کند. فرم زیر را برای او پر کنید و با پست 

الکترونیک به مشاورین مسکن پرسپولیس بفرستید. در باره مسکن دلخواه همکالسی تان از او سوال کنید و فرم را کامل 
کنید.  

Your partner is a Persepolis Real Estate agent. Role play a call to your agent, 
describing the apartment or house you want to rent.

ب 2

نقش بازی کنید. همکالسی تان در مشاورین مسکن پرسپولیس کار میکند. به او تلفن کنید و آپارتمان یا خانه ای را که 
میخواهیداجاره کنید توصیف کنید.

^

^

محدوده جستجو :  پرسپولیس             
 منطقه  :   یا    یا  

خرید جستجو جهت :

پیش خرید 

رهن

اجاره 

ویال نوع ملك :

آپارتمان

مستغالت

خانه

كلنگي

دفتركار 

مغازه

سوئیت 

 قیمت كل /
 تا  توماناز  تومانودیعه :

 مبلغ واحد /
 تا  تومان از  توماناجاره :

 تا  از تعداد طبقات : تا   متر از   مترزیر بنا :
 تا  از شماره طبقه : تا  از تعداد اطاق خواب :
 تا   سال از   سالعمر بنا : تا  از تعداد واحد :
 تا   روز پیشجستجو تا   متر از   مترمتراژ زمین :



18۵   

ر
ل2

ص
ف  •

 re
vi

ew

مرور بخش1

ل۴
ص

ف  •
 re

vi
ew

مرور فصل ۴

ج 2                  @
دو نفری کار کنید. به مشاورین مسکن پرسپولیس ایمیل بنویسید و واحدی را که درباره اش به فارسی صحبت میکردید، در 

آن توصیف کنید.

In pairs, write an email to Persepolis Real Estate and describe the unit you have 
been talking about in Persian.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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دوباره گوش کنید. دو نفری کار کنید و جاهای خالی را پر کنید.

مرور فصل ۴

Listen to the audio.

به نوار گوش کنید. 

الف ۳ U  

Listen again and, in teams of two, fill in the blanks. 

الو شهرزاد؟

امید ______________؟

آره ________________.

______________ خبرها؟

شهرزاد باورت _____________ هفته پیش ______________ رفتیم کناردریاچه _______________. 

جدی میگویی. ____________؟

_____________ سد کرج. پشت سد یک دریاچه باحالیه یک روز __________ و ____________ بود اما یک 
اتفاق عجیبی ُافتاد!

جدی _____________؟ چه اتفاقی ؟

خوب ___________ داشت در ______________ ممنوع _______________ میرفت یک پلیس آمد و 
دستگیرش کرد.

کدام _________________؟

علی !

جدی میگویی؟ بردنش زندان یا جریمه تان کردند؟

نه صبر کن، بگذار بگویم ... یکی از پلیس ها همکالسش بود _______________ بودند با هم ______________ 
میرفتند. 

خالصه آخرش برای ما یک نوشابه خرید و تمام شد و رفت!

اوّلش خیلی ترسیدیم.

ب ۳ ^

http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/64c24082fed34608b1b4e3c71fa835b21d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
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 دو نفری کار کنید. جوابهای درست را عالمت بزنید:

Work in pairs to pick the correct answers to these questions.

ج ۳ ^

1( داستانی که شنیدید
   یک نامه است از یک دوست به دوستی دیگر )   (

   یک تلفن است از علی به شهرزاد )   (
   یک تلفن است از امید به شهرزاد )   ( 
   یک تلفن است از شهرزاد به امید )   (

2( علی برادر امید است. )   (   
    علی برادر شهرزاد است. )   (
    امید برادر شهرزاد است. )   (

    شهرزاد خواهر علی و امید است. )   (

۳( علی را دستگیر کردند چون
    نوشابه خورد )   (

    روی آب اسکی میکرد )   (
    در منطقه ممنوع  اسکی روی آب میکرد )   ( 

    مشروب میخورد )   (

۴( پلیس علی را جریمه کرد. )   (
    پلیس علی را به زندان برد. )   (

    پلیس برای علی نوشابه خرید. )   ( 
    پلیس علی را به دادگاه برد. )   (

۵( علی و امید برای سیزده بدر به
    ساحل دریای خزر رفتند )   ( 

    ساحل دریاچه ارومّیه رفتند )   (
    ساحل کارون رفتند )   (

    دریاچة سد کرج رفتند )   (   
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دو نفری کار کنید. به عکسهای زیر نگاه کنید و یک داستان بسازید.

Work in pairs.  Examine the following pictures and fabricate a story based on them. 
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مرور فصل ۴

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

^

Read your story aloud to the class. 
داستانتان را برای بقیه کالس بخوانید.

و ۳ ¨
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الف ۴ ^
دونفری کار کنید. به همکالسیتان بگویید وقتی در دبیرستان بودید چه کار میکردید.

In pairs, tell your partner three things you used to do in high school. 

مثال:
شاگرد الف: وقتی در دبیرستان بودم سیگار میکشیدم.

ب ۴ ¨
کارهایی را که همکالسی تان می کرده برای کالس بگویید. البته حتما با اجازه همکالسی تان.

Tell the class things your partner used to do. Make sure your partner grants you 
permission! 

مثال:
شاگرد ب: وقتی الف  در دبیرستان بود سیگار میکشید.

ج ۴                  @
چهار جمله بنویسید و کارهایی را که می کردید وصف کنید.

Write four sentences describing what you used to do. 

