
فصل۵مقدمه

OBJECTIVES

module

 3

module

 2

module

 1

•  Talking about services & governmental departments 
•  Understanding Iranian governmental structure in comparison to and
  contrast with US governmental departments
•  Learning about the private and public sectors of Iran
•  Surviving in real life situations in banks, post offices, and government
 offices
•  Getting a general knowledge about the educational institutions of Iran
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•  Talking and asking about one’s health
• Talking about different body parts and symptoms
• Making doctor’s appointments
• Asking about and buying medicines and body care
• Talking about herbal remedies

•  Talking about outdoor activities
• Negotiating specifics of a trip based on a weather report
• Discussing appropriate clothes and equipment for various weather conditions and terrains
• Bartering for items needed on trips
• Understanding slang used in trip descriptions
• Explaining how machines operate
• Translating in a team
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OBJECTIVES

Talking about services & governmental departments 
Understanding Iranian governmental structure compared to US 

 governmental departments
Learning about the private and public sectors of Iran
Surviving in real life situations in banks, post offices, and 
government offices
Learning about the educational institutions of Iran
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Government and Public Institutions  Day 1

۱

 وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی درایران

  به سایت های اینترنتی زیر نگاه کنید.  در هر دو سایت نام  وزارتخانه های دولت جمهوری اسالمی ایران را می بینید.

بخش۱
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 5
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Look at the links to the internet pages below. On this page and the next are listed 
the various ministries of the Islamic Republic of Iran.

دو نفری کار کنید و نام وزارتخانه ها را هم به فارسی و هم به انگلیسی بخوانید.

Work in pairs, and read the names of the ministries in Persian and English.

Ministries وزارتخانه ها

The Ministry of Economic Affairs and 
Finance

وزارت امور اقتصاد و دارایی   

The Ministry of Foreign Affairs وزارت امور خارجه ایران  

The Ministry of Education وزارت آموزش و پرورش   
The Ministry of Iran Trade Point 

Network
وزارت بازرگانی

The Ministry of Health and Medical 
Education

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي

Directorate General of Telecommunications 
Telegraph & Telephone

وزارت پست و تلگراف و تلفن

The Ministry of Agriculture وزارت جهاد کشاورزی   
The Ministry of Industries وزارت صنایع و معادن   

The Ministry of Science Research & 
Technology

وزارت علوم و تحقیقات وفناوری   

The Ministry of Culture وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی   
The Ministry of Society Affairs وزارت کار و امور اجتماعی   

The Ministry of Housing & Urban 
Development

وزارت مسکن و شهرسازی   

The Ministry of Mines and Metals وزارت معادن و فلزات   
The Ministry of Petroleum    وزارت نفت

The Ministry of Power وزارت نیرو   

۱
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روز اولمشاغل و فعالیت ها

ب ۱

با هم کار کنید و به سؤالهای زیر پاسخ دهید:

Work in pairs and answer the following questions.
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۱(  در سایت ۱ اسم چند وزارتخانه را می بینید؟

________________________________

�(  در سایت � اسم چند وزارتخانه را می بینید؟

________________________________

۳(  اسم کدام وزارتخانه ها را در سایت ۱ نمی بینید؟

________________________________

 4(  اسم وزارتخانه هائی را که در سایت ۱ نمی بینید در ردیف های خالی جدول بنویسید.

________________________________

وزارتخانه ها
وزارت آموزش و پرورش

وزارت امور اقتصادي و دارایي
وزارت امور خارجه

وزارت بازرگاني
وزارت پست و تلگراف و تلفن

وزارت تعاون
وزارت جهاد كشاورزي

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي

وزارت راه و ترابري
وزارت صنایع و معادن

وزارت علو م تحقیقات و فناوري
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

وزارت كارو امور اجتماعي
وزارت كشاورزي

وزارت مسكن و شهرسازي
وزارت نفت
وزارت نیرو

�

                 @
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1

Ministries     
   وزارتخانه ها   

The Ministry of Economic Affairs and 
Finance

وزارت امور اقتصاد و دارایی   

The Ministry of Foreign Affairs وزارت امور خارجه ایران  

The Ministry of Education وزارت آموزش و پرورش   

The Ministry of Iran Trade Point 
Network

وزارت بازرگانی

The Ministry of Health and Medical 
Education

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي

Directorate General of Telecommunications 
Telegraph & Telephone

وزارت پست و تلگراف و تلفن

The Ministry of Agriculture وزارت جهاد کشاورزی   
The Ministry of Industries وزارت صنایع و معادن   

The Ministry of Science Research & 
Technology

وزارت علوم و تحقیقات وفناوری   

The Ministry of Culture وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی   

The Ministry of Society Affairs وزارت کار و امور اجتماعی   

The Ministry of Housing & Urban 
Development

وزارت مسکن و شهرسازی   

The Ministry of Mines and Metals وزارت معادن و فلزات   

The Ministry of Petroleum    وزارت نفت

The Ministry of Power وزارت نیرو   
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الف �
 با هم کار کنید.  معادل وزارتخانه های زیر را در آمریکا بنویسید.

روز اول
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Work together. Write the American equivalents of the Iranian ministries listed below.

وزارتخانه ها

� ب
نام وزارتخانه هایی را بنویسید که در یکی از دو کشور نیستند.

Write the names of ministries that exist in one country but not in the other.

________________________________  )۱

________________________________  )�

________________________________  )۳
 

________________________________  )4

________________________________  )5

وزارت آموزش و پرورش
وزارت امور اقتصادي و دارایي

وزارت امور خارجه
وزارت بازرگاني

وزارت پست و تلگراف و تلفن
وزارت تعاون

وزارت جهاد كشاورزي
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي

وزارت راه و ترابري
وزارت صنایع و معادن

وزارت علو م تحقیقات و فناوري
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

وزارت كارو امور اجتماعي
وزارت كشاورزي

وزارت مسكن و شهرسازي
وزارت نفت
وزارت نیرو

                 @

                 @
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مشاغل و فعالیت ها

۳
بخوانید و جواب صحیح را عالمت بزنید:

روز اول
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Read and then make the correct choice: 

۱(  کار مدرسه ها و معّلم ها در ایران مربوط است به وزارت...
             

       مسکن و شهر سازی      نفت

                راه و ترابری                آموزش و پرورش

�(  کار دکتر ها و بیمارستان ها در ایران مربوط است به وزارت...
             

