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اگر یادتان باشد یکی از دوستان ما، دیوید، که دانشجوی ادبیات فارسی در 

لوس آنجلس بود تصمیم گرفت که برای ادامه تحصیل به ایران برود.  او هر 

روز یک یا دو پاراگراف در مورد زندگیش در دفتر خاطراتش می نویسد.  

در این درس ما دوباره خاطرات او را دنبال می کنیم.

برگهایی  دیگر از دفتر خاطرات دیوید دیوید  تارطاخ رتفد زا ییاهگرب 
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شب یلدا

با همکالسیهایم تصمیم گرفتیم شب یلدا دور هم جمع بشویم.  فرهنگ ایرانی خیلی 
برای من جالبه!  ایرانیها در هر فرصتی که به دست می آورند دور هم جمع 

می شوند و غذاهای خوشمزه می خورند.
امشب که بلندترین شب سال بود هوا خیلی سرد بود.  ما همه دور کرسی نشستیم 

و خوراکیهای خوشمزه خوردیم.  سینا سبزخوانی برای ما فال حافظ می گرفت 
و تفسیر می کرد.  همه خاطراتشان را می گفتند.  من همین االن خانه رسیدم.  

ساعت 2 صبح است.  امشب فکر کنم در فکر خوراکیها خوابم ببرد.

خاطره زیر را بخوانید و به سوالهای زیر جواب دهید.

الف 1 ¨

Read the following journal entry and then answer the questions.
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1- شب یلدا کی است؟ ------------------------------------------------------------------------------------------

2- شب یلدا در چه فصلی است؟ -------------------------------------------------------------------------------

3-  مردم در این شب چه کارهایی می کنند؟  آنها را لیست کنید.
 

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

------------------------------------------  -۴   ------------------------------------------  -3  
 

۴- فکر می کنید دیوید در شب یلدا چه خوراکیهای خورده است؟) از درسهای قبل می توانید استفاده کنید.(

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

------------------------------------------  -۴   ------------------------------------------  -3  
 

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

ب 1
جوابهایتان را با دو تا از همکالسیهایتان مقایسه کنید.

ج 1
کالس به سه گروه تقسیم شود.  دیوید در خاطراتش گفت که "فرهنگ ایرانی خیلی برای من جالبه!".  تا حاال شما کمی 
با فرهنگ ایرانی آشنا شده اید )Persian Version(.  چه چیزهایی برای شما جالب و چه چیزهایی برای شما عجیب 
و غریب است؟  چه تفاوتی بین فرهنگ خود و فرهنگ ایرانی می بینید؟  دو نفری با کمک هم در یک پاراگراف نظرات 

خود را بنویسید.

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

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

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

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

^

^

Compare your answers with those of two of your classmates.

Divide the class up into three groups.  David’s journal mentions that Iranian 
culture is very interesting to him.  What aspects of Iranian culture which you have 
experienced so far are surprising?  What are different from your culture? Write a 
paragraph with a partner.
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د 1
برای بقیه کالس پاراگراف خود را بخوانید.

چهارشنبه سوری

امشب سه شنبه قبل از نوروز است.  بچه ها ترقه و فشفشه می خرند و االن یک هفته 
است که صدای تق تق ترقه قطع نمی شود.  مردم در خیابانها و بعضی ها در خانه های 
خود آتش درست می کنند و از روی آنها می پرند.  اینکارها خیلی خطرناک است.  من 

می ترسیدم بچه ها بسوزند.
دوستم سیامک گفت: هر سال خیلی ها می سوزند، مخصوصًا جوانها که کمی بی احتیاط 

تر هستند.  ما نزدیک میدان ولیعصر بودیم، روی آتش ها نفت می ریختند و آتشها 
حسابی بزرگ می شدند.....  من خیلی تعجب کردم که وسط شهر مردم می توانند آتش 

روشن کنند!

الف 2
این خاطره دیوید را بخوانید.

¨

¨

Read your paragraph to the rest of the class.  

Read David’s jounal entry.  
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ب 2

ترجمه این کلمات/ عبارات را بنویسید.  از خاطره باال کمک بگیرید.