مثال: وقتی جوانتر بودم سیگار میکشیدم.
       وقتی بّچه بودم با پدرم به سینما میرفتم.

       وقتی در کلرادو بودم زیاد به اسکی میرفتم.

_______________________________________________  )1

_______________________________________________  )2

_______________________________________________  )۳

_______________________________________________  )۴
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مرور فصل ۴

دو نفری کار کنید. جاهای خالی را با کلمه های زیر پر کنید:

۵

Work in pairs.  Fill in the blanks with words chosen from the following list:

^

1(  میخواهیم هفته آینده به ______________ برویم.

2(  با چی میخواهید به اصفهان _____________ کنید؟

۳(  با ______________ میخواهیم برویم.

۴(  هوا پیما کمی ___________ است ولی ___________ است.

۵(  چهار روز در ____________ شاه عّباس ______________.

6(  اطاقتان چند ____________ است؟

7(  اطاق دو نفره  ____________ ولی بّچه ها هم با ما میمانند.

8(  چند روز در اصفهان _____________  ؟

9(  میخواهیم چهار روز در اصفهان _____________.

_________ مسافرت با ____________ برای هر نفر 1۵ هزار تومان است.  )10

  بلیط / بلیت – نفره – اصفهان – مسافرت – گران – هواپیما – میمانیم – رزرو کردیم – بمانیم – میمانید – راحتتر – هتل

جدول زیر را کامل کنید:

6

Complete the following table. 

to stay       ماندن                                    
             زمان حال                                                    وجه التزامی 

اّول  شخص مفرد:   می مانم               اّول  شخص مفرد: ___________ 

دّوم  شخص مفرد:  ___________              دّوم  شخص مفرد:  بمانی 

سّوم  شخص مفرد:  ___________             سّوم  شخص مفرد: ___________ 

اّول  شخص جمع:   ___________             اّول  شخص جمع:  بمانیم 

دّوم  شخص جمع:   می مانید               دّوم  شخص جمع:  ___________

سّوم  شخص جمع:  ___________              سّوم  شخص جمع: ___________ 
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با هم کار کنید. میخواهید هفته آینده برای یک هفته به اصفهان مسافرت کنید. به دفتر شرکت هواپیمائی هما در تهران 
بروید و یک بلیط دو سره برای یک زوج و دو بّچه بخرید. همکالسی تان نقش کارمند شرکت هواپیمائی را بازی میکند.

الف 7

Work in pairs to create a dialogue.  You  want to take a week-long trip to Esfahan 
next week.  You go to the airlines office in Tehran and buy a round-trip ticket for 
one adult and two children.  A classmate will play the role of the airlines employee.

^

میدان نقش جهان در اصفهان

قرعه کشی کنید. دو گروه مکالمه خود را اجرا کنند.

Do a drawing. Two groups will perform their dialogue.

ب 7 ^
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____________ سال قبل هم به اصفهان رفتید؟

بله ما هر ______________ به اصفهان میرویم.

در _____________ هتل ماندید؟

ما  معمواًل  در هتل شاه عّباس ______________ ، سال ______________ هم در هتل شاه 
عّباس ماندیم.

هتل را قباًل  _____________ میکنید؟

بله معمواًل  اّیام عید هتل های اصفهان خیلی _____________ هستند.

________________ از تهران هتل را رزرو میکنید؟

________________ و با مدیر هتل صحبت میکنم.

سال قبل _________________ در اصفهان ماندید؟

تقریبًا  یک _________________ ماندیم.

در اصفهان از _______________ ها دیدن کردید؟

تقریبًا  از همه جا، از عالی قاپو، مسجد شاه، مسجد جامع، پل خواجو و ________________.
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دو نفری کار کنید.  به نوار گوش کنید.  این قسمت نوار مکالمه بین دو نفراست.  جاهای خالی را پر کنید.

Work in pairs. Listen to the dialogue.  Then complete the incomplete parts below.

 8 U  

http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/a1ecd17902144035bb2a650d5849a5cb1d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
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دو نفری کار کنید. میخواهید اّیام عید برای یک هفته به اصفهان مسافرت کنید. به هتل شاه عّباس در اصفهان تلفن کنید و 
یک اطاق دو نفره برای یک زوج و دو تا بچه رزرو کنید. 

الف 10

Work in pairs.  You want to make a week-long trip to Esfahan for the holidays.  You 
phone the Hotel Shah Abbas in Esfahan and reserve a double room for an adult and 
two children.

^

ب 10
قرعه کشی کنید. دو گروه مکالمه خود را اجرا کنند.
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Do a drawing. Two groups will perform their dialogue.

^

خریدن:     ______________________________________________

خوردن:    ______________________________________________

دیدن )بنای تاریخی(:  ________________________________________

مسافرت کردن:  _____________________________________________

اجاره کردن:    _____________________________________________
  

شنیدن:    _________________________________________________

نوشتن:    ________________________________________________

خوابیدن: _________________________________________________

 9

خواندن     مثال:  شعر »کالغ سیاه« ادگار الن پو را خوانده ای؟

In pairs, ask about what your partner has or hasn’t done. You will be practicing the 
present perfect. Use the verbs given, your partner will write down your sentences. 
Switch roles.  Each of you should do four verbs.

^
دو نفری کار کنید.  از همکالسی تان درباره کارهایی که انجام داده  یا  نداده اید سؤال کنید.  زمان گذشته نقلی را تمرین 

خواهید کرد.  از فعلهای داده شده استفاده کنید.  همکالسی تان جمله های شما را بنویسد. نقش عوض کنید. هر کدام چهار 
فعل را انجام دهید.