      امور خارجه       اقتصاد و دارائی

                  نیرو         بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

۳(  کار دانشگاه ها در ایران مربوط است به وزارت...        
           کشاورزی                  کار و امور اجتماعی

             علوم و تحقیقات و فناوری       فرهنگ و ارشاد اسالمی

 نامه/پاکت

 

                 @
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بسته

4(   کار فرستادن و دریافت نامه ها و بسته ها در ایران مربوط است به وزارت...

               پست و تلگراف و تلفن    صنایع و معادن

               آموزش و پرورش     جهاد کشاورزی

5(   کار بانک ها در ایران مربوط است به وزارت...

             علوم و تحقیقات و فناوری      بازرگانی

              راه و ترابری               آموزس و پرورش

PERSIAN VERSION

The expression ...هم ... و هم  in Persian is often used to mean “both...and...”   

Translated into English, the Persian sentence  

  نام وزارتخانه ها را هم به فارسی و هم به انگلیسی بخوانید.

would be 

“Read the names of the departments in both Persian and English.”



�   

1

1

Government and Public Institutions  Day 2

الف 1

 در کدا م بانک حساب دارید؟

اینها آرمهای بانکها ی ایرانی هستند.  دو نفری کار کنید. نام بانکها را بخوانید.

بخش1
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ش 
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¨

The following are logos and insignias of Iranian banks.  Work in pairs and read all 
the bank names on the logos below.
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روز دوممشاغل و فعالیت ها
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روز دوم
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Connect the logos with the names of ministries from exercises in Day 1. 

ب 1

  

آرمها را با نام وزارتخانه ها جور کنید.

^

الف ۲

معنی لغت های داخل جدول را یاد بگیرید.

Learn the meanings of the expressions in this table. 

¨

checkingordinarydeposittime
savingssafe

deposit
box

loandebt/
borrowing

customerinterestinterestsubscriber
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روز دوم
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دو نفری کار کنید و جمالت پائین را با کلمات داخل جدول کامل کنید.  

ب ۲

1- من در بانک آمریکا هم حساب _____________ و هم حساب ______________ دارم.

۲- شما ______________ کدام بانک هستید؟ من مشتری بانک مّلی هستم.

3- حساب _________ پنجساله بانک مسکن �1% بهره میدهد.

4- برای خریدن خانه از کدام بانک ________ گرفتید؟

۵- دیروز برای خریدن ناهار ۵ دالر از دوستم ____________ گرفتم.

6- _____________ گرامی! لطفا قبض های آب و برق و تلفن خودرا در نزدیکترین شعبه بانک مّلی
    به منزلتان بپردازید.

�- شیرین خانم همیشه جواهراتش را در __________ امانات بانک نگه میدارد.

Work in pairs to complete the sentences below with expresssions from the table. 

checkingordinarydeposittime
savingssafe

deposit
box

loandebt/
borrowing

customerinterestinterestsubscriber

                 @
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مشاغل و فعالیت ها

3

ب 3

  جدول پائین خدمات و محصوالت بانک مّلت را نشان میدهد.

خدماتی که در سیستم بانکی آ مریکا هم وجود دارند عالمت بزنید و به انگلیسی ترجمه کنید.

                 @

Look at this chart of the services offered by the National Bank.  

Identify the services which the American banking system also offers and translate 
these into English.  

-
-
-
-
-
-
-)(
-
-
-
-

الف 3
  دو نفری کار کنید.  محصوالت بانک مّلت را بخوانید.

Work in teams of two.  Read aloud the services of the National Bank. 

¨

¨
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مشاغل و فعالیت ها

1-  در محصوالت بانک مّلت چند نوع حساب پس انداز است و اسم آنها چیست؟

____________________________________________________            

۲-  در محصوالت بانک مّلت چند نوع حساب سپرده است و اسم آنها چیست؟

____________________________________________________              

3-  در کدام بانک حساب جاری دارید؟

____________________________________________________            
     

 4-  با نکتان به شما  صندوق امانات داده است؟
____________________________________________________   

  به نوار گوش کنید و یادداشت بردارید.

با هم کار کنید.  ازهم سؤال کنید و جوابها را در جاهای خالی بنویسد.

الف ۵

4

Work together, asking each other the following questions. Write your answers in the 
blank spaces.

Listen to the audio clip and take notes. 

U  

                 @
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http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/af669e626654427e8a4e6db661b2b4ab1d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
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مشاغل و فعالیت ها

1( هوشنگ در ____________ حساب دارد.

                سه تا بانک                   دو تا بانک

               چهار تا بانک                 شش تا بانک

۲( هوشنگ در بانک مّلی ____________ دارد.
     

                 حساب جاری                  صندوق امانت

            حساب سپرده                 هم حساب جاری و هم حساب پس انداز

3(   هوشنگ برای خریدن خانه از ____________ وام گرفته است.

                 بانک صادرات                بانک مّلی

                 بانک مسکن                  بانک سپه

4(   هوشنگ آخرهر ماه به ____________ قسط میدهد.

                 بانک مسکن                 بانک سپه

                بانک مّلی                     بانک صادرات

۵(  نزدیکترن بانک به خانه هوشنگ ____________ است.

            بانک مّلی                     بانک مسکن

            بانک صادرات               بانک سپه
 

  6(  هوشنگ قبض های تلفن، برق، آب و فاضالب را به  ____________ میدهد.

               بانک مسکن                 بانک سپه

                 بانک مّلی                     بانک صادرات

  1
ش 

بخ
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 ۵
ل 

ص
ف

 گروهی کار کنید. از یادداشهایتان استفاده کنید و جواب صحیح را عالمت بزنید.

ب ۵ ^

Work in groups.  Using your notes, select the correct one of the multiple choices in 

the exercise below . 
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مشاغل و فعالیت ها

باهم کار کنید.  در باره بانکها ئی که درآ نها حساب دارید / داشتید و نوع حسابهایتان  با هم حرف بزنید:

 مثال:
   در کدام بانکها حساب دارید؟

هم در بانک آمریکا و هم در بانک واشنگتن میوچل حساب دارم.

الف 6 ^

  قرض الحسنه 
is an Arabic expression.  Before the Islamic Revolution, this phrase simply meant loan-
ing or lending something or a sum of cash with no interest and free of charge.  In the 
banking system of the Islamic Republic of Iran this expression now pertains to loans 
that accrue no interest.  Instead of interest, a hefty processing fee is assessed to bal-
ance the zero-interest aspect of the loan.

LANGUAGE NOTE

Work together and talk about bank accounts you have now or have had in the past.
See the example:  1

ش 
بخ

  •
 ۵

ل 
ص

ف

  �(  هوشنگ در ____________ صندوق امانات دارد.

