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بخش اول

تکلیف شب 
الف 1

Read the Persian Version in U6-M1-D1, and summarize it in Persian.

Persian Version را که در این درس )U۶-M1-D1( آمده بخوانید و خالصه آن را به فارسی در زیر بنویسید.

                 @
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ب 1                  @
به U۶-M1-D1-T۳ مراجعه کنید.  یک لیست از افعال زمان گذشته بنویسید.  با هر کدام یک جمله بسازید.

Refer to U6-M1-D1-T3.  Make a list of the past tense verbs.  Make a sentence with 
each one.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------    -----------------
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Write down the story you told your partner in U6-M1-D2-T1 about a Yalda Night. 

خاطره شب یلدای خود را که در U۶-M1-D2-T1 برای دوستتان در کالس تعریف کردید در زیر بنویسید.

2
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                 @

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________
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In this lesson you learned new words and objects.  In the table below, for the given 
applications write proper objects in the first column. 

۳                  @
در این درس شما با کلمات و اشیا جدید آشنا شدید.  در جدول زیر کاربرد هر شئ را بخوانید و اسم آن را در ستون اول 

بنویسید.

ل۶
ص

ف  •
 h

om
ew

or
k

بخش اول

استفادهشیئی

چای خوردن

شستن دست و رو

خوردن غذا

گذاشتن غذا

درست کردن چای

روشن کردن محیط 

نشستن

برای کشیدن / دود کردن

درست کردن چای

گرم شدن

جابجائی ظروف

روشن کردن آتش

کار کردن یا غذا خوردن

برای گرم شدن 
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متن داستان »عجب شبی بود« )U۶-M1-D4-T۳( را بخوانید.  یک لیست از فعالیت های شب یلدا  که در این داستان 
آمده به ترتیب الفبا بنویسید.  بعد با هر کلمه یک جمله بسازید.

4                  @

5
ل۶به نوار گوش کنید.  ابتدا متن نوار را بنویسید و بعد آن را ترجمه کنید.
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بخش اول

Read the story you wrote in U6-M1-D4-T3.  Write a list of the Yalda Night activities 
told in that story and arrange them alphabetically.  Then make a sentence with each 
word. 

Listen to the audio clip.  Write it down and then translate it. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/60c8223dde354b7ea1966a0b482fb33e1d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
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بخش اول

U  ۶
به نوار گوش کنید و جاهای خالی را پر کنید.

شهرداری اعالم كرد:

اختصاص --------------------- نقطه تهران برای برگزاری جشن ------------------------

گروه -----------------------: معاون خدمات شهری ------------------- تهران گفت: 4۰ نقطه از

مناطق مختلف ------------------ برای برگزاری جشن چهارشنبه --------------- پیش بینی شده است.

مهندس ----------------------، معاون خدمات شهری شهرداری تهران گفت: در این 4۰ نقطه، از نظر 

---------------------------، پرسنلی از سازمان آتش نشانی مستقر شده اند تا در صورت بروز

 ----------------------  وارد عمل شوند.

وی یادآور شد: حوزه خدمات شهری شهرداری تهران موظف است تا پس از اتمام مراسم نسبت به 

------------------------ و ----------------------- محل اقدام كند.  محمدی زاده افزود: برای استفاده از 

---------------------- و ----------------------- كه بی خطر هستند، در این جشن ممانعتی وجود ندارد.

محمدي زاده در پایان گفت: آن چیزی كه موجب نگرانی در ---------------- گذشته بوده استفاده از مواد 

--------------------- غیراستاندارد بوده كه امسال توسط مسئولین ------------------------ خواهد شد.

Listen to the audio clip and fill in the balnks.

http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/b79ae4e17e924e28b9d71e66dd5f74381d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
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7
شما در این درس با زمان ماضی بعید آشنا شده اید.  جمالت زیر را بخوانید و جاهای خالی را با زمان درست افعال پر کنید.  

در هر جمله، کدام کلمه نشانه زمان ماضی بعید است؟  دور آن خط بکشید.

1-  چند دقیقه قبل از اینکه ما به خانه مادرم برسیم، سال نو تحویل -------------------- )شدن(.

2-  وقتی به محل تصادف رسیدیم، همه از آنجا -------------------- )رفتن(.

۳-  خواهرم قبل از اینکه ما برسیم، سفره را -------------------- )چیدن(.

4-  من غذا -------------------- )خوردن( که شما آمدید.

5-  قبل از آن با او  -------------------- )صحبت کردن(.

۶-  هنوز خانه تکانی را -------------------- )تمام نکردن( که عید از راه ------------------ )رسیدن(.

