
بخش  2

OBJECTIVES

•	 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
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1

1

Physical Geography of Iran  Day 1

1
به نقشه ایران نگاه کنید و مطابق مثال به سئواالت زیر جواب دهید.

بخش2

Look at the map and answer the following questions, based on the example.
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جغرافیای طبیعی ایران

مثال: مناطق کویری را پیدا کنید.   مناطق کویری در شرق و شمال شرقی و مرکز ایران دیده می شوند.

1- کوهها در کدام سمت از ایران بیشترند؟ ---------------------------------------------------------------------------

2- تمرکز شهرها در کدام سمت ایران بیشتر است؟ -------------------------------------------------------------------

3- در نقشه ایران آیا می توانید دریاچه های بزرگی پیدا کنید؟ --------------------------------------------------------

                 @
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روز اولمشاغل و فعالیت ها
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الف 2
نام هر تصویر را با خطی  به تصویر مربوطه وصل کنید.

Draw a line to connect each word to its corresponding picture.

آتش سوزی

سیل

زلزله

خشکسالی

ب 2

متن زیر را بخوانید و تمرین زیر را انجام دهید.

Read the following text and do the exercise on the next page.

ایران در شرق خاور میانه  واقع شده است از لحاظ جغرافیای طبیعی دارای کوهستانها، رودخانه ها، دریا ها و دریاچه ها 
و دشتها و بیابانهای زیادی است. شرایط آب و هوای ایران  و نوع ساختار زمین شناسی آن موجب شده است که ایران 

بر روی انواع کمربند های زلزله، خشکسالی، سیالبی و غیره قراربگیرد. تمرکز جمعیت بر روی این کمربندها باعث شده 
است که در پی هر یک از حوادث طبیعی، عالوه بر خسارات مالی، خسارات جانی نیز به بار بیاید.

                 @
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روز اول
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غلط درست  1- ایران در شمال خاورمیانه واقع شده است.  

غلط درست  2- ایران بر روی کمربند زلزله قرار دارد.  

غلط درست  3- در ایران همیشه زلزله می آید.   

غلط درست  ۴-  در ایران اصاًل سیل نمی آید.   

غلط درست  5- ایران بیابان زیاد دارد.    

غلط درست  ۶- نقاط پر جمعیت همه  کمربند دارند.  
 

ج 2

متن باال را مرور کنید و با کمک همکالسی خود به سئواالت زیر پاسخ دهید. می توانید از معلمتان هم کمک بگیرید ویا از 
فرهنگ لغت استفاده کنید.

Review the text on the preceding page and with your partner’s help answer the 
following questions. You can ask for your instructor’s help or use a dictionary.

1- خسارت جانی یعنی چه؟

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

2- خسارت مالی یعنی چه؟ 

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

3- حوادث یعنی چه؟

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

۴- ساختار زمین شناسی را به انگلیسی ترجمه کنید. ----------------------------------------------------------

                 @
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الف 3
هر نفر به نوبت یکی از سئواالت را می خواند و نفر بعدی جواب می دهد. سپس هردو نفر در مورد درست/غلط بودن 

جواب تصمیم میگیرند. می توانید سئواالت را بدون ترتیب از هم بپرسید. به نقشه زیر نگاه کنید و با کمک همکالسیتان 
به سئواالت با جمله کامل پاسخ دهید:

Look at the map below and take turns reading and answering questions in complete 
sentences. Then decide together whether the answer is right or wrong. 

1- این نقشه کجاست؟ ----------------------------------------------------------------------------------------------

2- این نقشه چه چیزی را نشان می دهد؟ ---------------------------------------------------------------------------

3- کمربند زلزله چه قاره هائی را در بر می گیرد؟ -------------------------------------------------------------------

۴- دو قاره را نام ببرید که بر روی کمربند زلزله قرار ندارند. --------------------------------------------------------

5- نام یک شهر در آمریکا را که در آن زمین لرزه ای بزرگ آمده بنویسید. -------------------------------------------

۶- شهر خودتان را روی نقشه پیدا کنید و عالمت بزنید. آیا روی خط زلزله واقع شده است؟ ---------------------------

7- محل ایران را روی نقشه پیدا کنید و عالمت بزنید. آیا ایران روی خط زلزله واقع شده است؟ -----------------------

8- بنظر شما چرا کمربند زلزله همه مناطق مهم و پر جمعیت را در بر گرفته است؟ -----------------------------------

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

نقشه کمربند زلزله جهان 

                 @
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ب 3

به نقشه زیر نگاه کنید و با کمک همکالسیتان به سئواالت با جمله کامل پاسخ  دهید:

Look at the map below and with your partner’s help answer the questions in 
complete sentences.

بیابان های جهان 

1- این نقشه کجاست؟ ---------------------------------------------------------------------------------------------

2- این نقشه چه چیزی را نشان می دهد؟ ---------------------------------------------------------------------------

3- درچه مناطقی بیابان وجود ندارد؟ -------------------------------------------------------------------------------

۴- دو منطقه را نام ببرید که اکثر مساحت آن را بیابان پوشانده است. ------------------------------------------------

5- نام یک بیابان معروف در آمریکا را بنویسید. --------------------------------------------------------------------

۶- نام یک بیابان معروف در خارج از آمریکا را بنویسید. ------------------------------------------------------------

7- محل ایران را روی نقشه پیدا کنید و عالمت بزنید. آیا ایران روی خط بیابانی واقع شده است؟ -----------------------

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

8- بزرگترین منطقه بیابانی روی نقشه کدام قاره ها را در بر می گیرد؟ -----------------------------------------------

                 @



۴3   

روز اولمشاغل و فعالیت ها

ش2
بخ

  •
 ۶

ل 
ص

ف

ج 3

به نقشه زیر نگاه کنید و با کمک همکالسیتان به سئواالت با جمله کامل پاسخ دهید:

Look at the map below and with your partner’s help answer the questions in 
complete sentences.

1- این نقشه کجاست؟ ----------------------------------------------------------------------------------------------

2- این نقشه چه چیزی را نشان می دهد؟ ----------------------------------------------------------------------------

3- در کدام قاره سیل بیشتر از هر جای دیگر آمده است؟ -------------------------------------------------------------

۴- دو منطقه را نام ببرید که اصاًل در آن سیل نیامده است. -----------------------------------------------------------

5- نام یک محل سیالبی در آمریکا را بنویسید. ----------------------------------------------------------------------

۶- در شرقی ترین نقطه نقشه کدام کشور است که سیال بی است؟ -----------------------------------------------------

7- محل ایران را روی نقشه پیدا کنید و عالمت بزنید. آیا ایران منطقه ای سیل خیز است؟ ------------------------------

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

8- چه مناطقی روی هر سه نقشه دیده می شوند؟ --------------------------------------------------------------------

مناطق سیل زده جهان

                 @
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به نوار گوش کنید و کلماتی را که در این درس خوانده اید یادداشت کنید.

Listen to the audio clip and jot down the words you have learned in this lesson.

ب ۴
به نوار گوش کنید و به سئواالت پاسخ دهید. 

Listen to the audio and answer the questions.

ج ۴
دوباره به نوار گوش کنید و به صورت گروهی درباره جوابهایتان بحث کنید. سپس جوابهایتان در تمرین قبل را تصحیح 

کنید.

Listen to the audio again and discuss your answers in groups. Correct the answers 
you gave in the previous exercise.

غلط درست  1- این نوار از روی خبر روزنامه درست شده است.    

