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OBJECTIVES

مقدمهفصل۶

Understanding Iranian customs & traditions 
Comparing the customs of two cultures
Learning about what Iranians do in their traditional ceremonies
Talking about important dates related to traditional ceremonies 

•
•
•
•

module

 1

module

 2

Learning about natural and manmade disasters 
Following narratives
Understanding sequence of events in narratives
Reading formal writing style as found in newspapers
Asking for help in emergency situations

•
•
•
•
•

module

 3

Talking about holidays and social events in Iran 
Comparing social events in two cultures
Learning about Iranian holidays
Do’s and don’ts of traditional Iranian holidays
Important dates of Iranian holidays and social events

•
•
•
•
•



بخش  ۱

OBJECTIVES

Understanding Iranian customs & traditions 
Comparing the customs of two cultures
Learning about what Iranians do in their traditional ceremonies
Talking about important dates related to traditional ceremonies 

•
•
•
•

  

مراسم و سنت ها
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  Customs & Traditions       Day 1

الف ۱
 عکس را نگاه کنید و به سؤاالت جواب دهید. از معلمتان کمک بگیرید.

بخش۱

  ۱
ش

بخ
  •

 ۶
ل 

ص
ف

Look at this photo and answer the following questions. Ask your teacher for help.

                 @

۱   

۱

بخش۱شب یلدا )۱( : جمع شدن دور هم



�   

روز اولمشاغل و فعالیت ها

ب ۱

   دو نفری صحبت کنید.  فرض کنید که یک دوست ایرانی شما را برای شب یلدا دعوت کرده است. با هم یک لیست از
 سئواالتی که ممکن است از میزبان داشته باشید درست کنید.

Work in pairs. Imagine one of your Iranian friends have invited you to the Yalda 
Night celebration. Make a list of the questions you may have from the host/
hostess.

مثال:

- چه جور باید لباس پوشید؟
- چه چیزی باید برای میزبان برد؟
- چه ساعتی باید به مهمانی رفت؟

- وغیره ...

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

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

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

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

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

  ۱
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  •

 ۶
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ف

۱- این محل کجاست؟ -----------------------------------------------------------------------------------

�- به نظر شما چرا این افراد در این محل جمع شده اند؟ --------------------------------------------

3-  کلمه »شب یلدا« از چه کلماتی  درست شده است؟ -----------------------------------------------

4- یلدا یعنی چه؟ ---------------------------------------------------------------------------------------

5- کلمه یلدا با کدام کلمه زیر هم خانواده است؟

 اوالد  والدت     والدین             تولد      میالد  

^



3   

روز اول

با هم سؤال هایی که درست کرده ایداز معلمتان بپرسید و جواب آنها را بنویسید.

ج ۱

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

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

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

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

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

PERSIAN VERSION

                  
 مراسم شب یلدا                                                 

“Shabe Yaldaa” falls on December 21st (the first of Dey) and is Winter Solstice 

night, or the longest night of the year.  Ancient Iranians were aware of this long 

night, and afraid of this long period of darkness. They preferred to sit up and 

wait for the sun to come up again.  Today, however, it is a night of socializing.  

Usually the (extended) family gathers in a grandparent’s house, perhaps the 

eldest, and the ceremonies involve eating lots of nuts  آجیل شب یلدا/مشکل گشا and 

fruit هندوانه، انار. Story telling or poetry reading as well as فال حافظ is a must. Sitting 

around the کرسی, if one is available, can be a lot of fun. 

It is no coincidence that this night is very close to Christmas Eve and the word 
.which means Christmas  میالد مسیح  as in ,میالد shares its root with the word یلدا

  ۱
ش

بخ
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 ۶
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ف

                 @

Together, ask the questions you made from your teacher and write their answers.
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الف �
 فیلم را نگاه کنید. کدامیک از کلمات زیر را در فیلم می شنوید. عالمت بزنید.

روز اول

Watch the video. Which one of the following words do you hear in the movie? Mark.

 چایی  آجیل مشکل گشا   
 کرسی  انار دون کرده   
 سماور  قلیان    
 مجمعه پشمک    

 هندوانه  تخمه هندوانه بو داده  
 قهوه  کتاب حافظ     

� ب
کلمات را بخوانید و معنی آنها را با کمک معلمتان پیدا کنید.