                بانک مسکن                   بانک صادرات

                 بانک سپه                      بانک مّلت
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Government and Public institutions  Day 3

الف 1

      حساب هوشمند و خودپرداز

 به فیلم نگاه کنید و از هر چه می بینید و می شنوید یادداشت بردارید. 

بخش1
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ش 

بخ
  •
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ف

·

_______________________________________________
 

_______________________________________________

_______________________________________________
 

_______________________________________________
 

_______________________________________________
 

_______________________________________________
 

_______________________________________________
 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________
 

_______________________________________________

http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/4c4153e2761e451bb09b23125bd5dbb91d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
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4-  بعد از باز کردن کدام حساب، بانک به مشتری دسته چک میدهد؟  

5-  با باز کردن کدام حساب میتوانید در تمام شهرهای ایران از حسابتان پول بگیرید؟   

ب 1

دو نفری کار کنید و جمالت زیر را کامل کنید.

Work in pairs and complete these sentences.

2-  آن آقا میگوید که معموال _______________ حساب در بانکهای ایران هست.
  

3-  کدام حساب درحدود 8% بهره دارد؟ ___________________.  

1-  آن آقا میگوید مّدت _______________ است که با بانکها کار میکند.

                 @

روز سوم
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23 1

2

به سه لوح خدمات بانک مسکن نگاه کنید. 
 
Take a look at the three scrolls listing services of the housing bank.

¨
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الف@                  3

  دو نفری کار کنید.  متن زیر را بخوانید و پاسخ های درست را عال مت بزنید.

Working in pairs, read the paragraph below and then choose the right answers.

الف 2
دو نفری کار کنید و سؤالهای زیر را از همدیگر بپرسید و جوابها را در جاهای خالی بنویسید.

 
ّWorking in pairs, ask each other the following questions and write your answers in the 
blank spaces.

1-بانک مسکن برای کمک به ازدواج جوانها چه برنامه ای دارد؟

_______________________________________________ 
    

2-بانک چند نوع حساب پس انداز مسکن دارد و کدامها هستند؟

_______________________________________________ 

3-بانک چند نوع برنامه سرمایه گذاری دارد و کدامها هستند؟

_______________________________________________ 
     

4- در شماره یک خط های 2 و 3 مربوط به چه خدماتی هستند؟

_______________________________________________ 

                 @

حساب پس انداز مسکن جوانان

حساب پس انداز مسکن جوانان یکی از انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری بلند مدت است که دارنده 

حساب میتواند با سرمایه گذاری در بانک از شرایط استثنائی، مزایا و تسهیالت ویژه استفاده کند.  هر 

شخصی که به سّن هیجده سال تمام رسیده و یاگواهی رشد او از دادگاه صادر شده باشد میتواند به نام 

خود حساب  پس انداز مسکن جوانان باز کند.  متقاضیان افتتاح حساب پس انداز مسکن جوانان میتوانند 

سپرده گذاری خود را با واریز کردن  ماهیانه، به دفعات یا به صورت یکجا در ابتدای دوره آغاز کنند.
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- ___________________.

-________________________.

-___________________
.

-____________________.
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ف 3-  اگر شخصی به هیجده سال تمام نرسیده باشد از چه راه دیگری میتواند برای خودش حساب باز

              کند.         
                                     

__________________________________________________________

4-  متقاضیان حساب پس انداز جوانان چطوری میتوانند  پرداختی ماهیانه را بپردازند؟

__________________________________________________________

الف 4

به نوار گوش کنید و یادداشت کنید.

Listen to the recording and make notes on what you hear.

1-  جوانان چرا حساب پس انداز مسکن باز میکنند؟

___________________________________________________

2-  حساب پس انداز مسکن چه نوع حسابی است؟

___________________________________________________

Ask your classmates these questions and write their answers in the blank spaces 
provided.

سؤاالت زیر را از همکالسیتان بپرسید و جوابها را در جاهای خالی بنویسید.

ب 3                  @

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

U  

http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/a94d7c6c5c48454ebc245417e4c0b81e1d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
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4(   پدر بابک چه نوع حساب جدیدی در بانک مسکن باز میکند؟

___________________________________________

5(   حساب جدید پدر بابک چه مزایائی دارد؟

___________________________________________

6(   کارت اعتباری پدر هوشنگ چند روز دیگر حاضر میشود؟

__________________________________________

1(   بابک و پدرش از کارمند بانک چه میخواهند؟

_____________________________________

2(   دوست بابک چند سالش است و دو ماه پیش چکار کرده؟

_______________________________________

3(   چرا خانم کارمند برای بابک حساب پس انداز مسکن باز نمیکند.

____________________________________________

Work in pairs.  Ask questions of each other and write the answers in the blank 
spaces.

 دو نفری کار کنید. ازهمدیگر سؤال کنید و جوابهارا در جاهای خالی بنویسید.

ب 4                  @
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1

Tehran Traffic/ Department of Transportation  Day 4

الف 1

       ترافیک تهران / اداره راهنمائی و رانندگی

دو نفری کار کنید و به تابلو های راهنمائی و رانند گی زیر نگاه کنید.

بخش1

Work in pairs.  Examine the following signs.

^

  1
ش 

بخ
  •

 ۵
ل 

ص
ف

12

۳۴

عالمت استفاده از کمربند ایمنی به طرف خیابان آزادی و مرکز شهر

ایستگاه اتوبوسهای خطوط ۰1  و ۹۳  به مقصد ترافیک سنگین تهران
 متروی میرداماد
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  1
ش 

بخ
  •

 ۵
ل 

ص
ف

1-  عکس 1  کدام خیابان و کدام قسمت شهر را نشان میدهد؟                              

________________________________________      

2-  در عکس 2  تابلو از رانندگان و مسافرین چه میخواهد؟

________________________________________      

۳-  عکس ۳ چه چیزی را نشان میدهد؟
     

 ________________________________________      

 ۴ -  عکس ۴  ایستگاه خطوط کدام اتوبوسها را نشان میدهد؟

________________________________________      

 ۵-  اگر بخواهید به متروی میر داماد بروید به کدام اتوبوسها باید سوار شوید؟
 

________________________________________     

الف 2

دو نفری کار کنید و کلمات داخل جدول را بخوانید.

Work in pairs and read the following words.