غلط درست  2- این خبر در باره ایران است.      

غلط درست  3- طبق خبر ایران کشوری بالخیز است.     

غلط درست  ۴- در مدت شش ماه در ایران صد نفر در اثر سیل و زلزله کشته شده اند.  

U  

U  

U  

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

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

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

http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/dc4d930af28d4abcaea8a40baa14edcf1d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/dc4d930af28d4abcaea8a40baa14edcf1d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/dc4d930af28d4abcaea8a40baa14edcf1d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
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الف 5
اکنون متن را سریع مرور کنید وفقط جواب سئوالهای زیر را پیدا کنید.

¨

Read through these questions, then read the newspaper story that follows and look 
only for the answers to the questions.  Go back and write answers.

بر اساس مطالعات زمین شناختي، وقوع  زلزله هاي مخرب،  97 درصد از شهر ها و روستاهاي کشور را تهدید مي کند 
و 350 شهر در معرض خطرات ناشي از جاري شدن سیل هاي ویرانگر قرار گرفته است به طوریکه 

در نیمه اول سال جاري وقوع زلزله در 97 مورد موجب مرگ 82 نفر و جاري شدن سیل در 9۴ مورد 
باعث مرگ 27 نفر از هموطنان ایراني شده است.

همچنین مشخص شده است که از ۴1 نوع پدیده بالخیز که در جهان شناخته شده است  متاسفانه ایران 
به عنوان کشوري حادثه خیر 31 مورد از آن را تجربه کرده است که سیل، زلزله و خشکسالي متداول 

ترین آنهاست، این در حالي است که سیل به رغم آنکه صد در صد قابل کنترل و مهار است همچنان 
بیشترین خسارت را به کشور ما که همواره به سبب خشکسالي تهدید مي شود ویک قطره آب در آن 

ارزش حیاتي دارد، وارد مي کند.

امانت داری و اخالق مداری
استفاده از این خبر فقط با ذکر منبع " خبرگزاري مهر " مجاز می باشد

تاریخ انتشار، تهران: 81:21  ,  52/70/2831

© 2003 Mehr News Agency

1- این خبر مربوط به چه تاریخی است؟ ------------------------------------------------------------

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

2- این خبر در چه ساعتی منتشر شده است؟ --------------------------------------------------------

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

3- این خبراز چه منبعی گرفته شده است؟ -----------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------
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با همکالسی خود در مورد آنچه در عکسها می بینید گفت وگو کنید و با هم یک پاراگراف کوتاه در مورد هر عکس 
بنویسید. کلماتی را که الزم دارید از فرهنگ لغت پیدا کنید و یادداشت کنید.

Discuss the photos above with your partner and together write a short paragraph 
about each photo. Use a dictionary to find the words you need. 

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

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

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

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

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

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

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

^
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د 5
گروهی کار کنید. کتابتان را ببندید و با دقت به معلمتان گوش کنید. او متن را با غلطهای عمدی برایتان می خواند. هر 

نفر باید غلط هائی را که می شنود یادداشت کند و بعدًا به هم گروههایش گزارش دهد. سپس همه کالس غلطها را با هم 
مقایسه می کنند و گروهی که بیشترین غلطها را پیدا کرده برنده اعالم می شود.

Work in groups. Close your books and listen carefully as your teacher reads the 
story, making intentional changes. Everyone should take notes of the mistakes they 
hear and then report to their groups. Groups will then compare their findings. The 
winner is the group who finds the most mistakes.

10- بنظر شما چگونه می شود از خطرات خشکسالی و سیل جلو گیری کرد؟ -----------------------------------------

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

11- همه نقشه های این درس را مرور کنید و بگوئید چرا بنظر شما اغلب بالیای طبیعی )زلزله، سیل و خشکسالی( در 
مناطق پر جمعیت اتفاق می افتد؟

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

ج 5

متن را بخوانید و به سئواالت  زیر جواب دهید.

Read the newspaper text once more and answer the following questions.

1- طبق خبر چند در صد از شهرها و روستا های ایران درمعرض خطر زلزله شدید قرار دارند؟ ------------------------

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

2-  در شش ماه اول سال چند مورد زلزله بوقوع پیوسته است؟  ------------------------------------------------------

3-  در اثر این زلزله ها چند نفر کشته شده اند؟ ----------------------------------------------------------------------

۴-  در دنیا چه تعداد پدیده بالخیز شناخته شده است؟ -----------------------------------------------------------------

5-  چه تعداد از پدیدهای بالخیز را در ایران می توان در ایران تجربه کرد؟ --------------------------------------------

۶-  از پدیده های بالخیز کدامها در ایران زیاد دیده می شوند؟  --------------------------------------------------------

7-  طبق خبر چند مورد سیل ثبت شده است؟  ------------------------------------------------------------------------

8-  چند نفر در اثر سیل کشته شده اند؟ ------------------------------------------------------------------------------

9-  طبق متن برای ایران، هر قطره آب چه ارزشی دارد؟ -------------------------------------------------------------

                 @

                 @
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Earthquake (1)      Day 2

1
به عکسها نگاه کنید. دو نفری کار کنید. فکر می کنید چه اتفاقی افتاده است؟ 

بخش۲

Work in pairs. Look at the photos. What do you think has happened?
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زلزله )1(

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

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

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

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

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

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

^

)1(
)۳(

)۲(

روزنامه همشهری )۲۶ و ۲۷ دسامبر(
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الف ۲
به فیلم نگاه کنید. به نظر شما این مرد در مورد چه صحبت می کند؟ به کمک همکالسیتان چند کلمه ای را که یادتان مانده 

است بنویسید.

Watch the video. What do you think this man is talking about? With your partner’s 
help write down the new words you hear.

ب ۲
 دوباره به فیلم نگاه کنید. کدامیک از کلمات زیر را می شنوید؟ جلوی آنها را عالمت بزنید.

Watch the video again.  Check which of the following words you hear.

   تلویزیون    نمایشگاه    
   آپارتمان                                         رادیو 

   حالم بد شد                      زلزله     
   حالم بهم خورد                                فرودگاه                 
   ایستگاه اتوبوس                               کامپیوتر               

                      

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

--------------------------------------------------- -۲

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

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

--------------------------------------------------- -۵

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

--------------------------------------------------- -۷

--------------------------------------------------- -8

·

·

http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/260efc6273b743eebb3d73cb44951ec01d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/260efc6273b743eebb3d73cb44951ec01d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf


50   

روز دوم

1

ش2
بخ

  •
 ۶

ل 
ص

ف

ج 2
دوباره فیلم را ببینید و به سوالهای زیر جواب دهید.

Watch the video again and answer the following questions.

۱( این زلزله در چه شهری اتفاق افتاد؟-------------------------------------------------------------

2( این آقا چرا تصمیم گرفت به بم برود؟ ------------------------------------------------------------

3( این آقا چطور فهمید که در بم زلزله آمده است؟ --------------------------------------------------

4( قبل از اینکه این آقا به خانه بیاید کجا بوده است؟  -----------------------------------------------

1

PERSIAN VERSION

                  
                                                 حالم خراب شد

In this lesson you heard the phrase:                             Translated literally,  
this phrase means: ‘My condition was ruined’, which can mean my present 
condition, i.e., my health was destroyed, I was a wreck. Used figuratively, 
the phrase can be translated as: ‘I was beside myself’ (with grief, etc.) or 
‘I was a wreck’ (emotionally). Now go back and determine what caused the 
narrator to be greatly affected and what the result was.