Read these words and find their meanings with your teacher’s help.
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ف

·

¨

http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/6e4b32c9a2d849fe970738653d7a47a31d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
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مشاغل و فعالیت ها

ج �

روز اول

                 @
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اگر شما در این مهمانی باشید، کدام یک از خوراکی ها را ترجیح می دهید. به ترتیبی که ترجیح می دهید شماره گذاری 
کنید.

Imagine you were in this party. Which one of these foods would you prefer? 
Number in the order of your preference.

آجیل مشکل گشا    انار دون کرده
 پشمک     تخمه هندوانه بو داده

 سمنو     گندم شاه دونه
هندوانه

3
بازی با جمله ها.

- جمالت زیر را بخوانید و سعی کنید َانها را حفظ کنید.
- نفری که  فکر میکند اولین جمله داستان را می داند آن را بلند بخواند. بعد نفر دوم، بعد نفر سوم تا آخر....

- هر کس باید به دقت به نفر قبل و نفر بعد از خود گوش کند.
- اگر داستانتان درست نشد دوباره از اول شروع کنید.

Read the following sentences and try to memorize them.
The person, who thinks he/she knows the first sentence of the story, reads it 
to the class. Then, the second person and the third and ... .
Everyone should listen carefully to those before and after him/her.
Start over If your story dose not come out right.

^
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روز اولمشاغل و فعالیت ها
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1

1

 Customs & Traditions             Day 2

الف 1

دو نفری صحبت کنید. در مورد یک شب از سال که برای مردم کشور شما مهم است گفت و گو کنید. در مورد یک خاطره 
از این شب که برای خودتان اتفاق افتاده حرف بزنید. 

بخش1
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ش

بخ
  •

 ۶
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ص
ف

Tell your partner about a night of the year that is important in your country.  Share 
one of your own stories from that eve. 

شب یلدا )۲( : خاطرات

^
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روز دوممشاغل و فعالیت ها

ب 1

 به خاطره هم کالسیتان با دقت گوش کنید و یک گزارش تهیه کنید. این گزارش را برای کالس بخوانید. 

Listen carefully to your partner’s story and take notes.  Report your notes to the 
class.

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

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

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

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

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

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

                 @
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الف ۲

 فیلم را نگاه کنید. به خاطرات خانم پناهی گوش کنید و به سؤاالت زیر جواب بدهید.

Watch the video.  Listen to Mrs. Penahi telling stories and answer the following 
questions.

1- این افراد دور چه نشسته اند؟ -----------------------------------------------------------------------

۲- این خانم از چه تعریف می کند؟ ---------------------------------------------------------------------

۳- در این فیلم از چه خوراکی هایی نام برده می شود؟ -----------------------------------------------

۴- آخرین جمله ای که این خانم می گوید چیست؟ -----------------------------------------------------

 

·

http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/7070bc32099d412eb8bb9aa809d4a0921d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
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روز دوم

PERSIAN VERSION

                                            
   

 خدا بیامرزتشون

God rest his/her/their soul 
This phrase literally translated would mean: “God forgive them their sins”.  However, 
the closest equivalent to it in American English is: “May God rest their souls”.   In the 
lesson you just heard, the lady talks about her deceased grandmother, but she uses the 
plural form:  شون  out of respect.  The complete phrase would look something like:

خدا بیامرزد ایشان را.

And is sometimes even shortened to: 
خدا بیامرِز.

Can you gloss the meaning of  آمرزیدن  now?  __________________

۲ ب

دوباره فیلم را ببینید. اسمها و صفت های زیر را با هم جور کنید.

Watch the video again.  Match each noun with a proper adjective(s).
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http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/7070bc32099d412eb8bb9aa809d4a0921d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
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روز دوم
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۲ ج
گروهی کار کنید. دوباره فیلم را ببینید و با دقت به نکات مهم گوش کنید.  حاال به معلمتان گوش کنید. او داستان فیلم 

را با غلطهای عمدی که خودش در آن می گذارد به شما می گوید.  سعی کنید تا جای ممکن غلط ها را پیدا کنید و به 

هم گروهی هایتان گزارش کنید.  گروه ها غلط ها را به کالس گزارش بدهند. هر گروهی که غلط های بیشتری پیدا کند 

برنده می شود.

Work in groups.  Watch the video again and listen carefully to the details.
Listen to your teacher telling you the story in the movie with intentional 
alterations.  Try to find as many changes as possible and report to your 
group.  Report your findings to the class.  The group which finds the most 
alterations wins.