^

Ask your partner these questions and write down his answers:

از همدیگر سؤال کنید و جوابهایتان را در جاهای خالی بنویسید:

ب@                  1

DriverFront
SignIdentification card
To get on / to mountDriver's license
To get off /dismountDMV
To stop / to keepOffice
Rear / backStory
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ب 2

جمالت زیر را با کلمات جدول کامل کنید:

Complete the following sentences using the new words in the table above.

  1
ش 

بخ
  •

 ۵
ل 

ص
ف

1-  _______________ تاکسی در تاکسی را باز کرد و من سوار شدم.

2-  دوست من هر روز برای رفتتن به مدرسه به اتوبوس _______________ .

۳-  اتو بوس در ایستگاه _______________  و من پیاده شدم.

۴-  لطفًا از در _______________  سوار شوید. در جلو خراب است.

۵-  لطفًا _______________  تان را قبل از سوار شدن نشان دهید.

6-  هیچوقت بدون _______________  پشت فرمان ننشینید.

7-  برای تجدید گواهینامه تان هر چه زودتر به _______________ مراجعه کنید.

.1-  این تابلو _______________  بیمارستان است.

                 @
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الف ۳

به فیلم نگاه کنید و یادداشت کنید.

Watch the film clip and write down some notes about it.

  1
ش 

بخ
  •

 ۵
ل 

ص
ف

Exceptional (Broken) Plurals

You are already familiar with a few patterns of Arabic broken plurals. You will 
also encouter some other, different, patterns of forming broken plurals.  For  
example the plural form of  عالمت, meaning ‘sign’, is عالئم, ‘signs’.

LANGUAGE & GRAMMAR NOTE

·

http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/608e90cd5c8945f8838a5727178675721d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
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7–  این آقا بعد از اداره راهنمائی و رانندگی به کدام اداره رفت؟
___________________________________________________          

8-   این آقا گواهینامه اش را کی و چطور دریافت میکند؟
___________________________________________________          

ب^ ۳
  دو نفری کار کنید از همدیگر سؤال کنید و جوابهایتان را در جاهای خالی بنویسید

Working in pairs, ask these questions and write down the answers.

1-  این آقا چرا به بانک رفت؟
___________________________________________________            

2-  کارمند بانک از این آقا چه چیزی خواست؟
___________________________________________________            

۳-  وقتی کارمند بانک به گواهینامه رانندگی این آقا نگاه کرد چه گفت؟
___________________________________________________           

۴ –  این آقا برای گرفتن گواهینامه رانندگی جدید به کجا مراجعه کرد؟
___________________________________________________          

۵-   در اداره راهنمائی و رانندگی از این آقا چه چیزی خواستند؟
___________________________________________________          

  

6-   با کمک چه چیزی این آقا از معاینه چشم قبول شد؟
___________________________________________________          

  1
ش 

بخ
  •

 ۵
ل 

ص
ف
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مشاغل و فعالیت ها

۴

Work in pairs. Ask each other the following questions about getting your driver’s 
license. Write down your partner’s answers in one column and yours in the other. 
Compare them. 

1-  چند سالت بود رانندگی یاد گرفتی؟

2-  رانندگی را از کی یاد گرفتی؟

۳-  چند سالت بود گواهینامه رانندگی گرفتی؟

۴-  وقتی گواهینامه گرفتی در کدام شهر زندگی میکردی؟

۵-  چند بار امتحان دادی تا از امتحان قبول شدی؟

6-  امتحان عالئم را با کامپیوتر دادی یا روی کاغذ نوشتی؟

7-  در امتحان عالئم چند عدد اشتباه داشتی؟  

 دو نفری کار کنید و در باره گرفتن گواهینامه رانندگی از همدیگر سؤال کنید  .جواب همکالسیتان را در جاهای
 خالی بنویسید.

^

________________________  -1  ________________________-1

 ________________________  -2  ________________________-2

 ________________________  -۳  ________________________-۳

 ________________________  -۴  ________________________-۴

 ________________________  -۵  ________________________-۵

 ________________________  -6  ________________________-6

________________________ - 7  ________________________-7

  1
ش 

بخ
  •

 ۵
ل 

ص
ف
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1

Road Signs         Day 5

الف 1

  عالیم راهنمائی و رانندگی

دو نفر در باره یاد گرفتن رانندگی وگرفتن گواهینامه رانندگی خودشان به کالس گزارش میدهند.

بخش1

 Two members of the class should talk to the class about their experiences preparing
 for the driver's licence exam.

^

الف 2

با هم کار کنید و اسمهای عالئم رانندگی را یاد بگیرید.

Write down the English name of each of the signs on the next page and compare 

your answers with a classmate.

                 @

  1
ش 

بخ
  •

 ۵
ل 

ص
ف

 شاگردان کالس از هر یک از آن دو نفر یک  سوال بپرسند.  

 اسم های انگلیسی تابلو ها را در زیر اسمهای فارسیشان بنویسد وجوابهایتان را با هم مقایسه کنید.

Work together and learn the Persian names of the various road signs on the next 
page.

ب 1

 Each member of the class should ask each of these two people a question.

ب 2

^

^
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این عبارتها مربوط به تابلوهای زیر است .

3

  1
ش 

بخ
  •

 ۵
ل 

ص
ف

 دو نفری کار کنید.  هر یک از عبارتهای باال را در زیر تابلوی مناسب بنویسید. )میتوانید از فرهنگ استفاده کنید.(

الف 3

   Work in teams to assign the above names to each of the signs that follow on the
next page.  You may use a dictionary if you want.

                 @

¨

عالیم راهنمایی و رانندگی

These are the proper Persian terms for the road signs shown on the next page:

بوق زدن ممنوع – گردش به چپ ممنوع – ایستگاه تاکسی -  دور زدن ممنوع – ایستگاه اتوبوس -  
پارک ممنوع – ایست – سبقت ممنوع  - بیمارستان – عبور اتومبیل ممنوع – عبور دوچرخه ممنوع
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روز پنجم

د 3

  1
ش 

بخ
  •

 ۵
ل 

ص
ف

                 @

^
دور کالس بگردید. با همه همکالسیها صحبت کنید و اشکاالتتان را درست کنید.

 Walk around the class, compare your findings with those of your classmates, and
correct your mistakes.

  اسم انگیسی تابلوها را در زیرشان بنویسید.

Write down the English name for each sign.

ج 3

 کار خود را با دو نفر دیگر که در دست راست شما هستند مقایسه کنید.

Compare your work with two classmates to your right.

ب 3 ^
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 به فیلم نگاه کنید. دو نفری کار کنید و یادداشت کنید:

Watch the video and take notes on what happens.