.حالم خراب شد

·

http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/260efc6273b743eebb3d73cb44951ec01d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
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د ۲

این جمله " همینطور یک خورده که گفت حالم خراب شد و تصمیم گرفتم پا بشوم و بروم فرودگاه"، آخرین جمله در فیلم 
است. حدس بزنید ادامه این داستان چه می شود؟ در یک پاراگراف بنویسید.

The above sentence is the last sentence in the video. Make a guess about what 
happens next in this story. Write in a paragraph.

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

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

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

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

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

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

ح ۲

داستان خود را برای همکالسیتان بخوانید وبا داستان او مقایسه کنید.

¨

Read your story for your partner and compare with his/her story.

                 @
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الف ۳
کلمات زیر را با معلمتان بخوانید.

¨

Read the following words with your teacher.

سرم

هلیکوپترصلیب سرخ

برانکارآمبوالنسهالل احمر

کلنگ

بیلچادرکمکهای اولیه

باندکپسول اکسیژن
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ب ۳
فرض کنید شما در روستای کوچکی در ایران هستید. در آنجا )خدایی نکرده( زلزله می آید و شما باید برای کمک به 

اورژانس  تلفن بزنید، همکالسیتان نقش اورژانس را بازی کند.

Imagine you are in a small village in Iran. There is an earthquake (God forbid) and 
you must call for emergency help. Your partner plays the role of emergency center.

PERSIAN VERSION

                          
خدایی نکرده 

Some native speakers of Persian, in talking about potential bad incidents, 
use the phrase  خدایی نکرده  which literally means: “God has not done.” The 
phrase may be a truncation of: خدا نکرده باشد,  which means “Would that God 
may not have willed it”.  The best English equivalent would be: “God for-
bid!”  Read the examples below to get a feeling for the use of this expres-
sion. 

                         مثال:   یواش رانندگی کن، خدایی نکرده  تصادف می کنی.
                                   اگر لباس گرم نپوشی خدایی نکرده سرما می خوری.

Note: The following version of the above sentence is used by native 
speakers and is also correct, and synonymous with the above sentence 
regardless of the negation used.

                                    یواش رانندگی کن، خدایی نکرده تصادف نکنی.
However the second sentence if changed as below is totally unacceptable:

                                    *اگر لباس گرم نپوشی خدایی نکرده سرما نخوری.
Why?  Also note that  “خدائی نخواسته” is another phrase that can be used to 
replace “خدائی نکرده”  . “خدا بخوا)ه(د” is the phrase used when one is expressing 
a wish or hope and means: “God willing.”

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

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

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

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

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

                 @
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ج ۳
فرض کنید در این روستا زلزله خانه های زیادی را ویران کرده است. برای کمک به مردم چه وسایلی الزم دارید؟ دو 

نفری کار کنید و یک لیست تهیه کنید.

Imagine many houses were destroyed in this village by earthquake. What sort of 
things do you need to help the people?  Work in pairs and prepare a list.

الف 4
به نوار گوش بدهید. یک اسم برای این متن انتخاب کنید: -----------------------------------------

Listen to the audio. Select a title for the story you hear.

لیست وسایل الزم:

 ------------------------------ )۵      ------------------------------ )1

 ------------------------------ )۶      ------------------------------ )۲

 ------------------------------ )۷      ------------------------------ )۳

 ------------------------------ )8      ------------------------------ )4

ب 4
دوباره به نوار گوش کنید و به سوالهای زیر جواب بدهید.

Listen to the audio again and answer the following questions.

1- در این مکالمه این خانم درباره چه صحبت می کنند؟ -------------------------------------------------------------
 

۲- این خانم قبال کجا زندگی می کرده است؟ ------------------------------------------------------------------------

۳- این خانم االن کجا زندگی می کند؟ ------------------------------------------------------------------------------

4- آیا او از زندگی در سانفرانسیسکو راضی است؟ ----------------------------------------------------------------

۵- او از چه می ترسد؟ -------------------------------------------------------------------------------------------

۶- آیا او ) در این داستان( می میرد؟ ------------------------------------------------------------------------------

^

U  

U  
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ش۲
بخ

  •
 ۶

ل 
ص

ف

ج 4

دو نفری کار کنید. از همکالسیتان به بپرسید که از چه می ترسد و چرا می ترسد، آنرا  به فارسی  بنویسید. کلمات جدیدی 
که الزم دارید را از معلمتان بپرسید.

Work in pairs.  Ask your partner what scares him/her and why,  and write these 
things in Persian. Ask your teacher for the words you need, or check your 
dictionary.

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

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

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

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

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

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

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

    کلمات جدید:

___________________                                ________________    

___________________    ________________    

___________________    ________________    

^
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Earthquake (2)             Day 3

الف 1
دو نفری کار کنید. این عکس از یک فیلم تهیه شده است.

بخش۲

Work in pairs. This photo is from a movie.

ش۲
بخ

  •
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ل 
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ف

زلزله )۲(

-  به نظر شما در این عکس چه اتفاقی افتاده است؟ --------------------------------------------- 

- آیا می توانید حدس بزنید که اینجا کجاست؟ ---------------------------------------------------

- چه چیزهایی در این عکس می بینید؟ ---------------------------------------------------------

^
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ب 1
حاال به این ویدیو نگاه کنید.

Now, watch this video.

ج 1

فرض کنید که شما خبرنگار هستید و برای آنهایی  که این خبر را نگاه می کنند باید توضیح دهید که  چه خبر است. در 
چند خط خبرتان را بنویسید. بعد آنرا برای کالس بخوانید.

Imagine you are a journalist and you need to explain to those who are watching this 
news broadcast what is going on.  Write your report in a few lines. Then, read it to 
the class.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- این مردم چکار می کنند؟  -------------------------------------------------------------------

- فکر می کنید این کامیون به کجا خواهد رفت؟ -------------------------------------------------

- در این فیلم تعداد مردها بیشتر است یا زنها؟ چرا؟ --------------------------------------------

·

                 @
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58   

روزسوم

ش۲
بخ

  •
 6

ل 
ص

ف

د 1
اگر شما آنجا بودید و دوست داشتید به زلزله زدگان کمک کنید چه چیزهایی برای آنها می آوردید؟ آنها را لیست کنید.

If you were actually present at the scene and wanted to help those who were hit by 
the earthquake, what would you have brought for them?  Make a list.

لیست کمکها:

---------------------------  )1

---------------------------  )۲

---------------------------  )3

---------------------------  )4

---------------------------  )5

ح 1
پیام این پالکارد چیست؟ 

What does the banner say? Write a good translation below.

                 @

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

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

                 @
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الف ۲
به فیلم نگاه کنید. دوباره به فیلم نگاه کنید. شما باید سعی کنید با همکالسیتان این داستان را دوباره بنویسید. ابتدا کلمات 

کلیدی را یادداشت کنید تا بعد بتوانید از آنها کمک بگیرید.

Watch the video. Then watch the video again. Work in pairs. You have to write down 
the story told in this video clip. First, write the keywords so that you can use them 
later.

کلمات کلیدی:

------------------------- )5    ------------------------- )1

 ------------------------- )6    ------------------------- )۲

 ------------------------- )7    ------------------------- )3

------------------------- )8    ------------------------- )4

ب ۲

حاال می توانید از گروههای دیگر هم کمک بگیرید و کلماتی را که ندارید از آنها بگیرید. با کمک همکالسیتان کلمات را 
به انگلیسی ترجمه کنید و در کنارشان بنویسید.