ج 2
دو نفری کار کنید.  یکی از شما یک جمله را بخواند و نفر دیگر بدون نگاه کردن به متن، جمله را به انگلیسی ترجمه کند. 
نفر اول که جمله ها را می خواند ترجمه انگلیسی نفر دوم را بنویسد.  برای قسمت دوم نقشهای خود را عوض کنید. ) در 

صورت نیازمی توانید چند بار بخوانید.(

                 @

1-  صدای تق تق ترقه -------------------------------

2-  خطرناک -------------------------------

3- بی احتیاط  -----------------------------------------

قسمت اول

1-  بچه ها ترقه و فشفشه می خرند و االن یک هفته است که صدای تق تق ترقه قطع نمی شود.

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

2-  مردم در خیابانها و بعضی ها در خانه های خود آتش درست می کنند و از روی آنها می پرند.

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

3-  اینکارها خیلی خطرناک است. من می ترسیدم بچه ها بسوزند.

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

^

Translate the following words and phrases. Get help from the journal. 

Pair up.  One reads a sentence from the text below, and the other translates 
without looking.  Then the first person writes down an English tranlation of what the 
second said.  Then switch roles for part two.  
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قسمت دوم

1- دوستم سیامک گفت: هر سال خیلی ها می سوزند، مخصوصًا جوانها که کمی بی احتیاط تر هستند.

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

2-  ما نزدیک میدان ولیعصر بودیم، روی این آتش ها نفت می ریختند و آتشها حسابی بزرگ می شدند.

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

3-  من خیلی تعجب کردم که وسط شهر مردم می توانند آتش روشن کنند!

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

د 2
دو نفری کار کنید.  فرض کنید شما چهارشنبه سوری در ایران هستید و خدایی نکرده دوستتان در آتش سوزی صدمه 

می بیند.  شما باید با اورژانس تماس بگیرید.  همکالسیتان نقش مسئول اورژانس را بازی کند.  مکالمه تان  را 
بنویسید. 

-  اورژانس، بفرمایید.
 -  سالم آقا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

^

Work in pairs.  Imagine that you are in Iran for Chaharshanbeh Suri and )God 
forbid) a friend of yours is injured in a fire.  Contact EMS.  One plays the role of the 
paramedic.  Write out the conversation.  
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ه 2
مکالمه تان را برای بقیه کالس اجرا کنید.

^

Present your conversation to the entire class.  

الف 3

خاطره زیر را بخوانید.

¨

Read the following journal entry.  

نوروز
سیامک بهزادی، دوست خیلی خوبم، من را دعوت کرد تا با او به کرمان بروم و تعطیالت 
نوروزی را با خانواده او بگذرانم.  من خیلی خوشحال بودم که در این تعطیالت تنها نمی مانم. 
ما چند روز قبل از عید به کرمان رفتیم.  خیابانها خیلی شلوغ بود و همه مشغول خرید بودند.  
بچه ها با پدر و مادرهایشان به بازار می رفتند و لباسهای نو می خریدند.  خیابانها و  مغازه 
های شلوغ مرا یاد روزهای قبل از کریسمس می انداختند.  من و سیامک به بازار رفتیم تا 
برای سفره هفت سین ماهی ، سنبل، سنجد و سمنو بخریم.  مادر سیامک از ما خواهش کرد 
که برای سبزی پلو و ماهیِ  شب عید ماهی سفید بخریم.  قبل از ساعت تحویل همه دور سفره 
هفت سین جمع شدیم.  بعد از اینکه تلویزیون ساعت تحویل را اعالم کرد سیامک و خانوده 
اش دعای سال نو را خواندند.  بعد پدر و مادر سیامک به ما عیدی دادند. پدر سیامک گفت: 
»بعد از دیدن خانواده خوب است به بم برویم و از زلزله زدگان دیدن کنیم.«
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جوابهایتان را با بقیه همکالسیهایتان مقایسه کنید.  افعالی را که پیدا نکردید به جدول باال اضافه کنید.