  1
ش 

بخ
  •

 ۵
ل 

ص
ف

الف 4

ب 4

Ask each other the following questions and write down the correct answer.

همدیگر سؤال کنید و جواب درست را هم عالمت بزنید و هم در جای خالی بنویسید:

1-  مقصد این مسافر _____________ است.

                متروی  میرداماد              مرکز شهر

                بازار                             خیابان آزادی

2-  این مسافر برای رفتن به مقصدش میخواهد _____________ سوار شود.

                مترو                             اتوبوس

                 قطار                             تاکسی

3-  وقتی تاکسی در جلوی این مسافر نگهمیدارد یک مرد از در جلو _____________.

               سوار میشود                    پیاده میشود

               با راننده حرف میزند       به راننده پول میدهد

 

4-  بنظر شما چرا خانم مسافر از در عقب پیاده میشود و دو مسافر جدید پیش از او در صندلی عقب مینشینند؟
            چون _____________.

            راننده از او میخواهد پیاده بشود           او میخواهد کنار در بنشیند و ممکن است زودتر پیاده شود       
                                        

                                                                                         
            راننده سیگار میکشد                          او نمیخواهد با آقایان توی یک ماشین بنشیند 

                 @

·

rtsp://152.1.1.52:554/eos/engrservers/realmedia/fll.chass/persian/media/Unit5/U5Video/U5-M1-VD5-T4.rm
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ش
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مشاغل و فعالیت ها

1-  دیروز چرا این آقا سر کارش نرفته بود؟

_________________________________________________           

2-  چرا پلیس جریمه اش کرد؟

________________________________________________             

3-  گواهینامه و کارت ماشین را کی از خانه آورد؟

_________________________________________________           

4-  آیا بدون بیمه در ایران میتوانید رانندگی کنید؟ حد اقل چه نوع بیمه ای برای رانندگی الزم است؟ 

         _________________________________________________           

۵-  این آقا مشتری کدام شرکت بیمه است؟

_________________________________________________          

6-  این آقا چند سال است که مشتری شرکت بیمه است؟

_________________________________________________           

ب ۵

الف ۵

 به نوار گوش کنید و اطالعات خود را یاد داشت کنید.

 دو نفری کار کنید و به ترتیب از هم سؤال کنید و جواب همکالسیتان را در جاهای خالی بنویسید.

Ask each other the following questions and write down the correct answers.

Listen to the audio and take notes on what you can understand.

                 @

U  

http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/d26d7b2dc51442f5a3ccedf390a5d0021d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
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1

Parks, Museums, and Mosques    Day 6

الف 1

بخش1پارکها، موزه ها و مساجد

دو نفری کار کنید و به عکس زیر نگاه کنید. تابلو های این عکس جا های مختلف یکی از پارکهای تهران را نشان میدهد. 
سعی کنید این تابلوها را بخوانید. 

 Work in pairs. Look at the picture. It shows different places in a park in Tehran. Try
to read these signs.

  1
ش 

بخ
  •

 ۵
ل 

ص
ف

^
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ج 1

ب 1

شماره مربوط به هر قسمت را کنارش روی تابلو بنویسید.

 For each location on the signs in the photo, write beside it the correct one of these
numbers.

به ترتیب از همدیگر سؤال کنید و جوابهای همکالسیتان را در جاهای خالی بنویسید.

Ask your partner these questions and write down the answers.  1
ش 

بخ
  •

 ۵
ل 

ص
ف

1-  زمین بازی کودکان
2-  کتابخانه

3-  سرویس بهداشتی
4-  چایخانه سّنتی

۵-  فرهنگسرا
6-  دفتر پارک

7-  زمین اسکیت
8-  نمازخانه

^

1-  اگر بخواهید بّچه هایتان بازی کنند آنهارا به کدام قسمت پارک می برید؟

_________________________________________________________________   

2-  اگر کسی بخواهد نماز بخواند به چه قسمت پارک باید برود؟

_________________________________________________________________   

3-  به جای سرویس بهداشتی کدام کلمه دیگری میتوانید بنویسید؟ 

_________________________________________________________________   

^
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^

روز ششم

ب 2

به این فیلم کوتاه نگاه کنید و اّطالعات خود را یاد داشت کنید.

Watch the movie and write down your notes.

 4-  اگر کسی بخواهد برای خواندن روزنامه و یا کتابی پیدا کند به کدام قسمت پارک باید برود؟

__________________________________________________________________ 

۵-  دوستتان میخواهد یک فنجان چائی بخورد و قلیانی بکشد، به کدام قسمت پارک باید برود؟

_________________________________________________________________  

6-  اگر بخواهید برنامه ها و ساعتهای پارک را بدانید به کدام قسمت پارک مراجعه میکنید؟

  _________________________________________________________________   

7-  در کدامیک از جاهای پارک قسمتهای مردانه و زنانه از همدیگر جدا هستند؟

_________________________________________________________________   

الف 2

باهم کار کنید. از همدیگر سؤال کنید و جوابهای درست را هم عالمت بزنید و هم در جاهای خالی بنویسید.

·

 Working together, ask your partner the questions on the next page and write down
the answers.

http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/62d8d16208914668903353a231305f1d1d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
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2-  این خانم روی چه چیزی نماز میخواند؟ این خانم ________________ نماز میخواند.

                        روی قالی                    روی جانمازی 

                        روی میز                      روی موکت

3-  این خانم در دو تا دستش چه چیزی گرفته است؟              __________.   

                      تسبیح                          قلم 

                 مداد                            ساعت

4-  روی جانمازی چه کتابی است؟                      __________.   

                        کتاب فارسی                 کتاب تاریخ 

                       راهنمای تلفن                        قرآن

۵-  این خانم موقع نماز خواندن پیشانیش را روی __________________ میگذارد.
  

                       تسبیح                            مهر 

                 قالی                                    جانمازی

6-  این خانم برای نماز خواندن چه نوع لباسی تنش کرده است.
  

                       حجاب اسالمی                          کت و دامن 

                       پیراهن زنانه                       شلوار زنانه 

1-  این خانم چکار میکند؟ این خانم _____________________.

                        غذا میخورد                         کتاب میخواند 

                  تلفن میکند                           نماز میخواند
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الف 3

دو نفری کار کنید و افعال را به لباسهای مربوطه وصل کنید.

Work together and match the verbs with related clothes.