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

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

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

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

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

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

·

http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/7070bc32099d412eb8bb9aa809d4a0921d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf


11   

1

1

 Customs & Traditions   Day 3

الف 1
 فکر می کنید شب یلدا به کدامیک از تعطیالت شما بیشتر شبیه باشد؟ با هم کالسیتان صحبت کنید و چند مثال از شباهت ها

و اختالف ها را در زیر بنویسید.

بخش1
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ش

بخ
  •

 ۶
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ص
ف

Which one of your holidays do you think more resembles Yalda night? Discuss in the 
class and write down a few similarities and differences.

شباهت                 اختالف    
  

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

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

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

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

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

ب 1
شما تا به حال با مهمانی های سنتی ایرانی آشنا شده اید. حدس بزنید برای مهمانی شب یلدا به چه وسائلی نیاز است.

Use what you have learned so far about traditional Iranian gatherings and make a 
list of the items that you guess would be needed for a Yalda night celebration.

                 @

لیست وسایل برای شب یلدا

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

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

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

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

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

شب یلدا )۳( : وسایل الزم

                 @
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روز سوممشاغل و فعالیت ها
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الف 2
فیلم را نگاه کنید و کلماتی را که در فیلم می شنوید زیرعکسش بنویسید.

Watch the video and write the words you hear below their pictures.

·

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

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

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

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

http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/6eabbf1e62f0414ab64fd58d823b26461d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
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روزسوم

2 ب
دو نفری کار کنید. دوباره فیلم را ببینید وجدول زیر را کامل کنید. فرض کنید که شما شب یلدا میزبان همه کالستان 

هستید. وسائل زیر را الزم دارید و باید تهیه کنید. می خواهید از دوستان ایرانیتان آنها را قرض کنید.  نام هر یک را 
پیدا کنید و در جدول بنویسید. 

Work in pairs. Watch the video again and fill in the following table. Imagine 
you are hosting your partner on a Yalda night. You will need the following 
items and you are going to borrow them from your Iranian friend. Find their 
names and fill in the table.

جدول وسایل الزم برای شب یلدا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نام مدرناستفادهتعدادشیئی
چای خوردن

شستن دست و رو
خوردن غذا
گذاشتن غذا

درست کردن چای
روشن کردن محیط 

نشستن
برای کشیدن / دود کردن

گرم شدن
جابجائی ظروف

روشن کردن آتش
کار کردن یا غذا خوردن

برای گرم شدن 

·

http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/6eabbf1e62f0414ab64fd58d823b26461d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
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روز سوم
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2 ج
گروهی کار کنید. به سه گروه تقسیم شوید. یک نفر در هر گروه کلمات زیر را خوانده و بقیه درباره اینکه َایا َانها برای 

مهمانی شب یلدا الزم هستند و اینکه با َانها چه کاری میشود کرد صحبت می کنند.
Form three groups. In each group, one person reads the following words and 
others discuss whether they are needed for a Yalda night celebration and 
what they can be used for.

^
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روز سوممشاغل و فعالیت ها
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  ۳
 نقش بازی کنید.

- کالس به گروه های سه نفری تقسیم شود.
- یک نفر نقش میزبان و دو نفر دیگر نقش مهمان را بازی کنند.

- پذیرایی مفصل و تعارف یادتان نرود!

Play roles. In groups of three, one person plays the host/hostess and the 
other two play the guest. 

^
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1
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 Customs & Traditions   Day 4

الف 1
 به عکس های زیر نگاه کنید و اسم فعالیت ها را زیر عکسها بنویسید. شما قبأل با فعالیت های زیر آشنا شده اید.

بخش1

  1
ش

بخ
  •

 6
ل 

ص
ف

Look at the pictures and write the name of each activity below its picture. You 
already know these activities. 

ب 1
فیلم را نگاه کنید. چه نوع فعالیت هایی در این فیلم می بینید؟ عالمت بزنید.

Watch the video. What kind of activities do you see in this video? Mark them.

                 @

 آواز خواندن    فال حافظ گرفتن
 پذیرائی کردن     رقصیدن

جوک گفتن    داستان تعریف کردن

شب یلدا )۴( : فعالیت ها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

·

http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/cabc64a2342f421a85b76390cbcb0de31d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
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روز چهارممشاغل و فعالیت ها
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 2
بازی با کلمات. دو نفری کار کنید.

 - در هر ردیف دور کلمه ای را که با بقیه جور نیست خط بکشید.
 - در باره انتخاب خود به هم کالسیتان توضیح دهید.

Work in pairs. On each row, circle the two words that do not match the others. 
Explain your choices to your partner.

ج 1
اگر شما در این مهمانی باشید، کدام یک از فعالیت های زیر را ترجیح می دهید؟ به ترتیبی که ترجیح می دهید

 شماره گذاری کنید.
Imagine you are in that party. Which one of the following activities do you prefer? 
Rank based on your preference.

                 @

 آهنگ زدن
 پذیرائی کردن از مهمانان

 جوک گفتن
 خواندن کتاب حافظ با صدای بلند

 رقصیدن
 گفتن داستان

^
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روز چهارم

  ۳
 گروهی کار کنید.

- به متنی که معلمتان می خواند گوش کنید.
- دوباره به متن گوش کنید واز نکات مهم یادداشت بردارید.

- یادداشتهایتان را با هم گروهی هایتان مقایسه کنید و متن داستان را از اول تا آخر بنویسید.
- یک نفر از هر گروه متن را برای بقیه کالس بخواند. گروه های دیگر میتوانند نظرات خود را بگویند.

- دوباره به متن اصلی که معلمتان می خواند گوش کنید و متن خود را کامل کنید.

Work in groups.
- Listen to your teacher read a passage.
- Listen as your teacher reads again and take notes.
- Compare your notes and try to rewrite the whole story from the beginning 
to the end.
- From each group, representatives read their passages to the class. Other 
groups can comment.
- Listen to your teacher again reading the original passage and complete 
yours.

                 @

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

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

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

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

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

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

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 Customs & Traditions  Day 5

الف 1
 به عکس ها نگاه کنید و کلمات را با معلمتان بخوانید.

بخش1

  1
ش

بخ
  •

 ۶
ل 

ص
ف

¨

Look at the pictures and read the words with your teacher.

دود فشفشه چوب

آتش
کبریت ترقه

خاکستر نفت موشک

چهار شنبه سوری )1( : وسایل الزم
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روز پنجممشاغل و فعالیت ها

  1
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ف الف 2

فیلم را ببینید. کدام یک را در فیلم دیدید؟ عالمت بزنید.

Watch the video. Which one did you see in the video? Mark.

 خاکستر  چوب    ترقه  
 کبریت  آتش    دود   

ب 1
جاهای خالی را با کلمات باال  پرکنید.

Fill in the blanks with the vocabulary words from the previous page.

                 @

وقتی روی چوب  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  بریزیم بهتر آتش می گیرد.

از  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  در آتش بازی استفاده می شود.

صدای بلند  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  گوش را کر می کند.

وقتی چوب کامأل می سوزد به  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  تبدیل می شود.

فندک و  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  هر دو وسیله ای برای روشن کردن آتش هستند.

ب 2
فیلم را دوباره  ببینید و به سؤاالت زیر جواب بدهید.

Watch the video again and answer the following questions.

1- این مراسم چهارشنبه سوری مربوط به چه سالی است؟ ---------------------------------------------------

2- این مراسم در چه پارکی برگزار شده است؟ -----------------------------------------------------------------

3- چند روز به سال نو مانده است؟ -----------------------------------------------------------------------------

4- مردمی که در این پارک هستند چه می کنند؟ ----------------------------------------------------------------

5- با دقت به فیلم نگاه کنید. یکی دو نفر شعری را هنگام پریدن از آتش می خوانند. آن را بنویسید.
 بعد متن پایین را بخوانید. 

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

·

·

http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/029861cc35fd44cfb04561cfdb1ea4221d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/029861cc35fd44cfb04561cfdb1ea4221d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
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»زردی من از تو، سرخی تو از من«

The Fire Feast Prayer

This is more like a poem than a prayer. However, since it has the essence of the prayer, 
which is wishing for a change; or something we do not have; or something we have in a 
passive manner and wish to make active; we will consider it a prayer. You have already seen 
and learned the New Year’s prayer in D3 of this Module. Now let us analyze this one.

My yellow (pale) color for you                زردی من از تو
   Your red (rosy) color for me                    سرخی تو از من

While jumping over the fires of the “Charshambe Soori” everyone says this verse, so that 
their lethargy or illnesses, imaginary or real, may be thrown into the fire. From the fire they 
will emerge with renewed energy, warmth and life. Unlike the New Year’s Prayer, this one is 
pure Persian and is possibly a few millennia old!

ج 2
با هم کالسیتان در مورد کارهای دیگری که ممکن است مردم روز چهارشنبه سوری انجام دهند صحبت کنید و گزارش 

خود را در یک پاراگراف کوتاه بنویسید.
Speak with your partner about other activities that pepole would likely do on
 .and write a report in a short paragraph چهارشنبه سوری

                 @

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

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 لغتهای روی کارتها را بخوانید و معنی َانها را کنارشان بنویسید.
Read the following words and write their translations beneath them.

^

1 2

۷

۶54

3

1110

9۸

الف 3
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3  ب
کالس به دو گروه تقسیم شود. گروه یک با شش کلمۀ اول و گروه دو با پنج کلمۀ دوم چند جمله بسازند. در هر جمله 

یک یا دو کلمه از کلمات باال را میتوانید استفاده کنید.

Form two groups. Group one makes sentences with the first six words and 
group two with the last five words. You can use up to two of the words you 
are given in a single sentence.

^

3  ج
جمالتتان را به گروه دیگر بگویید. با دقت به همه جمالت گوش کنید و نظر دهید.

Read your sentences for the other group. Listen carefully and comment.

^

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

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

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

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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الف 1
عکس را نگاه کنید و به سؤاالت جواب دهید.

بخش1
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Look at the photo and answer the questions.

1- این محل کجاست؟ --------------------------------------------------------------------------------------------

2- به نظر شما چرا این افراد در این محل جمع شده اند؟ -----------------------------------------------------

3-  معنی کلمه »جشن« را حدس بزنید. ------------------------------------------------------------------------

4-  کلمه » چهارشنبه سوری« از چه کلماتی  درست شده است؟ --------------------- + --------------------

5-  معنی » سور« چیست؟ حدس بزنید. -----------------------------------------------------------------------

چهار شنبه سوری )2( : آتش بازی

                 @
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الف 2
به نوار گوش کنید و به ترتیبی که جمالت گفته می شوند توجه کنید.

Listen to the audio and pay attention to the order in which the sentences are said.

ب 1
 دو نفری صحبت کنید.  فرض کنید که یک دوست ایرانی شما را برای شب چهارشنبه سوری دعوت کرده است. با هم

 یک لیست از سؤاالتی که ممکن است از میزبان داشته باشید درست کنید.
Work in pairs. Imagine an Iranian friend has invited you for the شب چهارشنبه سوری. 
Together, make a list of questions you might ask the host or hostess.

مثال:
چه جور باید لباس پوشید؟

چه چیزی باید برای میزبان برد؟
وغیره ...

ج 1
دو نفری صحبت کنید. با هم به سئوال هائی که درست کردید جواب بدهید )حدس بزنید(.

Speak in pairs. Together, answer the questions you made (make a guess).

                 @

^

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

U  

http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/039b8a90590e43ce8dd88e426ae3c3ca1d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
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ب 2
دوباره به نوار گوش کنید. بعد کارت ها را به ترتیبی که در نوار می شنوید شماره گذاری کنید.

Listen to the audio again. Then, number the following cards according to the order 
in which you hear them in the tape.

U  

http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/039b8a90590e43ce8dd88e426ae3c3ca1d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
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  3
گروهی کار کنید.

- به متنی که معلمتان می خواند گوش کنید.

- دوباره به متن گوش کنید واز نکات مهم یادداشت بردارید.

- یادداشتهایتان را با هم گروهی هایتان مقایسه کنید و متن داستان را از اول تا آخر بنویسید.

- یک نفر از هر گروه متن را برای بقیه کالس بخواند. گروه های دیگر میتوانند نظرات خود را بگویند.

- دوباره به متن اصلی که معلمتان می خواند گوش کنید و متن خود را کامل کنید.

Work in groups.
- Listen to your teacher read a passage.
- Listen as your teacher reads again and take notes.
- Compare your notes and try to rewrite the whole story from the beginning 
to the end.
- From each group, representatives read their passages to the class. Other 
groups can comment.
- Listen to your teacher read the original passage again and complete yours.

                 @

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

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

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

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

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

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

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1
 متن زیر را بخوانید. به نظر شما مراسم قاشق زنی به کدام مراسم آمریکایی شبیه است؟ چرا؟ در باره آن با هم کالسیتان

صحبت کنید و نظر خودتان را در یک پاراگراف کوتاه بنویسید.

بخش1
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ش

بخ
  •

 ۶
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ف

¨

Read the following passage. Which one of the American traditions do you think is 
similar to the مراسم قاشق زنی. Why? Discuss with your partner and write your opinion 
in a short paragraph.

1

PERSIAN VERSION

                  
قاشق زنی و فال گوش ایستادن

Two Fire Feast Traditions

An old tradition of Chaharshanbeh Suri is the قاشق زنی. For this the children (usually male 
teenagers) of the house are required to wear a lady’s chador. They go out with a metal bowl 
and spoon and beat the spoon and the bowl at the neighbors’ houses (hence the name) and 
make noise. The neighbors then come out and fill their bowls with آجیل مشکل گشا.

-is another such tradition which is almost obsolete nowadays. For this, any  فال گوش ایستادن
one (generally the women of the house) who had a wish would go out on this night and stand at 
a crossroads. The wishers would listen to other people’s conversations as they went by. Based 
on scraps of conversation the wishers heard, they could then discern whether their wish would 
come true. This is a variation on the  فال حافظ .

Both these rituals were performed after the fire jumping and the fireworks were finished.

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

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

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

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

چهار شنبه سوری )۳( : قاشق زنی
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2
اسم فعالیت های زیر را بخوانید. اگر در یک مراسم چهارشنبه سوری باشید، کدامیک را دوست دارید انجام بدهید؟ 

چرا؟ عالمت بزنید.

Read the names of the following activities. Imagine you are in a مراسم چهارشنبه سوری. 
Which one of these activities do you like to have? 

 آجیل مشکل گشا خوردن
 از روی آتش پریدن

 چادر سر کردن
 فال گوش ایستادن

 قاشق زنی رفتن
 گفتن  ورد: »زردی من از تو، سرخی تو از من«

                 @

الف 2
به نوارها گوش کنید و بنویسید کدام مکالمه مربوط به کدام مراسم است. از کجا فهمیدید؟ در یک خط به هم کالسیتان 

توضیح دهید.
Listen to the three audio clips and match the conversations with the events below. 
Explain to your partner in a complete sentence how you knew the answer. 

سیزده بدر -------------------------------------------------

چهارشنبه سوری -----------------------------------------

 شب یلدا ---------------------------------------------------

عید نوروز -------------------------------------------------

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

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

الف 2 U  

ب 2 U  

ج 2 U  

http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/abb8d19fd33b4c85bc05e4115b556bec1d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/541815bca2774aaab310c65a1d2516491d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/a04cfe28f9b744009719ea636adc62ba1d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
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ایمیل زیر را بخوانید. این ایمیل را هاله دوست سارا برایش زده است.

Read the following email from Sarah’s friend, Haleh.

سارا جان،
 سالم. امیدوارم که خوب و خوش باشی. این ایمیل را برایت می زنم چون می خواستم ببینم که شب چهارشنبه 

سوری چه کارها کردید. من و بچه ها رفتیم خانه مادرم. مادرم خیلی زحمت کشیده بود و آش خوشمزه ای 
برایمان پخته بود. جای شما خالی آتش بازی حسابی هم راه انداختیم.  آنقدر از روی آتش پریدیم که مثل ماهی 

دودی شده بودیم. امیر تعداد زیادی ترقه و فشفشه و موشک خریده بود و بچه ها کلی کیف کردند. بعدش هم 
رفتیم قاشق زنی. چادرها را سر کردیم، قاشق وکاسه ها را برداشتیم و رفتیم دم درخانه همسایه ها. هر چه که 

فکر کنی در کاسه هایمان ریختند. از آجیل و آبنبات گرفته  تا  تمبر هندی و آلبالو خشکه!!!
خالصه شب خیلی خوبی بود و جایتان را خیلی خالی کردیم.

سالم به خانواده ات برسان و بچه ها را ببوس.
 قربانت

هاله
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الف¨ ۳
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ماضی بعید/ گذشته دور
Past Perfect Tense

One of the tenses you encounter this lesson is illustrated by the following examples:

   (he/she) had cooked             پخته بود
   (he/she) had bought            خریده بود
   (he/she) had toiled      زحمت کشیده بود 

As you see in this lesson, this verb tense deals with a remote action in the past. It 
is not required for a great amount of time to have elapsed between the action of the 
verb and the narration.  This aspect may also be used to signal the sequence of the 
verbs appearing in the past as in:

مادرم خیلی زحمت کشیده بود و آش خوشمزه ای برایمان پخته بود.
امیر تعداد زیادی ترقه و فشفشه و موشک خریده بود و بچه ها کلی کیف کردند.

LANGUAGE AND GRAMMAR NOTE

           آتش بازی          قاشق زنی     
 

_________________    ________________   
    

_________________    ________________   
     

_________________    ________________   
      

_________________    ________________   

کلمات مربوط به آتش بازی و قاشق زنی را در متن ایمیل پیدا کنید و بنویسید.

Find all the variations of the آتش بازی and قاشق زنی in the email and write down.

ب¨ ۳
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۳  ج
به سواالت زیر جواب دهید. بعد جوابهایتان را با همکالسیتان مقایسه کنید.

Answer the following questions. Then, compare your answers with your 
partner’s.

                 @

۳  د
فرض کنید شما سارا هستید. در یک پاراگراف ایمیل هاله را جواب بدهید و از مراسم شب  چهارشنبه سوری خودتان 

بنویسید.

Imagine you are Sarah. In a paragraph, answer Haleh’s email and tell her 
about your شب  چهارشنبه سوری.

                 @

1-  هاله و خانواده اش شب چهارشنبه سوری کجا بودند؟ --------------------------------------------------

2-  امیر چه چیزهایی برای بچه ها خریده بود؟ --------------------------------------------------------------

۳-  معنی »ماهی دودی« را حدس بزنید. ---------------------------------------------------------------------

4-  هاله و بچه ها برای رفتن به قاشق زنی چه چیزهایی با خودشان برداشتند؟    

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

5- آیا در این ایمیل از » فال گوش ایستادن« هم صحبتی شده است؟ ---------------------------------------

       هاله جان،
       

____________________________________________________________________      

____________________________________________________________________      

_____________________________________________________________________     

_____________________________________________________________________     

    قربانت سارا                                                                                                    
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 به  نظر شما کدامیک از آداب و رسوم ایرانی از همه جالب تر است؟ چرا؟

     با هم کالسیتان صحبت کنید و نظرتان را به او بگویید.

بخش1
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Which one of the Iranian’s customs and traditions do you think is most interesting? 
Why?  Discuss with your partner and give him/her your opinion.

گلچین

۲
من چه هستم؟    

- سه گروه شوید. در سه صفحۀ بعدی برای هر گروه 3 کلمه نوشته شده.
- هر گروه باید فقط به کلمه های خود نگاه کند و برای هر کلمه ۲ دقیقه وقت دارد به دیگران با کلمات )نه اشاره( راهنمایی 
کند که آن چه است؟ گروهی که خود را معرفی می کند نباید خوِد آن کلمه را بگوید. گروههای دیگر باید حدس بزنند که آن  
چیست.  بعد گروههای دیگر با کلمه های خود اینکار را تکرار می کنند. هر گروه که بهتر توانست لغات خودش را معرفی 
کند برنده است.  قبل از انجام این تمرین می توانید کلمات خود را نگاه کنید و 8 دقیقه وقت دارید تا لغات الزم را از کتاب 

لغت دربیاورید. 

مثال:
» گروه اول :  وقتی آتش کامأل می سوزد من بوجود می آیم. رنگ من خاکستری است....«

» گروه دوم یا سوم: تو خاکستر هستی.«

Form three groups. Each group is given three words from the next three pages.
Each group should only look at their own words. The first group starts describing 
their items without using any kind of gestures or saying the name of the item. The 
other groups have to guess the item. The group that describes their object best and 
gets the right item name from the other groups is the winner. Groups have eight 
minutes to look up words they might need to describe the items.

^

^
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 3
مسابقه آداب و رسوم.  به گروه های سه نفره تقسیم شوید. صفحه مسابقه را جلوی خودتان بگذارید.  به نوبت تاس 

بیندازید. روی هر خانه که ایستاد، جواب آن سؤال را بدهید. گروهی که بیشترین جواب را بدهد، برنده است.

Form groups of three. Each group is given dice and a sheet of Culture Quest. In 
turn, throw the dice. Answer the question inside the cell that the dice stops 
at. The group with the most correct answers is the winner.

^
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