ج 3 ^

ب¨ 3
 این خاطره را  دوباره بخوانید.  فعلهایی را که در این خاطره می بینید لیست کنید. ) بعضی فعلها مرکبند، آنها را جدا لیست

کنید.(

  

افعال

فعلهای یک پاره ایافعال مرکب

برومدعوت کرد

بگذرانمخوشحال بودم

دیدن کنیم
 

Read the entry again and list all the verbs.  Some of these are compound verbs.  
List them separately. 

Report your findings to the rest of the class.  To the chart above add verbs which 
you yourself did not find.
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دو نفری کار کنید.  با هم یک داستان یا خاطره از میهمانی رفتن بنویسید و حداقل از هفت تا از افعالی که در جدول 
نوشته اید استفاده کنید.  هر گروهی که توانست جالبترین خاطره را با استفاده از بیشترین افعال این متن بنویسد، برنده 

است.  یک تیتر هم انتخاب کنید.

د 3 ^

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Work in pairs.  Write a story or recollection about going to a party.  Use at least 
seven of the verbs which you put in the chart above.  The group with the most 
interesting story, with the most verbs, wins. Choose a title, too!
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این خاطره را بخوانید.

الف ۴

در بم

امروز سوم فروردین بود.  من ، سیامک ، آقای بهزادی و خانمش به بم رفتیم. 
دلم حسابی برای زلزله زدگان می سوزد.  بعضی از مردم هنوز در چادر زندگی 

می کنند.  البته صلیب سرخ و هالل احمر خیلی کمک کردند ولی مردم هنوز 
بی خانمان هستند.  مردم ایران هم خیلی کمکهای نقدی و غیر نقدی کردند.

شنیدم که چون مردم بم ترجیح می دهند که در خانه های قبلی خود زندگی کنند، 
اسکان دادن آنها سخت تر است. ما برای مردم بم مواد غذایی و پتو آوردیم. 

پدر سیامک به بچه ها عیدی داد و بچه ها از او تشکر کردند.  تمام روز آنجا 
بودیم و من حسابی خسته هستم.  پدر سیامک گفت: فردا به خانه هوشنگ، 

برادر کوچکش، میرویم.  او یک خبرنگار است که در مورد حوادث می نویسد.  

¨

خاطره خود را برای کالس بخوانید.  گروهی که جالبترین خاطره را دارد و 
فعلهای بیشتری را استفاده کرده است،  گروه برنده است.

ه¨ 3

Read your story to the class.  The group which 
has the most interesting story and uses the most 
verbs, wins.  

Read this journal entry.  
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1- دلم حسابی برای زلزله زدگان می سوزد. -------------------------------------------------------------------

2- بعضی از مردم هنوز در چادر زندگی می کنند. ----------------------------------------------------

3- البته صلیب سرخ و هالل احمر خیلی کمک کردند ولی مردم هنوز بی خانمان هستند.

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

۴-  مردم ایران هم خیلی کمکهای نقدی و غیر نقدی کردند.

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

5- شنیدم که چون مردم بم ترجیح می دهند که در خانه های قبلی خود زندگی کنند، اسکان  دادن آنها 
سخت تر است.

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

دو نفری کار کنید.  آیا می توانید جمالت زیر را به کمک خاطره باال ترجمه کنید؟

ب ۴ ^

Do this exercise in pairs.  Can you translate these sentences with help from the 
journal entry above?  

U  ج ۴

دیوید روز بعد به خانه هوشنگ می رود.  در یادداشتهای هوشنگ او این اخبار را پیدا می کند.  به این اخبار گوش کنید. 
آیا می توانید حدس بزنید کدام خبر مربوط به کدام تیتر است؟

David goes to Houshang’s house the next day and finds the following newspaper 
clippings in Houshang’s notes.  Listen to the news and guess which item is 
connected to which clipping.  

http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/1d18d08d299048e3b301b55c74dedf461d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
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17۶   
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خبر شماره یک: ---------------------- تولید کفش آریا در ۴ کیلومتری کرج ساعت ۴ صبح دیروز دچار 

---------------------- شد و  قسمتی از --------------------  و دستگاههای آن در آتش ------------------- . 

علت آتش سوزی توسط  کارشناسان سازمان ----------------------  تحت بررسی است.