Ask other groups about their keywords and add those you are missing. With your 
partner’s help, translate into English and write next to each word.

------------------------- )1۲    --------------------------- )9

------------------------- )13    ------------------------- )1۰

------------------------- )14    ------------------------- )11

·

^
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ج ۲
دوباره فیلم را نگاه کنید و به کمک همکالسیتان داستان را بنویسید.  

Watch the video again and with your partner’s help write the story told in the movie.

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

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

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

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

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

"- یمش"
Second person plural + third person singular

You are already familiar with the suffix for second person plural: “یم”: which refers to 

‘we’ as in:

  we ate   خوردیم
  we did     کردیم
  we will go می رویم

You are also familiar with the third person singular suffix “ش”. This refers to any sin-

gular third person regardless of sex:

  he/she/it came   آمدش 
  he/she/it saw him/her/it  دیدش
  he/she/it went   رفتش

In this lesson you got a combination of both of these (یمش -):
  we brought him/her/it   آوردیمش
   we tied him/her/it     بستیمش 
  we put him/her/it   گذاشتیمش

What you should really focus is who is the subject and who is the object of the verb. 

In other words who is performing on whom? For now you can use this simple rule to 

remember - the ‘Right to Left’ rule. Persian is written from right to left. The placement 

of the subject and object is the same when they are shown as suffixes attached to a 

verb: Right to Left! More on this later.

LANGUAGE AND GRAMMAR NOTE

·
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د ۲
هر گروه تعداد کلماتشان را بشمارند. دو گروهی که تعداد کلماتشان از همه گروهها بیشتر است داستان خود را برای بقیه 

کالس بخوانند.

Groups count their words. The two groups who have more words than the others 
read their stories to the class.

الف 3
این متنها از روزنامه همشهری شنبه 6 دی 138۲ است*. به سه گروه تقسیم شوید. هر نفر متن گروه خود را به دقت 

بخواند و با هم گروهی های خود در مورد آن صحبت کند. 

¨

These articles are from Hamshahri newspaper. Form three groups. Read the article 
assigned to your group and discuss it.

متن گروه یک:

» زلزله شدیدی به بزرگی 6/3 درجه در مقیاس ریشتر ساعت 5 و ۲8 دقیقه بامداد جمعه شهرستان بم و مناطق اطراف 
آن را لرزاند.  شهرستان بم در 183 کیلومتری جنوب شرق کرمان واقع شده است. شهرستان بم ۲۰۰ هزار نفر جمعیت 

دارد که از این تعداد 141 هزار نفر جمعیت روستایی است.« 

متن گروه دو:

» 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 1۲345  بانک ملی شعبه مرکزی آماده دریافت کمکهای نقدی 

هموطنان در داخل و خارج از کشور است.«

متن گروه سه:

» 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 3۰ 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.«

روزنامه همشهری – 6 دی 138۲

^

*Revised from Hamshahri newspaper. 



6۲   

  ۲
ش

بخ
 • 3

صل
ف

  ۲
ش

بخ
 • 3

صل
ف

روز سوممشاغل و فعالیت ها

ش۲
بخ

  •
 6

ل 
ص

ف

ب 3
هر گروه کلمات جدید را لیست کند و به کمک فرهنگ لغت ترجمه آنها را بنویسید. 

List the new words and use a dictionary to translate.

ج 3

هر نفر کلمات کلیدی و اعداد الزم را یادداشت کند.

Everyone should write down the keywords and required numbers.

کلمات             ترجمه   

-------------------------------   ------------------------------- )1

-------------------------------   ------------------------------- )۲

-------------------------------   ------------------------------- )3

-------------------------------   ------------------------------- )4

-------------------------------   ------------------------------- )5

                 @

                 @
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د 3
حاال متن خود را کنار بگذارید و سعی کنید به کمک هم گروهی هایتان و )3-ج( خالصه متن را به زبان ساده بنویسید 

)همه در دفتر خود بنویسند(.

Put your stories aside and try to write a summary of your story in plain language. 
Get help from your group and from Task 3c.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

ح 3

از هر گروه یک نفر با دو نفر از گروههای دیگر جمع شوید و در مورد متن خود به فارسی صحبت کنید.

One or two persons from each group should get together with one or two from 
other groups and tell their stories in Persian.

                 @

^



64   

  ۲
ش

بخ
 • 3

صل
ف

  ۲
ش

بخ
 • 3

صل
ف

روز سوممشاغل و فعالیت ها

ش۲
بخ

  •
 6

ل 
ص

ف

و 3
هر نفر هر چه از هر سه متن متوجه شده است به انگلیسی بنویسد.

Write down in English what you have learned from each of the three stories.

                 @

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________



Landslide            Day 4

الف 1
متن زیر را بخوانید و به سئواالت جواب دهید:

بخش۲

¨

Read the following text and answer the questions.

ش۲
بخ

  •
 ۶

ل 
ص

ف

در فصل چهارم، فیلمی از سفر تابستان گذشته خانواده خاکپور به شمال ایران را دیدید. در این سفر 
خانواده خاکپور از تهران وارد جاده هراز شدند. پس از گذشتن از دامنه دماوند و جاده های پر پیچ و خم 

کوهستانی به کنار دریا رسیدند. در آن درس شما مسیر حرکت این خانواده را روی نقشه دنبال کردید و با 
نام شهر های مختلف در طول مسیر آشنا شدید. در این درس مسیر برگشت این سفر را دنبال خواهیم کرد 

و با اتفاقاتی که در این قسمت رخ داد از نزدیک آشنا می شویم.

۶5   

1

بخش۲     ریزش کوه

1- این متن در باره چیست؟ -----------------------------------------------------------------------

۲-  این خانواده به کجا سفر کردند؟ ----------------------------------------------------------------

3- خانواده خاکپور در چه شهری زندگی می کنند؟ --------------------------------------------------
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ب 1
جوابهایتان را با همکالسیتان مقایسه کنید و هردو نفر با هم جواب صحیح تر را انتخاب کنید.

Compare your answers with your partner’s and together choose the more correct 
answer.

ج 1
با هم ترجمه کنید:

یک جمله از متن قبل را بخوانید و به انگلیسی برای همکالسیتان بگویید. همکالسیتان می تواند جمله انگلیسی را بنویسد. 
او بدون دیدن متن فارسی باید سعی کند جمله را به فارسی بگوید. سپس جایتان را با هم عوض کنید. 

Work in pairs. Read a sentence from the previous text and tell it to your partner in 
English. Your partner may write it down in English.  He/she should translate it into 
Persian without looking at the text. Switch roles.

   
4- مسیر مسافرت را بنا بر این متن بنویسید. -------------------------------------------------------

5- نام یک جاده که در متن آورده شده را بنویسید. --------------------------------------------------

۶- نام یک کوه را که در متن نوشته شده را بنویسید. -----------------------------------------------

الف ۲
این صفحه از دفترچه خاطرات مهدا را بخوانید:

¨

Read this page from Mahda’s diary:

چهار شنبه 14 مرداد 13۷۷
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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ب ۲

 با توجه به خاطرات مهدا کدام جمله صحیح و کدام جمله غلط است؟

Based on Mahda’s diary, which sentences are true and which are false?