In this lesson, you learned about the past perfect tense.  Read the following 
sentences and fill in the blanks with correct verb tenses.  In each sentence, circle 
the verbs which are in the past perfect tense.

۸
از مراسم عید نوروز، سیزده بدر، شب یلدا و چهارشنبه سوری یکی را انتخاب کنید و یک داستان کوتاه خنده دار راجع به 

آن بنویسید.  یک تیتر هم برای آن انتخاب کنید.

Choose a Noruz celebration, a Yalda Night, a Sizdeh Bedar, or a Chaharshanbeh Suri 
celebration and write a short funny story about it. Also, choose a title for your story. 

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

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

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

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

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

                 @

                 @
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به نوار گوش کنید و اسامی همه بالیای طبیعی را که در نوار می شنوید بنویسید.

الف 1

چند جمله در مورد احتمال وقوع هر یک از پدیده های طبیعی زیر در محل زندگی خودتان بنویسید.

ب 1                  @

Write a few sentences about the probability of each of the following natural phe-
nomena happening where you live.

بالیای طبیعی:
سرمای ناگهانی رانش زمین   حمله وحوش   تگرگ   

یخبندان گرمای ناگهانی   طوفان    صائقه   

۶تکلیف شب 
ل۶

ص
ف  •

 h
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k

بخش دوم

Listen to the audio clip and write down all the natural disasters that you hear about 
in it.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

U  

http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/e4017b073cfa488ca91be4eb53e865791d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
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به کمک فرهنگ لغت این عبارات را ترجمه کنید:     

Listen to the audio clip in this lesson.  Try to fill in the parts that are left out. 

به نوار درس امروز دوباره گوش کنید. سعی کنید قسمتهای پاک شده را بنویسید.

ب 2

من یکماه است که از ------------------------------------------  .   -------------- خیلی بهتره ولی از

----------------- خیلی ----------------- .  آخر من تا حاال زلزله ---------------------- .

 می گویند -------------------- آمد باید بروی ------------ چهارچوب ------------ تا ----------------

نمیری!  من ------------------- قبل از اینکه به در ------------------ از ترس --------------------- .
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Use a dictionary and translate these expressions.

--------------------- 2- ترس از زلزله    --------------------- 1- ترس از ارتفاع 

--------------------- 4- ترس از غرق شدن    --------------------- ۳- ترس از سوختن 

--------------------- ۶- ترس از تاریکی    --------------------- 5- ترس از مردن 

--------------------- ۸- ترس از موش    --------------------- 7- ترس از تنهایی 
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بخش دوم

                 @

U  

http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/8645ec5999a844429a47d4fcfe51f7fe1d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
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این متنها را به انگلیسی  ترجمه کنید.
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Translate these passages into English.

بنا برآخرین اخبار تا حاال حدود 4 هزار نفر بر اثر زمین لرزه امروز در شهرستان بم کشته شدند.  به 
گزارش واحد مرکزی خبر از کرمان، حدود ۳۰ هزار نفر در این حادثه زخمی شدند.  بر اثر زمین لرزه 

7۰ درصد شهر بم به طور کامل و بقیه شهر نیز 7۰ درصد تخریب شده است.

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

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

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 مدیر عامل جمعیت هالل احمر آمادگی خود را برای دریافت کمکهای نقدی و غیر نقدی برای کمک به
 زلزله زدگان استان کرمان اعالم کرد.  او گفت که شماره حساب 12۳45  بانک ملی شعبه مرکزی آماده

دریافت کمکهای نقدی هموطنان در داخل و خارج از کشور است.

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

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

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

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

زلزله شدیدی به بزرگی ۶/۳ درجه در مقیاس ریشتر ساعت 5 و 2۸ دقیقه بامداد جمعه شهرستان بم 
و مناطق اطراف آن را لرزاند.  شهرستان بم در 1۸۳ کیلومتری جنوب شرق کرمان واقع شده است. 

شهرستان بم 2۰۰ هزار نفر جمعیت دارد که از این تعداد 141 هزار نفر جمعیت روستایی است.

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

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

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

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

بخش دوم

                 @
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Add the suffix یمش - to the following verbs and make a sentence with each one.   

به افعال زیر پسوند »- یمش« را اضافه کنید و با هر کدام یک جمله بسازید.

ب ۳

بستن

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

خوردن 

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

آوردن

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

گذاشتن

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

                 @

الف 4                  @
 ترجمه انگلیسی متن 1- الف را که در تمرین 1-ج نوشتید، کامل کنید.

Write and complete the English translation you wrote in task   1-ج for the passage in 
U6-M2-D4-T1.