مرور فصل ۶

دوباره به این اخبار گوش کنید و جاهای خالی را پر کنید.

د ۴

چهار------------ در بهمن شیر ------------------

خبر شماره دو: از چهار نفر که بر اثر -----------  ----------  یک قایق در رود بهمن شیر آبادان --------

شدند، تنها جسد یکی از آنان پیدا شده است.  بر اساس گزارش، خانمها با هدف تفریح، روز سیزدهم 

فروردین، سوار بر ------------------  شده بودند.  بنا به گفته شاهدان عینی، صاحب این قایق بیش از حد 

ظرفیت ----------------------  کرده بود و هیچگونه وسایل ---------------------- غریق در آن قایق نبود.

----------------------  در یزد

خبر شماره 3:  بر اثر توفانی که عصر دوشنبه در یزد روی داد سقف یک گلفروشی فرو ریخت، یک 

نفر کشته شد و توفان چندین نفر را نیز ----------  ----------- .  کاظم دهقانی 38 ساله که با خانواده 

خود برای خرید گل به یکی از گلفروشیهای ------------------- رفته بود بر اثر توفان شدید سقف و دیوار 

گلفروشی فرو ریخت و باعث ---------------------- وی شد.  در این حادثه پسر 8 ساله او نیز بشدت 

---------------------- شد.

U  

Listen again fill in the blanks.  

خسارات ----------------------  در بجنورد

خبر شماره ۴:  سه زمین لرزه پی در پی  ------------------- بجنورد در شمال خراسان را تکان داد.  

شبکه لرزه نگاری خراسان اعالم کرد این زمین لرزه در ساعتهای 20 و 51 دقیقه با بزرگی ----  ---- 

و در ساعت 20 و 52 دقیقه با بزرگی ۴/7 درجه و در ساعت 21 و 3۴ دقیقه به بزرگی ۴/5 درجه در 

مقیاس ------------------ شهرستان بجنورد را ----------------- .   افراد آسیب دیده به بیمارستان امام 

رضا )ع( بجنورد ---------------- شدند.  جمعیت هالل احمر بجنورد چندین -------------------  برای 

افرادی که خانه های آنها ------------------- شده ارسال کرده است.

http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/1d18d08d299048e3b301b55c74dedf461d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
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کالس به چهار گروه تقسیم شود.  فرض کنید شما هم مثل هوشنگ خبرنگار هستید.  هر گروه یک خبر را انتخاب کنند و 
بر اساس آن یک گزارش تهیه کنند. 

ه ۴ ^

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Divide the class into four groups.  Imagine you are a reporter like Houshang.  Each 
group will invent a news item similar to the ones above and write a report.

هر گروه برای بقیه کالس گزارش خود را بخواند.

و ۴ ¨

Each group reads its report to the rest of the class. 
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الف 5

خاطره بعدی در مورد سیزده بدر است.  این عکسها را در دفتر خاطرات دیوید پیدا کردیم.  دو نفری کار کنید.
فکر می کنید دیوید برای سیزده بدر چکار کرده است؟  از این عکسها کمک بگیرید و یک خاطره کوتاه برایش بنویسید.

^

The next journal entry is about Sizdah Bedar.  We found these pictures in David’s 
journal. Work in pairs.  What do you think David did during Sizdah Bedar?  Write a 
short journal for them.  
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سیزده بدر

امروز سیزدهم فروردین است. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ب 5 ¨
دو گروه داوطلب بشوند و خاطره خود را بخوانند.

Two groups should volunteer to read their journal. 
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سیزده بدر
امروز سیزدهم فروردین است.  در این روز مردم ایران با خانواده های خود 

