
بخش  ۳

OBJECTIVES

Talking about holidays and social events in Iran
Comparing social events in two cultures
Learning about what Iranians do as part of their holidays
Learning the do’s and don’ts of traditional Iranian holidays
Talking about important dates related to Iranian holidays and social events
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  Holidays & Social Events       Day 1

 1
 متن زیر را مرور کنید و با کمک همکالسی خود به سئواالت زیر پاسخ دهید.  می توانید از معلمتان هم کمک بگیرید یا از

 فرهنگ لغت استفاده کنید.
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Read the following text and with your partner’s help, answer the following 
questions.  Ask your teacher for help or use a dictionary.
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1

بخش۳تعطیالت در ایران

تعطیالت آموزشی

در ایران تعطیالت اصلی در مدارس و دانشگاهها عبارتست از دو هفته در اول سال به نام تعطیالت 
نوروزی و سه ماه تابستان.  ده روز 12تا 22 بهمن هم بنام دهه فجر باعث تق و لق شدن کالسها 

می شود.  همینطور 10 روز اول ماه رمضان و دیگر روزها و مناسبت های پراکنده مذهبی، سیاسی، 
ملی و تاریخی.  در کل اینطور بنظر می رسد که تعداد روزهای تعطیل در سال زیاد است و عده ای )نه 
همه مردم( اعتقاد دارند که باید از تعداد تعطیالت کم کرد و دلیل می آورند که به ازای هرروز تعطیل، 

2۴ میلیون دالر به تولید ناخالص ملی ضرر می خورد.  شما چه می گوئید؟

¨



10۳   

روز اولمشاغل و فعالیت ها

الف 2
به نوار گوش کنید و کلماتی را که در این بخش خوانده اید یادداشت کنید.

Listen to the audio clip and write down the words you have learned so far in this 
unit.

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

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

-----------------------   -----------------------   -----------------------
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1- آیا در ایران مدارس تعطیلی بیشتری دارند یا در آمریکا؟

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

2- تعطیالت نوروزی چند روز است؟ 

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

۳- در ماه بهمن چند روز تعطیل است؟

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

۴- »تولید ناخالص ملی« یعنی چه؟

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

U  

http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/fad69bcb298c4d45a0b9a53cb4847ca31d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
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روز اول

به نوار گوش کنید و به سئواالت پاسخ دهید.  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.

ب 2

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

غلط درست  2- این خبر در باره ایران است.      

غلط درست  ۳- طبق خبر تعطیالت در ایران خیلی زیاد است.    

غلط درست  ۴- در ایران تعداد تعطیالت از یک ماه هم بیشتر است.   
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Listen to the audio and answer the questions.  In turn, each person reads one of 
the questions and the next person gives answer.  Then the two decide whether the 
answer is True or False.  You can choose your question randomly.

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

ج 2

Listen to the audio clip again and discuss your answers in groups.  Then correct 
your answers to the previous exercise.

U  

U  

http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/fad69bcb298c4d45a0b9a53cb4847ca31d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
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105   

روز اول

  ۳
ش

بخ
  •

 ۶
ل 

ص
ف

1- این خبر مربوط به چه تاریخی است؟
_________________________________________________

2- این خبر درباره چیست؟
_________________________________________________

۳- این خبراز چه منبعی گرفته شده است؟
_________________________________________________

الف ۳
متن را سریع مرور کنید وفقط جواب سئوالهای زیر را پیدا کنید.

Browse through the text and only look for the answers to the following questions.

-

دفتر مطالعات فرهنگی مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی گزارش ساماندهی تعطیالت رسمی 
ایران را منتشر كرد.  در ایران، تعطیالت دارای مناسبت های مذهبی یا ملی هستند.  تعطیالت روزهای 

جمعه، اعیاد مذهبی و ایام سوگواری، منشا مذهبی دارند و برخی تعطیالت چون تعطیالت نوروز سابقه 
باستانی دارند و روزهایی مانند 12 فروردین، 1۴ و 15 خرداد و نیز 22 بهمن به منظور بزرگداشت 

ملی تعطیل اعالم مي شوند.  مطالعات نشان میدهد که روند تعطیالت بعد از انقالب، سیر صعودی داشته و 
از 1۶ روز در سال 1۳55 به 2۳ روز در سال 1۳۶۶ و 25 روز در سال 1۳۸0 رسیده است.  ایران 
بعد از سریالنكا باالترین تعطیالت رسمی را در جهان دارا است.  البته باید توجه داشت كه در مقایسه با 

كشورهایی كه دو روز تعطیلی آخر هفته دارند، ایران دارای روزهای كاری بیش تری است.
دوشنبه 2۷ مرداد 1۳۸2

گزارش دفتر مطالعات فرهنگی از ساماندهی تعطیالت رسمی ایران

¨
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دوباره متن را با دقت بخوانید و به سئواالت  زیر جواب دهید.

Read the text again carefully and answer the following questions.

1- طبق خبرمناسبت های تعطیالت ایران چیست؟

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

2- در ایران تعطیلی آخر هفته چند روز است؟

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

۳- آیا تعطیالت ایران در قبل از انقالب بیشتر از بعد از انقالب بود؟

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

۴- در دنیا کدام کشور مقام اول را از لحاظ تعطیالت  زیاد داراست؟

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

۳ ب
با همکالسی خود در مورد خبر گفت وگو کنید.  با هم درباره تعداد تعطیالت در کشور خودتان صحبت کنید. کلماتی را 

که الزم دارید از فرهنگ لغت پیدا کنید و یادداشت کنید.

Talk to your partner about the previous news article. Talk about how many holidays 
you have in your country.  Use a dictionary to find the words you need and write 
them down.

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

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

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

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

^
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5- آیا تعداد روز های کاری در ایران بیشتر است یا در آمریکا؟

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

۶- آیا تعطیالت  نوروز دارای مناسبت ملی است یا مذهبی؟

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

۷- چرا روز 22 بهمن تعطیل است؟

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

د ۳
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.  Put your notes aside and listen carefully to your teacher.  Your 
teacher will read the text for you with intentional mistakes.  Everyone must take 
notes of the mistakes they hear and later report to their groups.  Then the group 
will compare their findings and the group which finds the most mistakes will be the 
winner.

^



  Holidays & Social Events       Day 2

الف  1
در درسهای قبل ماههای سال را یاد گرفتید.  جاهای خالی را پر کنید.
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In previous lessons, you learned the months.  Fill in the blanks.

                 @
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1

بخش۳نوروز )1(: قبل از عید

زمستانپاییزتابستانبهار

دی---------------تیر---------------

---------------آبان---------------اردیبهشت

اسفند---------------شهریور---------------
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ب 1
در مورد سال نو در کشور خود صحبت کنید.  سال نو شما کی است؟  در روی جدول تمرین قبل عالمت بزنید.  قبل از سال 

نو و کریسمس معمواًل مردم چه کارهایی انجام میدهند تا برای این تعطیالت آماده شوند؟ ) مثال: خریدن کادو(  چند تا از 
این فعالیتها را لیست کنید.

Talk about the new year in your country.  When is your new year?  Indicate this 
in the table in the previous exercise.  What do people usually do, before the new 
year and Christmas, to get ready for the holidays? (e.g. buying gifts)  List a few 
activities.

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

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

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

------------------------------------- -۴

Note: In the Noruz lessons, you will see comparisons between Noruz and Christmas or New year.  We have 

compared Noruz to Christmas and New Year’s because Noruz is the Persian New year. At the same time, Noruz is 

the biggest holiday, much as Christmas is the big holiday in the United States.

ج 1
فکر می کنید نوروز )سال نو ایرانی( کی است؟  آیا می دانید مردم در روزهای قبل از نوروز چکار می کنند؟

When do you think Noruz (Iranian New Year) is?  Do you know what people do in 
the days ahead of Noruz?

الف 2
به این فیلم نگاه کنید.

Watch this video.

¨

¨

·

http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/b1c0402c071a42bd991c99bb52e216871d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
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روز دوم

دوباره این فیلم را ببینید.  این فیلم صحنه هایی از خیابانهای تهران قبل از عید است.  با هم در کالس صحبت کنید. 
در این فیلم چه چیزهایی می بینید؟

ب 2
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Watch the video again.  In this clip there are scenes from the Tehran’s streets ahead 
of Noruz. Discuss in class.  What do you see in this video clip?

به نوار گوش کنید. 

الف ۳

Listen to the audio clip.

PERSIAN VERSION

                  
عیدی دادن/گرفتن

-means receiv عیدی گرفتن is the equivalent of giving Christmas gifts, and عیدی دادن

ing Christmas gifts.  The elders always give to the young, and the most common 

present is crisp new bills from the bank. (They should not have been folded).  So 

one can imagine what the bank tellers face at the time of Noruz, when all the cus-

tomers want is new bills.  The monetary denomination of the bill given as Eidee 

varies, and can show closeness, wealth, etc.  It is also not uncommon for children 

to get toys from their parents, uncles, and aunts.

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

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

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

------------------------------------- -۴

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

·

U  
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PERSIAN VERSION

                  
خانه تکانی

 means ‘shaking the house’, and refers to spring cleaning.  It is the duty خانه تکانی

of every household to engage in spring cleaning well before New Year’s Day.  In 

this process, everything old/broken/useless should be thrown out or replaced.  

Usually the lady of the house oversees the operations while the rest do the chores 

assigned to them.  The household that does not do its spring cleaning is shamed 

into oblivion!

PERSIAN VERSION

                  
جای سوزن انداختن نیست

This is a phrase used to show how crowded a place is.  It means: ‘There is no 

room to drop a pin’. The original phrase is: 

اگر سوزن بیاندازی پائین نمی آید.
 

If you drop a pin (needle) it won’t go down.

In this lesson you heard another variation:

دور و بر عید نمی شود در خیابانها سوزن انداخت.
Can you translate this sentence?

----------------------------------------------------------------------------------------
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سؤالهای زیر را بخوانید.  دوباره به نوار گوش کنید و به سؤالهای زیر جواب دهید.

Read the following questions.  Listen to the audio again and answer the 
following questions.

1- سال نو ایرانیان کی است؟  

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

2- چرا بچه ها قبل از عید خوشحالند؟

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

۳- خانمها قبل از عید چه کارهایی می کنند؟

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

۴- چرا بزرگترها قبل از عید به بانک می روند؟

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

ج ۳
به نوار دوباره گوش دهید و زیر اشتباهات عمدی در متن زیر خط بکشید.

Listen to the audio clip again and circle the intentional mistakes in the 
following text.

در ایران سال نو همراه با شروع فصل زمستان است.  روز سوم فروردین آغاز سال نو است.  
معمواًل ایرانیان از یک ماه بعد از عید نوروز ) سال نو( خانه سازی را شروع می کنند.  خانه ها 

معمواًل شیرهای خوشمزه می پزند و آجیل می خورند.  بچه ها خیلی خوشحالند که بزودی مدرسه 
ها باز می شوند و آنها نمی توانند دو هفته خوش بگذرانند.  دور و بر عید می شود در خیابانها 

سوزن و نخ انداخت، همه جا شلوغ است.  همه اعضای خانواده با هم به خیابان می دوند و 
لباسهای نو می خورند.  بزرگترهای خانواده به بانک می روند واستکانهای جدید می گیرند تا به 

کوچکترها چای بدهند.  آخر در ایران معمواًل عید نوروز بجای کادو کاهو می دهند. 

U  

U  

http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/2d48e76d09094cec9e3b50c9e941ac3a1d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/2d48e76d09094cec9e3b50c9e941ac3a1d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf


11۳   

روز دوممشاغل و فعالیت ها

  ۳
ش

بخ
  •

 ۶
ل 

ص
ف

د ۳
جوابهایتان را با بقیه کالس مقایسه کنید و در کالس درباره آنها صحبت کنید.

Compare your answers with the class and talk about them.

^



  Holidays & Social Events       Day 3

الف  1
به این عکس نگاه کنید.  دو نفری کار کنید.  سعی کنید این کلمات را بخوانید.
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Look at this photo. Work in pairs. Try to read the words.

114   

1

بخش۳نوروز )2(: هفت سین

ب 1
معلمتان این کلمات را برایتان می خواند.  سعی کنید به کمک معلمتان معنی آنها را در کنارشان بنویسید.   

Your teacher reads the above words for you.  With your teacher’s help, try to write 
their meanings next to them.

                 @

^
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الف 2
به فیلم نگاه کنید. 

Watch the video.

ب 2
دوباره به فیلم نگاه کنید.  کدام را در فیلم می بینید؟  عالمت بزنید.

Watch the video again.  Which one do you see in the video clip?  Mark.

PERSIAN VERSION

                  
                                                 چرا هفت سین؟

There should be seven things that start with /seen/ on the Haftseen – and there 

are many hypotheses as to why.  As of yet, none have been proved to be anything 

more than a theory. What we do know of the beliefs of ancient Iranians is:

1) The number seven was a religiously important number for them almost the 

same way number three is for most Christians. Thus, there are seven things put 

on the Now Rooz table.

2) The word for sacred سپنتا starts with the letter /seen/. This may be one reason 

for collecting things that start with /seen/.

Another possibility is that this name comes from: سینی  that (seven trays) هفت 

should be put out and not هفت سین (seven s’s).

Whatever the reason for the name, today it is an issue open to debate. You can 

start asking Iranians, who celebrate Noruz, about the origin of the name Haft-

seen, and you will get many colorful and interesting replies!

 ماهی  سیر      سمنو   

 کتاب حافظ                         تخمه    سیب    

 سینی  قرآن                            

·

·
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دوباره به این فیلم نگاه کنید.  در این فیلم چه چیزهایی دیگری می بینید؟

ج 2

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

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

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Watch the video again.  What other things do you see in this video?

دو نفری کار کنید. فرض کنید می خواهید هفت سین آمریکایی درست کنید.  چه چیزهایی سر سفره می گذارید.  آنها را به 
فارسی ترجمه کنید.  جوابهایتان را با گروههای دیگر مقایسه کنید. ) می توانید از کلماتی که در درسهای قبل یاد گرفتید 

استفاده کنید.(

د 2

Work in pairs.  Let’s assume you want to make an American هفت سین .  What would 
you put on the table.  Translate into Farsi.  Compare your answers with other 
groups. (You can use the words you learned in previous lessons.)

مثال:  

  Scissors                                    1-  قیچی
   

Socks    ----------------- -2

Soup    ----------------- -۳

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

----------------- 5-  نمک                 

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

Salad    ----------------- -7

·

^

http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/f5d6028f354f48ea8bb1a342382c35fa1d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf


117   

مشاغل و فعالیت ها

الف ۳

روز سوم

  ۳
ش

بخ
  •

 ۶
ل 

ص
ف

دو گروه شوید.  با توجه به نوار و فیلم امروز و دیروز گروه اول در کالس با هم در مورد سؤال اول و گروه دوم در 
مورد سؤال دوم صحبت کنند.

Form two groups.  Having the video clips of today and yesterday in mind, 
group one discusses the first question, and group two the second question.

سؤال گروه اول: چه شباهتهایی بین روزههای قبل از نوروز و روزههای قبل از کریسمس و سال نو 
میالدی وجود دارد؟

سؤال گروه دوم: چه تفاوتهایی بین روزههای قبل از نوروز و روزههای قبل ازکریسمس و سال نو 
میالدی وجود دارد؟

ب ۳
دو نفری کار کنید. یک نفر از گروه یک و یک نفر از گروه دوم با هم کار کنید.  این جدول را به کمک هم پر کنید.  چند 

تفاوت و تشابه را در جدول بنویسید. 

Work in pairs.  One person from group one and one person from group two 
should work together.  Together, fill up this tale.  Write a few similarities or 
differences.

^

کریسمس / سال نو میالدیتفاوت/ تشابهنوروز

درخت کریسمستفاوتمثال: سفره هفت سین

¨



118   

روز سوممشاغل و فعالیت ها

  ۳
ش

بخ
  •

 ۶
ل 

ص
ف

ج ۳
جدولتان را با گروههای دیگر مقایسه کنید.

Compare your completed table with other groups.

^
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الف  1

به نوار گوش کنید. این قسمتی از خاطره دوستمان ، مسعود، از سال نو است. 
او ده سال پیش به آمریکا آمده و دلش برای خانواده اش وعیدی گرفتن خیلی 

تنگ شده است.

بخش1
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ش
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Listen to the audio clip.  It is a part of the recollections 
of our friend, Masoud, from the New Year.  He came to 
America ten years ago, and misses his family and the 
New Year’s gifts so much.
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بخش۳نوروز )۳( : خاطرات مریم

PERSIAN VERSION

                  
                                                 دعای سال نو

The Iranian New Year has a special prayer which should be recited at the exact 

moment the New Year starts. Since it is a short prayer, it is said over and over 

quickly in order to bridge the old and the New Year. Even though this prayer is 

in Arabic, it does not come from the Koran, and is unique to Iranians. Below is 

the full Arabic text and its Persian translation.

دعای تحویل سال
ای گرداننده دل ها وچشم ها  یا مقلب القلوب و االبصار    

ای اداره کننده روزها و شب ها یا مدبر اللیل والنهار    
ای دگرگون کننده گردش)زمان( و حالتها یا محول الحول واالحوال    

حال مارا بهترین کن حول حالنا الی احسن الحال    

See if you can translate the Persian by yourself.

U  
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یادش بخیر!
Variation and Word Order

The phrase یادش بخیر is used to recall a good memory of something or someone. 
It may also be translated as: How much I miss …! The original sentence would 
have been something like:

                       یاد او بخیر باشد.
May our memory of him/her/it be always good.  {

                       بخیر باشد یاد او.

Note that the sentence is shorter, and the word order is consequently differ-
ent: یادش بخیر. 
Listen again and decide what the narrator is missing in this lesson.

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

LANGUAGE AND GRAMMAR NOTE

دوباره به نوار گوش کنید.  به ترتیبی که در نوار می شنوید شماره گذاری کنید.

ب 1

Listen to the audio again.  Number in the order you hear in the clip.

------

------

------

------

------

------
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دو نفری کار کنید.  با هم صحبت کنید.  این جمالت یعنی چه؟  بعد جوابهایتان را با بقیه گروهها مقایسه کنید.

Work in pairs.  Talk to each other.  What do these sentences mean?  Then, 
compare your answers with other groups.

تلویزیون و رادیو ساعت تحویل را اعالم می کرد.
________________________________________________________

ما مرتبًا پولهایمان را می شمردیم و برای آنها نقشه می کشیدیم .
_________________________________________________________

الف 2
به نوار گوش کنید.

Listen to the audio clip.

^

ب 2
به نوار دوباره گوش کنید و یادداشت بردارید. 

Listen to the audio again, and take notes.

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

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

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

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

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

U  
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ج 2
هر چه فهمیدید به فارسی بنویسید.  از این کلمات کمک بگیرید.

Write what you understood from the audio clip in Persian.  Get help from 
these words.

^

ساعت تحویل – دیدن – دیدن عمو – شیرینی - مسافرت

 ۳
دو نفری کار کنید.  شما سال پیش برای کریسمس و سال نو چکار کردید؟  به فارسی برای دوستتان بگویید.

Work in pairs.  What did you do last year for the Christmas and the New 
Year.  Tell your friend in Persian.

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

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

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

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

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

                 @
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الف  1
به نوار گوش کنید.  دوباره به نوار گوش کنید.  آیا می توانید معنی کلمات زیر را حدس بزنید؟  از معلم خود کمک بگیرید.

بخش1
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Listen to the audio clip.  Listen to the clip again.  Can you guess the meanings of 
the following words?  Ask your teacher for help.

12۳   

بخش۳نوروز )4( : هزینه های عید

1- رفت و آمدها                     ------------------------------

------------------------------ 2- ورشکست شدن  

------------------------------ ۳- فشار آمدن   

ب 1
دوباره به نوار گوش کنید و خالصه آنرا به انگلیسی بنویسید. 

Listen to the audio again and summerize it in English.

U  

U  

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

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PERSIAN VERSION

                  
New Year’s Blues

Read the following words and phrases again:

 the poor elders (parents( بزرگترهای بیچاره 
(they( would be under pressure    فشار می آمد

                                          (they( would go bankrupt                           ورشکست می شدند
(he( was a government employee     کارمند بود

Such statements show the other side of the holidays - the expense and those 

who must foot the bill.  The overall costs of the holidays are in fact prohibitive for 

many, particularly for government employees who have a fixed, average income.  

During the last months of the year and the first few months of the New Year, the 

media is full of cartoons about the poor underpaid employees and usually attacks 

are made on the cruel, Scrooge-like storeowners, who are ripping off the poor 

regardless of the spirit of the holidays.

دو نفری کار کنید.  در ایام عید نوروز مردم خیلی خرج می کنند.  در کریسمس و قبل از سال نو مسیحی چطور است؟ 
)برای چند نفر و چه کسانی کادو می خرید؟  معمواًل چقدر خرج می کنید؟  آیا به کسی پول می دهید؟( در چند خط بنویسید 

و برای بقیه کالس آن را بخوانید. 

ج 1

Work in pairs. People spend a lot during the Noruz holidays. How about the 
Christmas and the New Year? (For whom and how many people do you buy gifts?  
How much do you usually spend?  Do you give anyone cash?( Write a few lines and 
read for the class.

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

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

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

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

^
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به سه گروه تقسیم شوید.  در مورد شغلهای مختلف در آمریکا صحبت کنید.  فکر می کنید چه شغلی هایی  از همه 
پولسازتر هستند؟  چند تا شغل را به ترتیب درآمد لیست کنید.  جوابهای خود را با گروههای دیگر مقایسه کنید. 

د 1

Form three groups.  Talk about some different jobs in America. What do you think 
are the best paid jobs?  List a few jobs and rank based on how much they pay.  
Compare your answers with other groups.

--------------------------------- -2   --------------------------------- -1

--------------------------------- -4   ---------------------------------- -۳

 2
دو نفری کار کنید. به نوارهای درسهای پیش دوباره گوش کنید.  یک نفر قسمت اول و نفر دیگر قسمت دوم را گوش کند. 
یادداشت بردارید و با هم گزارشی از سال نو ایرانی تهیه کنید و برای کالس گزارش دهید. )مثال: نوروز کی است؟  مردم 

چکار می کنند؟(

Work in pairs.  Listen to the previous lesson’s audio clips.  One listens to the 
first clip and the other to the second clip. Take notes and together write a 
report on the next page about the Iranian New Year and read to the class.  
(Example: When is Noruz? What do people do?)

¨

الف 2

ب 2

U  

U  
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عید نوروز

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

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

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

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

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

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

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

---------------------------------------------------------     
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  1
به عکس زیر نگاه کنید.  با هم کالسیتان صحبت کنید.  در این عکس چه می بینید؟  فکر می کنید که در این عکس مردم 

چه می کنند؟
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Look at this photo.  Discuss with your partner.  What do you see in this photo?  
What do you think people are doing in this photo?

127   

1

بخش۳سیزده بدر )1(: پیک نیک

الف  2
به نوار گوش کنید. 

Listen to the audio.

¨
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ب  2
سؤالهای زیر را بخوانید.  دوباره به نوار گوش کنید و به سؤالهای زیر جواب دهید.

Read the following questions.  Listen to the audio again and answer the following 
questions.

1- سیزده بدر ایرانیان کی است؟ 

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

2- چرا در این روز ایرانی ها از خانه بیرون می روند؟

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

۳- » نحسی سیزده« را کجا باید بدر کرد؟

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

4- چه کارهایی را باید حتمأ در این روز انجام داد؟

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

5- چرا در این روز سبزه گره می زنند؟ 

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

۶- در این روز چه غذاهایی می خورند؟

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

U  
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جوابهایتان را با بقیه کالس مقایسه کنید و در کالس درباره آنها صحبت کنید.
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Compare your answers with others in class and discuss.

به این فیلم نگاه کنید.

الف ۳

Watch this video.

ج  2
دوباره به نوار گوش کنید و اشتباهات عمدی را پیدا کنید.

Listen to the audio again and find the intentional mistakes in the following text.

 سیزده بدر

سیزدهم  ماه فروردین  شب »سیزده بدر« است.  ایرانی ها معموأل  در این روز از خانه بیرون 

نمی روند و برنامه کرسی راه می اندازند.  در این شب همه باید در خانه بماند وگرنه دچار" نحسی 

سیزده" می شود.  ایرانی ها عقیده دارند که نحسی سیزده را نباید بیرون از خانه و شهر، در دشت و 

بیابان های اطراف شهر بدر کرد.

آنچه باید در این روز حتمأ انجام داد بیرون بردن ماهی هفت سین و انداختن آن در آب رودخانه است. 

همچنین دختران و پسران جوان می توانند سبزه های هفت سین را گره بزنند تا بختشان بسته شود و 

ازدواج نکنند.  بساط منقل و کباب و همینطور انواع بازیها و رقص و آواز در همه جا براه است.  

ایرانی ها معموأل عصر روز سیزده بدر استراحت می کنند و می خوابند.  اصاًل اول و آخرش خوابیدن 

است!

U  
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دو نفری کار کنید و پاراگراف بهم ریخته زیر را مرتب کنید.  سپس یکر نفر از گروه شما با یک نفر از یک گروه دیگر 
جایش را عوض می کند وگروههای جدید تشکیل می شود.  افرادی که در گروههای جدید هستند جوابهایشان را با هم 

مقایسه می کنند.

Work in pairs and put the following scrambled paragraph in order.  Then, 
change your groups.  Partners in new groups will compare their answers.

1-  باید خودتان بیائید و ببینید. 
2-  بعضی ها مشغول قلیان کشیدن و عده ای هم در چرت بسر می برند.

۳-  بنابر این روز یکشنبه بعد از آن را جشن میگیرند.
4- در آمریکا ایرانی ها معمواًل روز سیزده بدر تعطیلی ندارند.

5-  در این روز همه ایرانی های هر منطقه در یک پارک نزدیک منزلشان جمع می شوند با بساط کباب!
۶-  در پارک از بلندگوهای بزرگ موسیقی ایرانی پخش می شود.

7-  در هر گوشه پارک خبری است.
8-  در یک طرف والیبال یا فوتبال و در طرف دیگر رقص و آواز.

دوباره این فیلم را ببینید.  این فیلم صحنه هایی از سیزده بدر است.  با هم در کالس صحبت کنید.  در این فیلم چه چیزهایی 
می بینید؟  جمله های کامل بنویسید.

ب ۳

Watch the video again.  There are scenes from سیزده بدر in this video.  Discuss in 
class.  What do you see in this clip?  Use complete sentences.  

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

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

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

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- -5
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الف   1
عکس های زیر را نگاه کنید.  با هم کالسیتان صحبت کنید.  چه چیزهایی در عکس ها می بینید؟  فکر می کنید سیزده بدر 

ایرانی  شبیه به چه مراسم آمریکایی است؟
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Look at the following and next page photos.  Discuss with your partner.  What do 
you see in the photos? Which American occasion do you think is similar to سیزده بدر ?   

1۳1   

بخش۳سیزده بدر )2(: فعالیت ها
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ب  1
فکر می کنید ایرانی ها برای سیزده بدر چه کارهایی می کنند؟  از عکسها کمک بگیرید و با هم کالسیتان یک لیست از  

فعالیت های سیزده بدر درست کنید.
What do you think Iranians do on سیزده بدر ?  Get help from the photos and with your  
partner, make a list of the activities that you see.

                 @

 فعالیت های سیزده بدر

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

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

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

---------------------------    ---------------------------
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دو گروه شوید.  با توجه به نوار و فیلم دیروز و عکس های امروز سؤاالت زیر را جواب دهید.  گروه اول در کالس با هم 
در مورد سؤال اول و گروه دوم در مورد سؤال دوم صحبت کنند.
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Form two groups.  Having yesterday’s audio and video clips and today’s photos in 
mind, answer the following questions.  Group one will discuss the first question and 
group two the second question.

دو نفری کار کنید.  یک نفر از گروه یک و یک نفر از گروه دوم با هم کار کنید.  این جدول را به کمک هم پر کنید.  چند 
تفاوت و تشابه را در جدول بنویسید. 

ب 2

Work in pairs.  One person from group one and another person from group two 
should work together.  Together, fill in this table.  Write a few similarities and 
differences.

سؤال گروه اول: چه شباهت هایی بین روز سیزده بدر و روز چهارم ژوئیه )روز استقالل آمریکا( هست؟

سؤال گروه دوم: چه تفاوت هایی بین روز سیزده بدر و روز چهارم ژوئیه )روز استقالل آمریکا( هست؟

چهارم ژوئیه )جشن استقالل آمریکا( تفاوت/ تشابهسیزده بدر

آتش بازیتفاوتمثال: آتش بازی ندارد 

¨
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جدولتان را با گروههای دیگر مقایسه کنید.

Compare your completed table with other groups.

الف ۳
به نوار گوش کنید و کلمات مربوط به فعالیت های سیزده بدر را یادداشت کنید.

Listen to the audio clip and write down the words related to the unique 
activities on سیزده بدر .

ب ۳
دوباره به نوار گوش کنید.  دو نفری کار کنید.  با هم صحبت کنید.  این جمالت یعنی چه؟  جواب هایتان را با بقیه گروهها  

مقایسه کنید.

Listen to the audio clip again.  Work in pairs.  Discuss with your partner.  
What do these sentences mean?  Compare your answers with other groups.

1- خالصه بازار شامیه که بیا و ببین.

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

2- دیگر توپ هایی هست که شوت می شود تو سر و کله مردم و دیگ های آش.  

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

۳- مردها می نشینند به گپ زدن و تخته نرد بازی کردن و قلیلن کشیدن.

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

4- دخترها و پسرهای جوان هم که دیگر معلوم است، سبزه گره می زنند و ورد می خوانند تا بلکه 

زودتر بروند خانه بخت.

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

 فعالیت های سیزده بدر

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

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

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

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

¨

U  

U  

http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/3d60012376da42f69b9c7c1f45cb07631d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/3d60012376da42f69b9c7c1f45cb07631d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
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ج ۳

به نوار گوش کنید.  دونفری کار کنید. یک نفر قسمت اول و نفر دیگر قسمت دوم را گوش کند.  یادداشت بردارید و با 
هم گزارشی از مراسم سیزده بدر ایرانی ها تهیه کنید.  گزارشتان را برای کالس بخوانید. 

Listen to the audio clips. Work in pairs.  One person listens to the first clip 
and the other person to the second clip.  Take notes and together write a 
reoprt about the Iranians’ سیزده بدر .  Read your report for the class.   

سیزده بدر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

U  

د ۳ U  

http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/3f0a48bc4be847dd98bc81328792eeab1d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/11b5a0f0ccf8450e9001ef2d14e11cac1d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
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الف   1
عکس زیر را نگاه کنید و با هم کالسیتان آنچه را درآن می بینید بنویسید.
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Look at the following picture and with your partner write everything you see in the 
picture.

                 @

1۳۶   

1

بخش۳سیزده بدر/ پیک نیک: ایران / آمریکا

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

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

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ب  1
فکر می کنید ایرانی های داخل ایران در روز  سیزده بدر کدام یک از فعالیتهای باال را انجام نمی دهند؟

Which one of the above activities do you think Iranians in Iran wouldn’t do on the 
day of سیزده بدر . 

                 @

لیست فعالیت ها
     

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

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

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

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

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

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

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

گروهی کار کنید.  دو گروه شوید.  با مقایسه عکسهای دیروز و امروز سؤاالت زیر را جواب دهید. 

الف ۲

Work in groups.  Form two groups.  By comparing the photos in previous day’s 
lesson with today’s lesson, answer the following questions.

سؤال گروه اول: چه شباهت هائی بین سیزده بدر در ایران و پیک نیک در آمریکا هست؟

سؤال گروه دوم: چه تفاوت هائی بین سیزده بدر در ایران و پیک نیک در آمریکا هست؟

¨
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دو نفری کار کنید.  یک نفر از گروه یک و یک نفر از گروه دو با هم کار کنند.  این جدول را به کمک هم پر کنید.  چند 
تفاوت و تشابه را در جدول بنویسید. 

ب ۲

Work in pairs.  One person from group one and another person from group two 
should work together.  Together, fill in this table.  Write a few similarities and 
differences.

ج ۲
جدولتان را با گروههای دیگر مقایسه کنید.

Compare your completed table with the other groups.

پیک نیک درآمریکاایرانسیزده بدر و پیک نیک
مثال:

رقص دستجمعی دختر و پسر
داردندارد

^

¨
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الف ۳
متن زیر را سریع مرور کنید ودور کلمات مربوط به سیزده بدر خط بکشید.

Browse quickly the following text and circle the words related to سیزده بدر .

سیزده بدر انزلی

... بارندگی تا امروز صبح ) پنج شنبه( ادامه داشت ولی همین که باران بند آمد انزلی چیها ومسافران  
دسته دسته با دوستان واقوام خود برای بدر کردن سیزده خود بیرون از خانه رفتند.  البته سبزه ها و 
ماهی های خود رانیز به همراه داشتند تا آنها را بیرون از شهر در کنار دریا یا دشتهای اطراف انزلی 
رها کنند ...  نکته قابل تامل این بود که بیشتر انزلی چیها و مسافران سبزه ها را در دریا می انداختند 

وساحل از سبزه ها پر شده بود وبعضی نیز در روز طبیعت مراعات طبیعت را نمی کردند چراکه 
آشغالها و وسایلی را که دیگر نیاز نداشتند در همان جا رها می کردند ...  همگی تالش داشتند به خود 

واطرافیانشان خوش بگذرانند، بعضی فوتبال بازی می کردند بعضی دیگر خرس وسط و والیبال یا 
بدمینتون بازی می کردند و در این میان بودند افرادی که فقط خوردند اما عده ای نیز می رقصیدند ) 

البته در جمع فامیل ودوستان!(  پس آوردن ضبط صوت ، گیتار وارگ و... برای کامل کردن تفریح الزم 
می نمود.  خوب هرکس که نداشت یا ضبط ماشین خود را روشن می کرد یا بوسیله تشت خود را تخلیه 

می کرد پس می توانید حدس بزنید صدای موسیقی ایرانی وترکی استانبولی وانگلیسی در همه جا به 
گوش می رسید.  خالصه جای آنها که نبودند بسیار خالی بود .

¨
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ب ۳
دو نفری کار کنید.  دوباره متن را بخوانید و با هم صحبت کنید.  این جمالت یعنی چه؟  آنها را به زبان ساده بنویسید. 

جواب هایتان را با بقیه گروهها  مقایسه کنید.

Work in pairs.  Read the text again and discuss.  What are the meanings of 
these sentences?  Write them in plain language.  Compare your answers with 
other groups.

1- بارندگی تا امروز صبح ) پنج شنبه( ادامه داشت.

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

۲- سبزه ها و ماهی های خود رانیز بهمراه داشتند.

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

۳- بیشتر انزلی چیها و مسافران سبزه ها را در دریا می انداختند.

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

4- ساحل از سبزه ها پر شده بود.

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

5- در این میان بودند افرادی که فقط خوردند.

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

۶- صدای موسیقی ایرانی وترکی استامبولی وانگلیسی در همه جا به گوش می رسید .

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

7- خالصه جای آنها که نبودند بسیار خالی بود .

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

^
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ج ۳
دو نفری کار کنید.  افعال زیر را در متن پیدا کنید و با هر کدام  یک جمله در مورد خودتان بسازید. 

Work in pairs.  Find the following verbs in the above text and make a 
sentence about your own activities with each one.

_____________________________________________________ بازی کردن 

_____________________________________________________ تخلیه کردن 

_____________________________________________________ در کردن 

_____________________________________________________ رها کردن 

_____________________________________________________ روشن کردن 

_____________________________________________________ فوتبال کردن 

_____________________________________________________ مراعات کردن 

_____________________________________________________ کامل کردن 

^
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کردن
Another ‘Verbalizer’

In the last Unit you saw a Grammar Note on ‘Verbalizers’ such as: 
کردن، دادن، گرفتن

In this lesson you dealt with کردن.  In activity (۳-ج), you saw the infini-
tive forms of eight “compound” verbs that used کردن.  Then you were 
required to find other forms of the same verbs in the text.  The same 
verbs appear in the chart below.  In the blank cells check the appropri-
ate column based on the information you glean from the second column 
:در متن

        

حالگذشتهمنفیمثبتجمعمفردشخصدر متنمصدر

-xx-x-اولبازی می کردندبازی کردن

تخلیه می کردتخلیه کردن

بدر کردن سیزدهدر کردن

رها کنندرها کردن

روشن می کردروشن کردن

فوتبال می کردندفوتبال کردن

مراعات کردن
 مراعات طبیعت را

نمی کردند

کامل کردنکامل کردن

LANGUAGE AND GRAMMAR NOTE
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