_غ_ 1- خانوادۀ خاکپور صبح خیلی زود سفرشان را شروع کردند.   

____ ۲- طبق گفتٔه مهدا ریزش کوه باعث راهبندان شده بود.   

____ 3- طبق متن، 5 دقیقه قبل از ریزش کوه یک مار له شده بود.  

____ 4- مأموران پلیس با بولدوزر راه را باز کردند.    

____ 5- باز کردن راه سی دقیقه طول کشید.    

____ ۶- خانوادٔه خاکپور در پلور ایستاده غذا خوردند، چون صندلی نبود. 

____ ۷- مهدا دوست ندارد جگر بخورد.     

____     .»liver« 8- جگر به انگلیسی یعنی

____ 9- مهدا دوست دارد در هتل بخوابد.     

____ 1۰- کوه روی چند ماشین ریزش کرده بود.    

الف 3
با همکالسی خود به نوبت سئوالهای زیر را خارج از ترتیب بخوانید. یک نفر سئوال را می خواند )بدون نشان دادن یا 

گفتن شماره(، نفر دیگرآنرا به انگلیسی ترجمه می کند. در این قسمت به سئوالها جواب ندهید.

Work in pairs. Read the following questions randomly. One of you reads the 
question (without showing or telling the number) and the other one translates into 
English. Do not answer the questions yet.

1- این متن از کجا گرفته شده است؟   -----------------------------------------------------------------------

۲- این خبر مربوط به چه جاده ای است؟   -------------------------------------------------------------------

3- این خبر مربوط به چه تاریخی است؟  --------------------------------------------------------------------

^

                 @
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خبر زیر را بخوانید.

¨

Read the following news bulletin.

اجتماعي
اقتصادي 

اندیشه 
خارجي 
سیاسي 

شهر 
شهري 
علمي 

فرهنگي 
ورزش 

صفحه آخر 

ایرنا: مركز اطالعات راههاي استان مازندران اعالم كرد: 
با تالش ماموران راهداري، محور هراز كه به دلیل ریزش 

کوه مسدود شده بود صبح چهارشنبه باز شد.
ریزش کوه در جاده هراز روز گذشته موجب كشته شدن 

سه نفر از هموطنان شد و جاده را بست.
براساس این گزارش محورهاي كندوان و فیروزكوه 

باز است و رفت و آمد در آنها مركز اطالعات راههاي 
مازندران از كلیه رانندگاني كه قصد حركت در محورهاي 

فوق را دارند خواست قبل از حركت وضعیت راهها را 
بوسیله تلفن۰151۲۲۲۲3۲۰ جویا شوند. به گزارش 

اداره كل هواشناسي مازندران آسمان اغلب شهرهاي 
مازندران امروز ابري همراه با بارش پراكنده باران است.

Aug-07-1998 – 3۰۰۲ پنجشنبه 15 مرداد 13۷۷ - سال یازدهم - شماره روزنامه صبح دیروز

4- در این خبر از چه جاده های دیگری اسم برده شده است؟

الف( ----------------------------------------------------

ب ( ------------------------------------------------------

5- کلمه هم معنی جاده در این متن چیست؟  -----------------------------------------------------------------

۶- چه اطالعاتی در خبر هست که در دفتر خاطرات مهدا نیست؟ ----------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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د 3

به تمرین 3- الف برگردید و جوابها را بنویسید.

Turn back to 3- الف and write the answers.  

ح 3
در گروه های دو نفری سئوال و جوابهای تمرین 3- الف را با هم مقایسه کنید.

In groups of two compare your answers to 3- الف .     

ج 3

به سئوالهای زیر پاسخ دهید:
Answer the following questions.

1- نام این روزنامه چیست؟ ------------------------------------------------------- 

۲- تاریخ انتشارآن کی است؟ ------------------------------------------------------

3- شماره روزنامه چیست؟ --------------------------------------------------------

4- خبرگزاری این خبر کیست؟ -----------------------------------------------------

5- خبر مربوط به چیست؟ ---------------------------------------------------------

^

                 @

                 @
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ب 4

دو نفر در کالس داوطلب شوند. یکی نقش گزارشگر و یکی نقش مهدا را بازی کند. گزارشگر در مورد حادثه می پرسد و 
مهدا در نقش شاهد بازی می کند. بقیه کالس هم به عنوان خبرنگاران روزنامه های دیگر می توانند در مورد این حادثه 

از مهدا سئوال کنند.

Two students volunteer. One plays the role of a reporter and the other plays the 
role of Mahda. The reporter asks about the incident and Mahda acts as the witness. 
The rest of the class could act as journalists from other newspapers and ask Mahda 
about the incident.

الف 4

دو نفری کار کنید. با توجه به خاطرات مهدا و خبر ) روزنامه دیروز( یک گزارش برای کالس تهیه کنید و هر گروه 
گزارششان را برای کالس بخواند.

Work in pairs. Considering Mahda’s diary and the news (yesterday’s newspaper), 
prepare a report for the class. Each group reads their report for the class.

^

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

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

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

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

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

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

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

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

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

^



Floods, Droughts, and Fires         Day 5

الف 1
با معلمتان این کلمات را بخوانید.

بخش۲

¨

Read these words along with your instructor.

ش۲
بخ

  •
 ۶

ل 
ص

ف

71   

بخش۲سیل خشکسالی و آتش سوزی

زلزله خشکسالی

سیلآتش سوزی
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ب 1

در کالس با همکالسی هایتان صحبت کنید و سعی کنید برای هر کدام از حوادث زیر دو یا سه خط به فارسی بنویسید.  

Discuss in class and write two to three lines in Persian for each of the following 
events.

1-  خشکسالی : ----------------------------------------------------------------------------------

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

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

۲-  زلزله : --------------------------------------------------------------------------------------

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

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

3- آتش سوزی: ----------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
4-  سیل: ----------------------------------------------------------------------------------------

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

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

به طور مثال بگویید آیا تا حاال این حوادث را دیده اید؟ معمواًل این حوادث کجاها اتفاق می افتند؟ اثر هر یک از این 
حوادث را بنویسد؟ 

                 @
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الف ۲

به این سه خبر گوش بدهید. دوباره به این اخبار گوش دهید. کدام عکس به کدام خبر مربوط است؟ شماره گذاری کنید.

Listen to these three news clips a couple of times.  Match the pictures with the news 
audios.  Write their numbers.

1-   خبر شماره )     (

۲-   خبر شماره )     (

3-   خبر شماره )     (

U  

ب ۲ U  

ج ۲ U  

http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/20f1d71afcda4b89a4a0244c17b356771d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/65d02583e8d44f10a403c4df4edf9fb51d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/2770c0e8e5344e3a982cb1b9f76d4bff1d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
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ب ۲

کالس به سه گروه تقسیم شود. اخبار زیر را بخوانید و هر کدام را با کمک هم گروهی هایتان خالصه کنید.
 به طور مثال بگویید چه اتفاقی افتاده است؟ چه زمانی این اتفاق افتاده است؟ تلفات چقدر بوده است؟ چه کمکهایی شده 

است؟

Form three groups. Read the following news articles and write a summary with the 
help of your group.

-1

 ۲7 زندانی در آتش سوزی زندان استان گلستان کشته شدند.