به پارکها و جنگلها و هر جایی که اثری از چمن باشد می روند.  طبق معموِل 

همیشه غذاهای خوشمزه می پزند و با خود می برند. من با خانواده سیامک به 

پارکی در کرمان رفتیم.  همه دایی ها، عموها، خاله ها و عمه های سیامک با 

بچه هایشان آمده بودند.  خالصه خیلی خوش گذشت.  آنقدر تعداد زیاد بود که 

توانستیم یک تیم والیبال و یک تیم فوتبال تشکیل دهیم.  بعد از بازی کردن، 

جای شما خالی، ما آش رشته و کاهو سکنجبین خوردیم.  واقعًا که غذاهای 

ایرانی خیلی خوشمزه هستند!  چون آش رشته خیلی سنگین است همه دراز 

کشیدیم و یک چرتی زدیم.  طرف عصر ما چای و شیرینی خوردیم.  بعد مادر 

سیامک سبزه عید را در رودخانه ای که وسط پارک بود انداخت.  ساعت هفت 

و نیم ما به طرف خانه برگشتیم چون فردا قرار است به تهران برگردیم.  جاده 

ها خیلی شلوغ بودند و جای سوزن انداختن نبود.
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ج 5
خاطره دیوید را بخوانید.  آیا حدستان درست بوده است؟

¨

Read David’s journal.  Did you guess right?  
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الف ۶
خاطره زیر را بخوانید.

¨

برگشت از کرمان

دیروز، چهارده فروردین،  من و سیامک به تهران برگشتیم.  جاده ها 
خیلی شلوغ بود و خیلی در ترافیک گیر کردیم.  در ایران مردم خیلی 
بد رانندگی می کنند.  من که بیشتر راه چشمهایم را بسته بودم.  خدا 

را شکر که مجبور نبودم رانندگی کنم.

در راه تصادفهای زیادی دیدیم.  خیلی ها بر اثر سرعت زیاد تصادف 
کرده بودند و بعضی ها هم چون در هنگام رانندگی چیزی می خوردند 

کنترل ماشین از دستشان خارج شده بود.

Read the following journal entry.  
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ب ۶
 دو نفری کار کنید.  یکی از شما یک جمله را بخواند و نفر دیگر بدون نگاه کردن به متن، جمله را به انگلیسی ترجمه کند.

 نفر اول که جمله ها را می خواند ترجمه انگلیسی نفر دوم را بنویسد.  برای قسمت دوم نقشهای خود را عوض کنید.

قسمت اول:
1- جاده ها خیلی شلوغ بود و خیلی در ترافیک گیر کردیم.

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

2- من که بیشتر راه چشمهایم را بسته بودم. 

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

3 - خدا را شکر که مجبور نبودم رانندگی کنم.   

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
قسمت دوم: 

1- در راه تصادفهای زیادی دیدیم. 

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

2- خیلی ها بر اثر سرعت زیاد تصادف کرده بودند.

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

3- بعضی ها هم چون در هنگام رانندگی چیزی می خوردند کنترل ماشین از دستشان خارج شده بود.

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

ج ۶

ترجمه های خود را با گروههای دیگر مقایسه کنید.

^

^

Work in pairs.  One reads a sentence and the other tranlates it without looking. The 
first then writes the translation. Switch roles for part two. 

Compare your translations with those of the other groups.  
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د ۶
به این خبر گوش کنید. 

ه ۶
دوباره به این خبر گوش کنید و به سوالهای زیر جواب دهید.

1- این خبر در مورد چیست؟

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

2- در تعطیالت نوروزی چند تا تصادف رخ داده است؟

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

3- در این تصادفات چند نفر کشته و چند نفر مجروح شده اند؟

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

۴- بیشترین قربانیان تصادفات رانندگی مربوط به کدام روز است؟

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

5- علتهای کشته شدن مردم و تصادفات چه بوده است؟  آنها را لیست کنید. 

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

---------------------------------------------------- -۴   ---------------------------------------------------- -3

U  

U  

Listen to this news report.  

Listen again and answer the following questions. 

http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/dfeb606f50b84a9c9e5799516ac464001d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/dfeb606f50b84a9c9e5799516ac464001d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
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و ۶
به خبر دوباره گوش کنید.  دیوید دوست دارد خالصه این خبر را برای یکی از دوستانش به انگلیسی ایمیل کند ولی او 

بسیار خسته است.  این ایمیل را برای او بنوسید.

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

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

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

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

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

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

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

U  

Listen once again to the news report.  David wants to summarize and email the 
news to a friend, but he is very tired.  Write the email for him.  

http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/dfeb606f50b84a9c9e5799516ac464001d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf