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

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

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

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Read the following passage.  Make a list of positive verbs and another for negative 
verbs.  Write the verb tenses in front of them.

 متن زیر را بخوانید.  یک لیست از فعل های مثبت و یک لیست از فعل های منفی درست کنید.  زمان فعل ها را جلوی آنها
 بنویسید.

ب 4

چهار شنبه 14 مرداد 1۳77
امروز صبح بعد از خوردن صبحانه و بنزین زدن از شهرک فردوس به سمت تهران حرکت کردیم.

خدا خیلی رحم کرد چون نرسیده به هردورود کوه ریزش کرد و جاده را بند آورد.  خیلی شانس
 آوردیم.  اگه پنج دقیقه زودتر رسیده بودیم ما را هم  له می کرد.  ولی مامورهای راهداری آمدند و
 با بولدوزر در عرض نیم ساعت راه را باز کردند.  نزدیکای پلور ایستادیم و جگر خوردیم و جای

 همه رو خالی کردیم.  آخیش! امشب دوباره توی تخت خودم می خوابم.  اصاًل از تختهای هتل 
خوشم نمی آید.  شب بخیر ...

                 @
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زمان فعل فعل های منفی   زمان فعل   فعل های مثبت  

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

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

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

----------   ---------------   ----------   --------------
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شما با نکته گرامری زیر دراین درس آشنا شدید.  دوباره آن را بخوانید و تمرین زیر را انجام دهید.

You learned about the following grammer note in this lesson.  Read it again and do 
the following task.
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بخش دوم

 - زده
The suffix for afflicted/struck

 

In this lesson you came across words such as: 

war stricken جنگ زده   

earthquake stricken زلزله زده   

cold stricken سرما زده   

flooded سیل زده    

heat stricken گرما زده    

It is obvious that this suffix mainly makes an adjective used to describe people or things 

suffering from something bad. So if, out of the blue, you see the word    غم زده
you will have an idea that what has happened is not good. Looking up the word غم in 

the dictionary and seeing that it means: ‘grief, sadness’, you can now put the two parts 

together and get the word: ___________________

LANGUAGE AND GRAMMAR NOTE

با کمک فرهنگ لغت معنی کلمات زیر را پیدا کنید.  کلمات مرکب را درست کنید و با هر کدام یک جمله بسازید.

--------------------  ذوق + زده =  

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

-------------------- هیجان + زده =  

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

-------------------- قحط + زده = 

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

-------------------- غم + زده = 

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

                 @
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بخش دوم

Complete the following table.  Note a few places in America or other countries and 
tell which disasterous event happens most often there.

جدول زیر را کامل کنید.  اسم چند محل در آمریکا و یا کشورهای دیگر را بنویسید و بگویید که معموال در آنها کدام حادثه 
اتفاق می افتد.

ب 5                  @

زلزلهسانفرانسیسکو

--------------------هند

--------------------ژاپن

َاتش سوزی--------------------

--------------------ایران

--------------------*شیکاگو

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

*  در صورت نیاز، از کتاب لغت خود کمک بگیرید.
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Now, with help from your dictionary, translate the passage above into English.

حاال  متن باال را با کمک کتاب لغت خود به انگلیسی ترجمه کنید.

ب ۶                  @

Listen to the audio clip and fill in the blanks in this passage.

الف ۶

به نوار گوش دهید و جاهای خالی این متن را پر کنید.

جزئیات ---------- هواپیمای کیش ایر در شارجه، 

یک فروند ------------- مسافربری ایران متعلق به شرکت هواپیمایی --------------- در ساعت 11 

قبل از ظهر ----------------  در منطقه ای بین شارجه و عجمات امارات ------------  کرد.  به گزارش 

ایرنا، این هواپیما که از کیش -------------  --------------  بود پیش از فرود  در نزدیکی -----------

شارجه سقوط کرده است.  این هواپیما دارای 4۰ ------------  و ۶ خدمه بود که تمامی آنان به جز ۳ 

نفر در پی سقوط ------------  ----------------- .  از سه نفر -------------  مانده یک نفر ایرانی به 

نام نوید خداوردیان می باشد که حال وی رضایت بخش اعالم شده است. 1۳ نفر از--------------------

هواپیمای ساقط شده فوکر5۰ ----------------- ، 12 نفر --------------- و بقیه از ملیت های دیگر 

هستند.

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

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

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

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

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

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

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

http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/f0ddfec07db144d4bc29c5acfe2aa5c21d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
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The audio clips which you will hear are different from the following texts. There are 
intentional mistakes in them.  Find the mistakes and write them on the lines.