علت آتش سوزی زندان استان گلستان اتصال سیمهای برق بوده است. مدیر کل زندانهای استان گلستان گفت: در ساعت 
۲۰  و 3 دقیقه بامداد روز دوشنبه بر اثر آتش سوزی که در زندان گرگان اتفاق افتاد، ۲7 نفر کشته و حدود ۵۰ نفر 

زخمی شدند. مجروحین این حادثه نیز به بیمارستانهای شهرهای مختلف استان گلستان انتقال داده شدند.

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

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

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

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

-۲

 بسیج عمومی برای کمک به سیلزدگان استان گلستان.

استاندار گلستان گفت: تا کنون نیازهای اولیه سیل زدگان نظیر چادر و مواد غذائی و پتو بطور کامل برای آنها فراهم شده 
است. یک محموله کمکهای اولیه برای مردم به مناطق سیلزده گلستان ارسال شد. این کمکها شامل یک ُتن نان و۲۰ 

تخته چادراست. 
مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان خراسان گفت: هلیکوپترهای هوانیروز این استان 1۵۰ نفر محاصره شده در سیل را 

نجات دادند.

Revised from Hamshahri Newspaper, Dec. 31, 2002

Revised from Hamshahri Newspaper, Aug. 15, 2002

^
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-3

وزارت نیرو در شرایط کنونی به هیچ کشوری آب صادر نمی کند. 
تهران- خبرگزاری جمهوری اسالمی : وزیر نیرو اعالم کرد: با توجه به خشکسالی و بحران کم 

آبی در کشور، وزارت نیرو طرحی برای صدور آب به کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله کویت 
ندارد.

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

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

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

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

Revised from Hamshahri Newspaper. July 24, 2000

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

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

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

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

Hamshahri Newspaper
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ج ۲
با همکالسیتان مقاسیه کنید. کدام یکی از حوادثی را که خوانده اید از همه بزرگتر بوده است؟ چرا؟

Which one of the events you read about do you think was more disastrous? Why? 
Compare your answer with your partner’s.

-4

روزنامه همشهری – ۶ دی 13۸۲

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 3۰ 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.

Revised from Hamshahri newpaper. 

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

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

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

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

Hamshahri Newspaper

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

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

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

^
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روزپنجممشاغل و فعالیت ها
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الف 3

دو نفری کار کنید. با همکالسیتان صحبت کنید و از او بپرسید کجایی است و کدام یک از  حوادث طبیعی را دیده است؟  
هر کدام از شما از تجربیات همکالسیتان یک گزارش تهیه کنید. بعد تجربه همکالسیتان را برای بقیه کالس بگویید.

Work in pairs. Speak with your partner and ask where he/she is from and which one  
of the natural events he/she has experienced. Write a report from your partner’s 
experinces. Then, read your report for the calss.

- 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 e is not so nice. 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

گزارش روز

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

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

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

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

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

^
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ب 3

کالس به سه گروه خشکسالی، سیل و آتش سوزی تقسیم شود. به هر گروه کارتهای مختلفی داده می شود. به گروههای 
دیگر بروید و کارتهایی را که مربوط به شماست جمع آوری کنید. بعد از جمع آوری کارتهایتان آنها را شماره گذاری 

کنید تا متنتان کامل شود. گروه خشکسالی ۵ کارت ، گروه سیل ۶ کارت و گروه آتش سوزی ۶ کارت باید داشته باشند تا 
متنشان کامل شود.  پس از کامل کردن متن هر گروه آنرا برای کالس بخواند.

Form three groups: Drought - Flood - Fire. Each group is given some cards at 
random. Check other groups’ cards to find those related to your group’s name. Then 
number your cards in order to make a complete story. The Drought group should 
have five cards, the Flood group six cards and the Fire group six cards, so that they 
can complete their stories. Then each group reads its story to the class.

کارتهای گروه آتش سوزی )۶ کارت(:

^
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کارتهای گروه خشکسالی ) ۵ کارت(:
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کارتهای گروه سیل )۶ کارت(:
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الف 4
فرض کنید شما در هالل احمر کار می کنید. به کمک همکالسیتان یک نامه برای مردمی که کمک )نقدی و غیر نقدی( 

کردند بنویسید و از آنها تشکر کنید. بعد نامه هایتان را برای کالس بخوانید.

Imagine you work for Red Crescent. With your partner’s help, write a thank you 
letter to the people who helped. Then, read your letters for the class.

تشکر

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

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

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

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

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

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

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

                 @
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ب 4

فرض کنید در ایران هستید.  دو نفری کار کنید. یکی نقش امدادگر ایرانی و یکی نقش امدادگر آمریکایی را بازی کند. شما 
)امدادگر آمریکایی( از امدادگر ایرانی چه می پرسید؟ خود را به او معرفی کنید و بپرسید چه شده و چگونه می توانید 

کمک کنید. از متن کمک بگیرید.

Imagine you are in Iran. Work in pairs. Play roles. One plays the role of an Iranian 
relief worker and the other plays the role of an American relief worker. What would 
you (the American) ask the Iranian relief worker? Introduce yourself and ask what 
has happened and how you can help. Get help from the following text.

" بسیج عمومی برای کمک به سیل زدگان استان گلستان

تا کنون نیازهای اولیه سیلزدگان نظیر چادر و مواد غذای و پتو بطور کامل برای آنها فراهم شده است. یک محموله 
کمکهای اولیه برای مردم به مناطق سیلزده گلستان ارسال شد. این کمکها شامل یک ُتن نان و۲۰ تخته چادراست. 

مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان خراسان گفت: هلیکوپترهای هوانیروز این استان 1۵۰ نفر محاصره شده در سیل را 
نجات دادند."

Revised from Hamshari Newspaper, Aug. 15, 2002

^
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دو روز بعد یک خبرنگار ایرانی با شما تماس می گیرد و از شما می پرسد که چه کارهایی کردید. همکالسیتان نقش 
خبرنگار را بازی کند و حرفهای شما را خالصه کند. بعد دونفری این تجربه را به صورت خبر کوتاهی بنویسید.

Two days later, an Iranian journalist contacts you and asks you about what you did. 
Your partner plays the role of the journalist and take notes of what you say. Then, 
together write a short report from your interview.

کمکهای ما

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

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

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

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

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

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

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

                 @



Accidents (1)   Day 6

الف 1
به این عکس نگاه کنید و در مورد آن صحبت کنید. فکر می کنید چه اتفاقی افتاده است؟ کلماتی را که الزم دارید از 

معلمتان بپرسید. 

بخش۲

Look at the photo and talk about it.  What do you think has happened?  Ask your 
instructor for the words you need, or check your English-Persian dictionary. 

ش۲
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  •
 ۶
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ف

84   

بخش۲حوادث )1(

^

 کلمات جدید:

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

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

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

-------------------------    -------------------------
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ب 1
دو نفری کار کنید. متن خود را در مورد عکس باال بسازید و به کالس گزارش دهید. می توانید از کلمات زیر و کتاب لغت 

خود هم کمک بگیرید.

Work in pairs. Write your story about the above photo and report to the class. You 
may also use the following words or a dictionary.

• هواپیمای مسافربری
• سقوط کردن
• گروه امداد
• جعبه سیاه

• مجروح شدن 
• آتش گرفتن

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

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

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

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

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

الف ۲

کالس به دو گروه تقسیم شود. اخباری را که می شنوید درباره جزئیات سقوط هواپیمای کیش ایر در شارجه است.
 • گروه اول قسمت اول و گروه دوم قسمت دوم را دو یا سه بار گوش بدهند. هر نفر از اخبار خود یادداشت بردارد. 

)این هواپیما کی و در کجا سقوط کرد؟ چه نوع هواپیمایی بود؟ این هواپیما چند نفر مسافر داشت؟ چند نفر مردند؟ از این 
مسافران چند نفر ایرانی و چند نفر هندی بودند؟(

Form two groups.  The news you hear is about the details of the Kish Air plane 
crash in Sharjeh.  Group one should listen to the first clip two or three times and 
group two to the second clip.  Everyone should take notes. 

یادداشت:

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

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

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

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

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

^

U  

ب ۲ U  

http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/8b0e8178e2084bd18c46fb11a53de2451d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/f286beb357c84d3aa325ec77e0b76e571d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
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ب ۲

دو نفری کار کنید. یک نفر از گروه اول و یک نفر از گروه دوم با هم همکاری کنند وبه کمک یادداشتهایتان گزارشی 
کوتاه از سقوط این هواپیما بنویسید. ) نفر اول قسمت اول و نفر دوم قسمت دوم خبر را گزارش دهد.( 

Work in pairs. One person from group one and another person from group two 
should work together and write a short report about the plane crash by using their 
notes.

سقوط هواپیمای کیش ایر

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

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

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

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

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

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

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

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

^
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ش۲
بخ

  •
 ۶

ل 
ص

ف

1- به نظر شما کدام شهرهای آمریکا آلوده تر هستند؟

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

۲- دلیل آلودگی هوای شهرها چیست؟

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

3- در این شهرهای آلوده چه کارهایی شده تا آلودگی هوا را کمتر کنند؟

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

الف 3
دو نفری کار کنید و با هم به این سئواالت جواب دهید.

Work in pairs to answer the following questions.

ب 3
متن زیر را بخوانید.

¨

Read the following text.

Revised from Hamshahri, 20 Farvardeen 1377
رفع آلودگی هوای تهران

کارشناسان راه حل های گوناگونی برای رفع آلودگی هوای تهران ارائه می دهند. مثل معاینات فنی 
خودرو، افزایش قیمت بنزین، تبدیل خودروهای قدیمی به جدید، گرفتن مالیات باال از خودروها. آنها 

همچنین گسترش فضای سبز شهرها و گسترش سیستم حمل و نقل عمومی درون شهری را توصیه می 

^
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ج 3
در کالس صحبت کنید. این متن در مورد چی است؟ این عکس چه را نشان می دهد؟

Class discussion:  What is the text about? What does the picture show? 

د 3
متن را دوباره بخوانید و سعی کنید با کمک همکالسیتان معنی کلماتی را که زیرشان خط کشیده شده است حدس بزنید و 

به انگلیسی آنها را بنویسید.

¨

Read the text again and with your partner’s help try to guess the meanings of the 
underlined words and write them in English.

راه حل: ------------------------------------      آلودگی: ------------------------------      

رفع: ---------------------------------------- معاینات فنی: -------------------------   

حمل و نقل عمومی: ------------------------- فضای سبز: -------------------------   

ح 3
» انسانها طبیعت را می کشند« این جمله یعنی چه؟  در کالس با هم صحبت کنید. معلم شما کلماتی را که نیاز دارید 

برایتان روی تخته می نویسد.
What does »انسانها طبیعت را می کشند « mean? Discuss in class. Your teacher will write the 
words you need on the board.

^

^
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و 3

کالس به سه گروه تقسیم شود. با هم همکاری کنید و دو لیست تهیه کنید. لیست اول درباره چیزهایی است که باعث 
خراب شدن طبیعت (destroying nature) می شوند. لیست دوم درباره کارهایی است که باید انجام شوند تا طبیعت   

)preserving nature( را حفظ کنیم.

Form three groups. Each group should prepare two lists. The first list is about the 
things that cause the destruction of nature. The second list is about the things that 
need to be done to preserve nature.

حفظ طبیعت باعث تخریب       

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

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

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

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

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

ط 3
روی تخته یک جدول بزرگ بکشید. گروههای مختلف لیستهای خود را برای کالس بخوانند و با هم جدول را در روی 

تخته پر کنید. 

Draw a big chart on the board. Each group reads their lists for the class. All 
together, fill in the table.

^

^



Accidents (2)                 Day 7

الف 1
تیتر متن بعدی صدها کشته و زخمی در انفجار قطارباری در نیشابور است . با کمک عکسها و تیتر حدس بزنید چه شده 

است.

بخش۲

The headline of the next text is صدها کشته و زخمی در انفجار قطارباری در نیشابور . Use the 
photos and the headline to guess what has happened. 

ش۲
بخ
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 ۶

ل 
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ف

90   

بخش۲حوادث )۲(

Hamshahri Newspaper. Feb. 19, 2004

^
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ب 1
معلم شما این خبر را دوبار آهسته برایتان می خواند. شما هم به متن نگاه کنید.

¨

Follow along as your instructor reads the following text to you twice.

صدها کشته و زخمی در انفجار قطارباری در نیشابور

انفجار قطار باری در مسیر تهران- مشهد در ایستگاه خیام نیشابور صدها کشته و زخمی بر جای 
گذاشت. حدود ساعت ۴ صبح دیروز برخورد چند قطار باری در ایستگاه خیام، باعث واژگون شدن ۴۸ 

واگن باری و انفجار و آتش سوزی شدید شد.

بنا بر این گزارش بر اثر شدت آتش سوزی و قابل کنترل نبودن آتش واگن ها منفجر شدند. دو قطار 
باری حامل پنبه و گوگرد و بنزین بودند با یکدیگر برخورد کردند و در ایستگاه خیام باعث انفجار و آتش 

سوزی شدند.

به دلیل نبودن گروههای پزشکی الزم مثل گروه سوختگی و ضربه مغزی و همچنین وجود تنها یک 
جراح، هشت نفر از مجروحانی که وضع وخیمی داشتند با هلیکوپتر به مشهد فرستاده شدند. از سوی 

دیگر ۳0 اکیپ امدادی و 1۵0 نفر امدادگر برای کمک به مجروحان آتش سوزی قطار باری در ایستگاه 
خیام نیشابور به این منطقه اعزام شدند.

ج 1

این کلمات از این خبر هستند. با توجه به جمالت خبر، در مورد کلمات زیر در کالس صحبت کنید و ترجمه آنها را 
کنارشان بنویسید.

These words are from the news article. Considering the article, discuss the following 
words in class and write their translations next to them.

Revised from Hamshahri Newspaper. Feb. 19, 2004.

جراح: ----------------------------------------     ----------------------------------- انفجار: 
  

وضع وخیم: ----------------------------------- قطار باری:  -------------------------------   

اعزام شدن: ----------------------------------- گوگرد:  -----------------------------------   

ضربه مغزی:  -----------------------------

                 @
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د 1
دو نفری کار بکنید. متن باال را بخوانید و به سئواالت زیر جواب دهید.

Work in pairs. Read the news article (previous page) and answer the following 
questions.

1- در این حادثه چند نفر زخمی و مجروح شدند؟  -------------------------------------------------------------------

۲- در چه ساعتی و در کجا قطارهای باری به هم برخورد کردند؟ -----------------------------------------------------

۳- چرا واگنها و مخزنها منفجر شدند؟ ------------------------------------------------------------------------------

۴- قطارهای باری چه حمل می کردند؟ ------------------------------------------------------------------------------

۵- چرا بعضی از مجروحان به مشهد فرستاده شدند؟ ----------------------------------------------------------------

۲
به اخبار گوش کنید.