^

 

Various ‘to wear’ verbs in Persian

In Persian, the verb  پوشیدن  means ‘to wear’.  However, you may 
come across different verbs for wearing different items and clothing 
accessories.  For example, for wearing socks and shoes, you might see 
 for wearing a tie  ,دست کردن or for wearing a glove you might see ,پا کردن  
you may see زدن, and for wearing a hat you’ll see گذاشتن.  

LANGUAGE AND GRAMMAR NOTE
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ب 3

از افعال باال استفاده کنید و جمالت زیر را کامل کنید.

 Use the verbs in the bubbles on the previous page to complete the following
sentences.

1-  برای مهمانی امشب الزم نیست کراوات _______________.

2-  هوا خیلی سرد است دستکشهایت را _________________.

3-  این کفشها را _____________ ببینم اندازه پایت است یا نه.

4-  من در تابستان پیراهن سفید _____________________.

۵-  شوهرم جوراب قرمز دوست ندارد و این جورابها را هیچوقت __________________.

6-  پدر دوستم همیشه یک کاله قهوه ای سرش ______________________.

7-  مادر دوستم همیشه روسری آبی ______________________.

8-  کمربند سیاه مال شما است، من این کمربند قهوه ای را ___________________.

                 @

 

There are certain rules governing the daily prayers performed five times a 
day by a Moslem.  These rules may differ slightly in Shi’a and Sunni Islam.  
It is out of the scope of language teaching curriculum to deal with such 
details.  However, issues having direct bearings on language instruction will 
be discussed in general terms.  According to the established traditions, ladies 
should cover their whole body except their face and hands while praying.  This 
covering of the body is called حجاب or حجاب اسالمی.  The definition of حجاب may 
vary from one specific Islamic community to another.  In some communities, 
it has come to be recognized as meaning simply the veil.  In today’s Iran, it 
is being codified as a scarf and lose gown or coat worn over other clothing.   

CULTURAL  NOTE
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الف 4

 به فیلم مسجد جامع کرمان نگاه کنید و اّطالعات خود را یادداشت کنید.

Watch this video about the Kerman mosque and write down what you can about it.

ب 4
با همکالسیتان کار کنید و با استفاده از کلمات زیر جمالت را کامل کنید.

Work together to complete the following sentences using these words.

       صف کشیدن      وضو گرفتن      وضو خانه        قبله        حجاب اسالمی

1.  در مسجد جامع کرمان هم برای خانمها و هم برای آقایان _____________ هست.

2.  هر زن و مرد مسلمان قبل از نماز خواندن باید ____________________ . 

3.  در حال نماز همه رو به ________________ میایستند.

4.  در نماز جماعت همه کنار هم و پشت سر یکدیگر__________________ .

۵.  در حال نماز خانمها باید ______________ تنشان کنند.

6.  داشتن _____________________ برای آقایان الزم نیست.

^

·

http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/f390d0568d2a4fb0bb8cc0362a9f5de51d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
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مشاغل و فعالیت ها

1.  آن مرد در وضوخانه چکار میکند؟
___________________________________________________________     

2.  آن آقایان در حال نماز رو به کدام طرف ایستاده اند؟
___________________________________________________________     

3.  آن آقایان در حال نماز پشت سر هم چکار کرده اند؟
___________________________________________________________     

4.  در ظرف بزرگ کنار در چه چیزهائی میبینید؟
___________________________________________________________     

۵.  وقتی تعداد زیادی مردم با هم نماز بخوانند، به آن چه میگوئیم. 
___________________________________________________________     

 

More exceptional broken plurals

You are already familiar with the formation of some of the Arabic ‘broken 
plurals’.  Nouns which refer to a place, such as  will take the long مصجد 
vowel alef right in the middle of their four consonants.  Thus, the plural 
of becomes مصجد   and the plural of مصاجد    meaning ‘house’, will ,منزل  
be منازل.

LANGUAGE AND GRAMMAR NOTE

 Work together and write down your partner's answers to the questions that follow.

از همدیگر سؤال کنید و جوابهای همکالسیتان را در جاهای خالی بنویسید.

ج 4                  @
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Government and Public Life    Day 7

الف 1

بخش1بخش خصوصی یا دولتی-1

 Work in pairs. Read the names of the following jobs and work places.

دو نفری کار کنید، محّل کار و شغلهای زیر را بخوانید.

^

  1
ش 

بخ
  •

 ۵
ل 

ص
ف

نانوا / نانوائی  مکانیک / تعمیرگاه اتومبیلسلمانی / آرایشگاهدانشجو/ استاد/ دانشگاه

 دانش آموز / دبیر / دبیرستاندانش آموز/ آموزگار / دبستانشاگرد / معّلم / کودکستان

پلیس راهنمائیاداره پلیس پلیس شهربانیاداره گمرک
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 دو نفری کار کنید و به محلهای کار و اداره های باال دوباره نگاه کنید. جدول زیر را کامل کنید و بنویسید بنظر شما
مربوط به بخش خصوصی یا دولتی هستند.

Work in pairs and look at the jobs and work places again. Complete the following 
table. Write down whether each of the jobs is governmental or non-governmental.

روز هفتم

ب 1

Compare your table with your friend’s table.

الف 2

  1
ش 

بخ
  •

 ۵
ل 

ص
ف

جدولتان را با جدول همکالسیهایتان مقایسه کنید.

ج 1

^

^

^
دو نفری کار کنید و بترتیب از همدیگر سؤال کنید و جواب همتایتان را در جای خالی بنویسید.

Work in pairs and ask each other these questions.  Write down your partner’s 
answers.  See the example.

مثال: استاد یعنی چه؟

استاد کسی است که در دانشگاه درس میدهد.

1-    سلمانی یعنی چه؟
___________________________

2-     دانشجو یعنی چه؟
___________________________

)( 
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روز هفتممشاغل و فعالیت ها

ب 2
دو نفری کار کنید. از همدیگر سؤال کنید و جواب صحیح را هم عالمت بزنید وهم د رجای خالی بنویسید.

Working in pairs, ask each other the following questions and check the correct 
answers.

  1
ش 

بخ
  •

 ۵
ل 

ص
ف

3-    نانوا یعنی چه؟         
___________________________

4-    مکانیک یعنی چه؟ 
___________________________

۵-    آموزگار یعنی چه؟ 
___________________________

6-     دبیر یعنی چه؟ 
___________________________     

^

     1-  به کسی که در دبستان ویا در دبیرستان درس میخواند _________ میگویند.

                 استاد                                 دانش آموز

                دانشجو                                آموزگار

     2-  پیش از دبستان بچه های کوچک معموال به _____________ میروند.

                 دبیرستان                              اداره پلیس

                دانشگاه                              کودکستان
    

     3-  اگر دو نفر تصادف بکنند _______________ به آنها کمک میکند.

                 پلیس راهنمائی                        کارمند گمرک

                مکانیک                            نانوا
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      4-  وقتی به کشوری وارد میشویم پیش از هر چیز به _________ مراجعه میکنیم.

      اداره گمرک                          تعمیرگاه اتومبیل

                 دانشگاه                                آ رایشگاه

۵-  بعد از دبیرستان معموال جوانان در _____________  درس میخوانند.

                     دبستان                                 اداره پلیس

                دانشگاه                                   کودکستان

الف 3

دو نفری کار کنید. لغات جدید را مرور کنید و خبر را بخوانید.

Work in pairs.  Go over these new words and then read the announcement below.

^

روز هفتم

Competition Mobile
Turning overUtilization
Mobile phoneNetwork
CommunicationsIndependent
TechnologyHealthy
InformationEnd
CeremoniesSupply
To startDemand

رقابت بخش خصوصی و دولتی برای واگذاری تلفن همراه
                           

  *************                                  
        آقای سّید احمد معتمدی، وزیر ارتباطات و فناوری اّطالعات، دیروز در مراسم آغاز 

به کار شرکت ارتباطات سّیار ایران گفت: »با وا گذاری 2 میلیون شماره تلفن همراه و بهره 
برداری از شبکه مستقل و خصوصی تلفن همراه رقابت سختی میان شبکه دولتی و خصوصی 
آغاز خواهد شد.« او همچنین اضافه کرد که با رقابت سالم میان حداقل 3  شرکت خصوصی تا 

پایان سال13۸۵  عرضه و تقاضای تلفن همراه برابر خواهد شد.

  1
ش 

بخ
  •

 ۵
ل 

ص
ف
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روز هفتممشاغل و فعالیت ها

ب 3

به ترتیب از همدیگر سؤال کنید و پاسخ همتایتان را در جای خالی بنویسید.
Ask each other the following questions and write down your answers.

الف 4
دو نفری کار کنید و به عکسهای ریر نگاه کنید.  این عکسها مربوط به یک مغازه سنگک پزی در تهران است.

Work in pairs and look at these pictures. They have to do with a bakery in Tehran. 

^

  1
ش 

بخ
  •

 ۵
ل 

ص
ف

1-      آقای معتمدی کی است؟
_____________________________________________________________      

2-      طبق این خبرآقای معتمدی در چه مراسمی صحبت میکرد؟
_____________________________________________________________        

           3-      طبق گفته آقای معتمدی رقابت میان شبکه دولتی و خصوصی چرا سختتر خواهد شد؟
_____________________________________________________________

4-      طبق این خبر چند تا شرکت خصوصی در واگذاری تلفن همراه رقابت خواهند کرد؟
_____________________________________________________________      

۵-       طبق این خبر کی عرضه و تقاضای تلفن همراه در ایران برابر خواهد شد؟
_____________________________________________________________      

^

  نانوا و شاطر   خمیر گیر
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روز هفتم

ب 4
      به فیلم نانوائی سنگکی نگاه کنید.  خمیرگیر خمیر درست میکند.  شاطر خمیر را روی پارو پهن میکند و توی تنور

     میگذارد.  نانوا نان را از داخل تنور بیرون میآورد و به مشتری میدهد.

Watch the video about the baker.  This is a bakery in Tehran which bakes only 
 dough maker’, whose specialty is only to knead‘ ,خمیرگیر sangak’ bread.  The‘ ,سنگک
and prepare the dough, kneads it. The شاطر, head baker, flattens and spreads the 
dough on a board very similar to a pizza board and slides the flattened dough 
into the oven. Then he takes it out and hands it to the customer.  It’s called سنگک      
because the floor of the oven has lots of small pebbles on it, some of which get 
baked into the bread.

·

مشتری ها و نانوا

http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/6aeae0fd998c494288b815585b10f31d1d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
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روز هفتم

Variation and word order

In the news clip above, you came across the verb forms  آغاز خواهد شد  ‘will begin’ and 

 will be’.  Both these verbs express actions in the future.  Following the‘  خواهد شد
patterns of these two verbs, you can form future tenses of all the verbs in the Persian 
language.   This is done simply by conjugating the verb      in the present tense as an 
auxiliary verb and following this with the past stem of the main verb.  

For example,          خواهم خورد               ‘I will eat’.
                                                 and 

 .'I will read'             خواهم خواند                             

LANGUAGE & GRAMMAR NOTE

۵
جدول زیر را کامل کنید.

Complete the future tense conjugations in the following table.

----
-- --
----

----
----
----

ج 4
درباره فیلمی که دیدید یک داستان بنویسید.

Write a story about the video you just watched.

                 @
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روز هفتم

      
1-  آقای سّید احمد معتمدی وزیر ____________________ ایران است.

2-  آقای سّید احمد معتمدی در آغاز به کار _________________ صحبت خواهد کرد.

3-   در ایران بخش خصوصی و دولتی برای _________________ رقابت خواهند کرد.

4-   تا پایان سال ۵۸31 ______________________ برابر خواهد شد.

۵-   در امریکا واگذاری تلفن فقط  مربوط  به بخش _____________________.

رقابت بخش خصوصی و دولتی برای واگذاری تلفن همراه
                           

  *************                                  
        آقای سّید احمد معتمدی، وزیر ارتباطات و فناوری اّطالعات، دیروز در مراسم آغاز 

به کار شرکت ارتباطات سّیار ایران گفت: »با وا گذاری 2 میلیون شماره تلفن همراه و بهره 
برداری از شبکه مستقل و خصوصی تلفن همراه رقابت سختی میان شبکه دولتی و خصوصی 
آغاز خواهد شد.« او همچنین اضافه کرد که با رقابت سالم میان حداقل 3  شرکت خصوصی تا 

پایان سال13۸۵  عرضه و تقاضای تلفن همراه برابر خواهد شد.

Competition Mobile
Turning overUtilization
Mobile phoneNetwork
CommunicationsIndependent
TechnologyHealthy
InformationEnd
CeremoniesSupply
To startDemand

Read the cell phone news again and then complete the sentences which follow.

6
خبر مربوط به تلفن همراه را دو باره بخوانید و جمالت زیر را کامل کنید.
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Government and Public Life    Day 8

الف 1

 بخش دولتی  یا خصوصی-2

دو نفری کار کنید و تابلو های زیر را بخوانید.

بخش1

Work in pairs.  Read the following signs. 

  1
ش 

بخ
  •

 ۵
ل 

ص
ف

^



48   

روز هشتممشاغل و فعالیت ها

نام تابلوها را در مقابل شماره های مربوطشان بنویسید.

Write the name of each sign.

ب 1

د 1

 اسم تابلوها را در زیر وزارتخانه های مربوط بنویسید.  جوابهایتان را با کالس مقایسه کنید.

On the next page write the names of the signs under the appropriate department or 
agency and then compare your answers with others.

  1
ش 

بخ
  •

 ۵
ل 

ص
ف

_________________________________   -1

________________________________    -2

_________________________________   -3
            

_________________________________   -4
        

_________________________________    -۵

_________________________________    -6

ج 1

در زیر هر تابلو بنویسید که مربوط به بخش دولتی است یا بخش خصوصی.

Indicate under each sign whether it is governmental or non-governmental.

                 
@
                 @

                 @
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دو نفری کار کنید و خبر زیر را با کمک معّلمتان و با استفاده از فرهنگ بخوانید.

In pairs, read the following news announcement, using a dictionary and your 
teacher’s help.

روز هشتم

الف 2

  1
ش 

بخ
  •

 ۵
ل 

ص
ف

 وزارت آموزش و پروش

_____________________________________________   -1

_____________________________________________   -2

_____________________________________________   -3

وزارت علوم و فناوری

_____________________________________________  -1 
 

_____________________________________________   -2

_____________________________________________   -3

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

_____________________________________________    -1

_____________________________________________   -2

_____________________________________________   -3

^

 .35

 .
.
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مشاغل و فعالیت ها

^

روز هشتم

ب 2

به ترتیب از همدیگر سؤال کنید و جواب همتایتان را در جای خالی بنویسید.

Ask the following questions and write down your partner’s answers.

دو نفری کار کنید. از همتایتان بپرسید و جواب را در جای خالی بنویسید.

Have your partner take a look at the photo on the next page.  Then ask him the 
following question and write down his answer in the blank.

الف 3

  1
ش 

بخ
  •

 ۵
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ص
ف

 1-  شغل آقای محّمد رضا حسینی چه است؟
___________________________________________________________       

 2-  این خبر چه میگوید؟
___________________________________________________________       

            
 3-  طبق این خبر در حال حاضر تعاونی ها چند در صد ماهی خاویار را صید میکنند؟ 

___________________________________________________________       
           

 4-  طبق این خبر دولت درباره فّعالیتهای صّیادی و کارهای اجرائی مربوط به آن چه تصمیمی دارد؟
___________________________________________________________       

 ۵-  دولت کدام کار اجرائی مربوط به صید خاویار را به تعاونی ها واگذار نخواهد کرد؟
 ___________________________________________________________       

این تابلو مربوط به کدام شهر، کدام خیابان و کدام منطقه پستی در ایران است؟

________________________________________________________________________      
                                               

^
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 یک ماه برای گردش به ایران رفته اید. نامه زیر رامیخواهید به یکی از دوستانتان در امریکا بفرستید. آدرس خودتان
 در ایران و آدرس دوستتان در آمریکارا به فارسی روی این پاکت بنویسید. برای نوشتن آدرس در فارسی می توانید

  به درس روز اول مراجعه کنید.

ب 3

You are visiting Iran for a month and you want to mail the letter below to one of 
your friends in the US. Write your return address in Iran and your friend’s address 
in the US on the envelope. You may use the instructions in Unit 5, Module 1, Day 1 
to write the Iranian address.

                 @

روز هشتم

 تابلوی اداره پست در خیابان شریعتی تهران
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Your friend lives in another city in Iran. You would like to send the following 
package to him. Write his address on the shipping label.

 شما و یکی از همکالسیهایتان در دو شهر مختلف ایران زندگی میکنید. میخواهید بسته زیر را به دوستتان بفرستید.
  آدرس دوستتان را در روی بسته زیر بنویسید.

ج 3

روز هشتم
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ف

                 @

الف 4

دو نفری کار کنید. به نوار مکالمه زیر گوش کنید و اطالعاتتان را یادداشت کنید.

Work in pairs. Listen to the audio file and take notes on all you understand.

U  

http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/6b9576c384104ed9bbc8bf008bd79f4a1d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
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روز هشتم
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1-  صحنه این مکالمه در کدام کشور و کدام  اداره است؟
_________________________________________________      

 
            

2-  این آقا میخواهد چه چیزهائی را به کدام مقصدی بفرستد؟
_________________________________________________      

3-  چرا مًامور پست نمیتواند بسته را به خارج از کشور بفرستد؟
________________________________________________      

4-  برای فرستادن نامه با پست معمولی، این آقا چقدر تمبر الزم دارد؟
________________________________________________      

۵-  چرا پست سفارشی ممکن است که دیرتر از پست عادی )معمولی( به مقصد برسد؟
_________________________________________________      

Ask your partner the following questions and write down the answers.

^
بترتیب از همدیگر سؤال کنید و جواب همتایتان را در جای خالی بنویسید.

ب 4
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3-  این آقا تصمیم گرفت که نامه اش را با پست معمولی بفرستد چون ____________________.
  

          پست معمولی هم ارزانتر است و هم زودتر میرسد. 

          پست معمولی گرانتر است  ولی زودتر میرسد.

          پست شفارشی گرانتر است ولی زودتر میرسد.
 

            معمولی و سفارشی فرقی   نمیکند.

4–  طبق گفته مًامور پست، اداره گمرک    _____________ است.

         اّول سا لن                 وسط سا لن

         بیرون سا لن                   ته سا لن

۵–  طبق گفته مًامور پست، برای فرستادن بسته بخارج اّول آنرا باید به ____________ ببریم.

         اداره پلیس                  اداره گمرک

         پستخانه                  گذرنامه

1-  این آقا باالخره نامه اش را با _____________ به مقصد میفرستد.

           پست زمینی                  پست سفارشی

          پست دریائی                پست معمولی

2–  طبق گفته مًامور پست، هم نامه سفارشی و هم نامه معمولی هردو با  _____________ میروند.

           پست زمینی                پست الکترونیکی  

         پست هوائی                پست دریائی

ج 4

Work in pairs to complete the following sentences by checking the correct answers.

دو نفری کار کنید. هم جمله های زیر را کامل کنید و هم جواب درست را عالمت بزنید.

^

روز هشتم

 

  1
ش 

بخ
  •

 ۵
ل 

ص
ف