نواری را که می شنوید با متن تان فرق دارد.  در این نوار چند غلط عمدی وجود دارد.  آنها را پیدا کنید و آن اشتباهات 
عمدی را روی خطها بنویسید.

7                  @
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در ساعت 14:۳۰ بعداز ظهر دیروز، یک اتومبیل بر اثر بی احتیاطی و سرعت باال با برخورد به
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 نرده های محافظ بزرگراه واژگون شد.  به گفته شاهدان، راننده آن اتومبیل یک نوجوان 15 ساله بود
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 که بعد از واژگون شدن اتومبیل از صحنه حادثه فرار کرد.
----------------------------------------------------------------

15 تهرانی شامل 11 خانم و 4 مرد در شبانه روز دوشنبه بر اثر مصرف غلط دارو، دچار مسمومیت
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شدند که برای مداوا به بیمارستان ارسال شدند.  مرکز فوریتهای پزشکی )اورژانس( تهران گفت که تلفن 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

۸7۶- 54۳2 در نظر گرفته شده است و شهروندان می توانند اطالعات بیشتری در مورد داروهای خود
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کسب کنند.
----------

دزدان ناشناس، یک پیرزن 75 ساله را به خاطر سرقت پول و طالهای او کشتند و فرار کردند.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 جسد این زن در خانه ای در خیابان شریعتی پیدا شده است.  این پیرزن در خانه ای در طبقه اول کوی
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 طباطبائی زندگی می کرد.  احتمال می رود که دزدان همان خدمه ای باشند که برای انجام کارهای منزل
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

به خانه این پیرزن می رفتند.
----------------------------

U  

U  

U  
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روزهای هفته

In this lesson you learned some new words.  In alphabetical order list ten of them 
and write their meanings next to them.  Make sentences with five of them.

در این درس با کلمات جدیدی آشنا شدید.  1۰ تا از آنها را به ترتیب الفبا لیست کنید و معنی آنها را در کنارشان بنویسید.  
با پنج تا از این کلمات جمله بسازید.

ب ۸

----------------------------    ------------------------ -1

----------------------------    ------------------------ -2

----------------------------    ------------------------ -۳

----------------------------    ------------------------ -4

----------------------------    ------------------------ -5

Listen to the audio clip and fill in the blanks in the written text below.

                 @
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بخش دوم

به نوارگوش کنید و جاهای خالی را پر کنید.

توقف جنگ در عراق

رهبران ---------------- مختلف سعی می کنند که آمریکا را به قطع ------------- راضی کنند.
 

کشورهای روسیه، --------------- ، فرانسه و ------------  از ادامه جنگ ابراز -------------- کردند. 

----------------  و چین روز جمعه پیش از احتمال سرایت ---------------  عراق به مناطق دیگر

---------------- ابراز نگرانی کردند و خواستار توقف ------------------  جنگ شدند.

الف ۸ U  
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-----------------------------------------------------------------------------------------------  -1

-----------------------------------------------------------------------------------------------  -2

-----------------------------------------------------------------------------------------------  -۳

-----------------------------------------------------------------------------------------------  -4

-----------------------------------------------------------------------------------------------  -5

ل۶
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ف  •
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بخش دوم

----------------------------    ------------------------ -۶

----------------------------    ------------------------ -7

----------------------------    ------------------------ -۸

----------------------------    ------------------------ -9

----------------------------    ------------------------ -1۰
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بخش سوم 

یک پاراگراف در مورد تعداد تعطیالت کشور خودتان بنویسید و بگوئید آیا به نظر شما این تعداد تعطیالت کافی است یا نه. 
می توانید عالوه بر کلمات این درس از فرهنگ لغت نیز کمک بگیرید.

1

به نوار گوش کنید و جاهای خالی را پر کنید.

الف 2

۶تکلیف شب 

Listen to the audio clip and fill in the blanks in the written text.

ل۶
ص

ف  •
 h

om
ew

or
k

در ایران سال نو همراه با ---------  -----------  -----------  است.  روز اول -----------  آغاز سال نو 

است.  معمواًل مردم از یک ماه قبل از ---------  ------------- ) سال نو( خانه تکانی را شروع می کنند.

خانمها معمواًل ----------  خوشمزه می پزند و آجیل می خرند.  بچه ها خوشحالند که به زودی مدرسه ها 

----------  ------------ و آنها می توانند دو هفته خوش بگذرانند.  دور و بر عید نمی شود در خیابانها 

سوزن انداخت، همه جا خیلی شلوغ است.  همه اعضای خانواده با هم به -------------  -------------  و 

لباسهای نو می خرند.  بزرگترهای خانواده به بانک می روند و --------  جدید می گیرند تا به کوچکترها 

------------ بدهند.  آخر در ایران معمواًل عید نوروز بجای -------------- پول می دهند.

Write a paragraph about how many holidays there are in your country and whether 
you think they are enough or not.  If you need words in addition to the ones you 
learned in this lesson, you can get help from a dictionary.

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

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

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

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

                 @

U  
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سه جمله آخر را ترجمه کنید.

۳

                 @

به نوار چند بار گوش کنید و به ترتیبی که این کلمات  را در نوار می شنوید شماره بزنید.

بخش سوم

ب 2

U  

ل۶
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Translate the last three sentences of the text above.

Listen several times to the audio clip and number these words in the order in which 
you hear them.

-----  سنبل -----  سیب    -----  آینه   

-----   قرآن  -----  ماهی    -----  شرینی   

-----  سماق -----  سمنو    -----  شمع   

-----  سیر  -----  سبزه    -----  سنجد   

-----  سکه 

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

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

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

rtsp://152.1.1.52:554/eos/engrservers/realmedia/fll.chass/persian/media/Unit6/U6Audio/U6-M3-AD3-HW1.rm


1۶1   

ر

به نوار گوش کنید و جاهای خالی را پر کنید.

الف 5

U  4
به نوار گوش کنید.  به زمان افعال توجه کنید.  چه زمانی را بیشتر از همه می شنوید؟  یک لیست از این افعال درست کنید 

و با سه تا از آنها جمله بسازید.

ل۶
ص

ف  •
 h

om
ew

or
k

بخش سوم

Listen to the audio clip.  Pay attention to the tenses of the verbs.  Which one do you 
hear the most?  Make a list of these verbs and make sentences with three of them.

Listen to the audio clip and fill in the blanks.

لیست افعال

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

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

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

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

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

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

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

1-  ---------------------، وقتی ایران بودم قبل از -------------------  همه اعضای خانواده دور سفره

------------------  جمع می شدیم.

2-  ------------------------------  ساعت تحویل را اعالم می کرد.

۳-  ما مرتبًا  ---------------------  را می شمردیم و برای آنها  ------------------------- .

4-  در این روز مادرم همیشه  ------------------ با  ----------------------  درست می کرد.

5-  در این  --------------------  کلی شیرینی  و -------------------------------------  می خوردیم.

U  
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دوباره به نوار گوش کنید.  کدامیک از جمالت زیر صحیح و کدام غلط است؟

ب 5

Listen to the audio clip and write the words related to سیزده بدر . 

به نوار گوش کنید و کلمات مربوط به سیزده بدر را بنویسید.

الف ۶

U  
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---------------- 1- ما همیشه قبل از ساعت تحویل دعا می خواندیم.    

---------------- 2- بزرگترها همیشه پولهایشان را می شمردند و برای آنها نقشه می کشیدند. 

---------------- ۳-  بعد از ساعت تحویل همدیگر را می بوسیدیم.    

---------------- 4-  ما به خانه دوستان و اقوام خود می رفتیم تا سبزی پلو با ماهی بخوریم. 

---------------- 5- عموی من بچه است.       

---------------- ۶- ما همیشه اول خانه پدر بزرگ و مادر بزرگمان می رفتیم.    

Listen to the audio clip again.  Which of the following sentences are true and which 
are false?

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

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

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

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

U  
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در سه جمله سیزده بدر را تعریف کنید.

ب ۶                  @
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Describe سیزده بدر in three sentences.

Listen a few times to the audio clip and number these activities in the order you 
hear them in the clip.

به نوار چند بار گوش کنید و به ترتیبی که این فعالیت ها  را در نوار می شنوید شماره بزنید.

7

-----  ورد خواندن -----  تخته نرد بازی کردن   -----  توپ بازی کردن  

-----   راه افتادن  -----  سیزده را بدر کردن   -----  گپ زدن   

-----  نشستن -----  رقصیدن     -----  قلیان کشیدن   

-----  طناب بستن -----  غذا پختن     -----  سبزه گره زدن  

U  
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متن درس را بخوانید و ده فعل پیدا کنید.  ابتدا این افعال را در جدول زیر بنویسید و بعد جدول را کامل کنید. 

۸                  @

بخش سوم

ل۶
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Read the passage of the lesson (U6-M3-D8) and find ten verbs.  First, write these 
verbs in the following table and then fill in the rest of the table.

حالگذشتهمنفیمثبتجمعمفردشخصدر متنمصدر

-xx-x-اولبازی می کردندبازی کردن