Listen to the news audio clips.

د ۲
کدام عکس به کدام خبر مربوط است؟

Match each audio clip with the right picture.

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

^

                 @

الف ۲ U  

ب ۲ U  

ج ۲ U  

http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/33ad6bd538ae40eea9f92c9f061067641d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/0160801bc45449d79a54434c6a4ce80a1d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/d82bb822888b49168f554fb32b1987a81d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
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Revised from Hamshahri Newspaper, 05 April 1998

خبر شماره --------- • قتل یک پیرزن      

خبر شماره --------- • مصرف نادرست دارو 1۵ نفر از تهران را مسموم کرد  

خبر شماره --------- • راننده 1۵ ساله اتومبیل خود را روی پل چمران واژگون کرد 

ه ۲
کدام تیتر مربوط به کدام خبر است؟ تیتر هر خبر را در جا خود )باالی خبر( بنویسید.

¨

Match the news audios with the following headlines. 

الف ۳
دو نفری کار کنید. تیتر یکی از این اخبار را انتخاب کنید و با کمک همکالسیتان یک خبر یا گزارش جدید که در یک 

قسمت دیگر از شهراتفاق افتاده بنویسید. می توانید از کلماتی که در اخبار قبل بودند استفاده کنید.

Team up, choose one of the following headlines, and with your partner’s help write a 
report or a news article about an incident in another part of the city.

• تصادف دو ماشین  • مصرف نادرست دارو   • قتل   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

^
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ب ۳
از گزارشی که  یکی از شما نقش پلیس که به این صحنه ها فرستاده شده و یکی نقش اداره پلیس را بازی کند. با کمک 

تهیه کردید برای بقیه کالس یک دیالوگ اجرا کنید.

Play roles. One plays the role of a policeman sent to the scene of one of these 
incidents and another plays the role of an officer at the police station.  Perform a 
dialogue for the class using the report you wrote.

^



War    Day 8

الف 1
به این عکسها نگاه کنید. در کالس صحبت کنید. فکر می کنید در این عکسها چه اتفاقی افتاده است؟ اگر به کلمات جدید 

احتیاج دارید از معلم خود کمک بگیرید. کلمات جدید را یادداشت کنید.

بخش۲

Class discussion in Persian.  What do you think has happened in these photos?  Ask 
your instructor for the words that you need.  Write down the new words below.

ش۲
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بخش۲جنگ

Photos from Hamshahri.

)1()۲(

)۳(

^

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

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

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

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ب 1
دو نفری کار کنید. به کمک عکسها گزارشی تهیه کنید و به بقیه کالس گزارش دهید. یک تیتر هم انتخاب کنید.

Work in pairs. Write a report about the photos and read it to the class. Choose a 
headline, too. 

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

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

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

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

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

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

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

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

^

الف ۲
این خبر را بخوانید.

¨

Read this news article.

تحریم کاالهای آمریکایی 

َحمِله نیروهای آمریکایی و انگلیسی به عراق نه تنها با ُمخالفتهای مردمی در سطح جهان مواجه شده 
بلکه تحریم کاالهای آمریکایی را در بین اغلب مردم منطقه خلیج فارس را هم بدنبال داشته است. 

به گزارش ایرنا، پس از َتجاوز آمریکا به عراق مردم کاالهای ساخت آمریکا را نمی خرند و بیشتر 
کاالهای ساخت کشورهای آسیایی و اروپایی را می خرند. یک فروشنده مواد غذایی در دبی گفت: تعداد 

مشتریان غذاهای آمریکایی خیلی کم شده است و به نظر می رسد جنگ عامل آن باشد.

Revised from Hamshahri Newspaper, April 6, 2003
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ب ۲
دوباره این خبر را با همکالسیتان بخوانید و بررسی کنید. فکر می کنید این خبر در مورد چیست؟ چند خطی به انگلیسی 

در مورد آن بنویسید ) ترجمه نکنید (.

With your partner’s help, read the news article again and discuss it. What do you 
think it is about?  Write a few lines about it in English, but do not translate.

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

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

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

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

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

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

                 @

تحریم کاالهای آمریکایی 

َحمِله نیروهای آمریکایی و انگلیسی به عراق نه تنها با ُمخالفتهای مردمی در سطح جهان مواجه شده 
بلکه تحریم کاالهای آمریکایی را در بین اغلب مردم منطقه خلیج فارس را هم بدنبال داشته است. 

به گزارش ایرنا، پس از َتجاوز آمریکا به عراق مردم کاالهای ساخت آمریکا را نمی خرند و بیشتر 
کاالهای ساخت کشورهای آسیایی و اروپایی را می خرند. یک فروشنده مواد غذایی در دبی گفت: تعداد 

مشتریان غذاهای آمریکایی خیلی کم شده است و به نظر می رسد جنگ عامل آن باشد.

کاال: -------------------------- تحریم: -----------------------------   

مخالفت: ---------------------- حمله : -----------------------------   

تجاوز: ----------------------- خلیج فارس : -----------------------   

مواد غذایی : ----------------- ساخت: -----------------------------   

ج ۲
دو نفری کار کنید و با توجه به جمالت اخبارحدس بزنید کلماتی که زیرشان خط کشیده شده است به چه معنایی هستند. در 

صورت لزوم از فرهنگ لغت خود استفاده کنید. ترجمه کلماتتان را با بقیه کالس مقایسه کنید.

Work in pairs. Read the news article and guess what the underlined words mean. If 
needed use your dictionary. Compare your translations with the rest of the class.

^
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د ۲
دو نفری کار کنید. یکی از دوستان آمریکایی شما فروشنده مواد غذایی آمریکایی در ُدبی است.  یکی از شما پاراگراف  

اول و دیگری پاراگراف دوم  را خالصه کنید. به کمک هم خالصه این خبر را به انگلیسی بنویسید و برای او بصورت 
ایمیل بفرستید.

Work in pairs.  One of your American friends is a sales person for American food 
products in Dubai.  One of you should summarize the first paragraph and the other 
one the second.  Together, write your summaries in English and email them.

^

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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ح ۲
ایمیل خود را با یک گروه دیگر مقایسه کنید. 

Compare your email with another group’s email.

الف ۳
به این عکس نگاه کنید و در کالس صحبت کنید. 

Look at this photo and discuss it in class.

Hamshahri Newspaper

^

^

ب ۳
به نوار گوش کنید.

Listen to the audio clip.

Revised from Hamshahri Newspaper, April 6, 2003

U  
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ج ۳
دوباره به نوار گوش دهید.  دو نفری کار کنید. خبر را بصورت گزارش به فارسی ساده بنویسد. از این کلمات کلیدی هم 

می توانید کمک بگیرید. در صورت الزم از معلمتان بپرسید یا از کتاب لغت خود استفاده کنید.

Listen to the audio again.  Work in pairs. Write a report in simple Persian about 
what you hear.  Use these keywords.  If needed, ask your teacher or use your 
dictionary.

- َتَوُقف/ پایان جنگ -  رهبران کشوران- روسیه – فرانسه- چین- ادامه جنگ –  ِنَگران -  
-  ِسراَیت جنگ -  خاورمیانه

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

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

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

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

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

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

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

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

U  
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د ۳
کلمات متضاد را با هم جور کنید. بعد جوابهای خود را با همکالسیتان مقایسه کنید.

Connect antonyms - opposite words.  Then compare your answers with your 
partner.

                 @
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