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بخش اول

تکلیف شب 
الف 1

Read the following news article about Iran’s and Italy’s foreign ministers and answer 
the questions.

خبر زیر مربوط به وزیران امور خارجه ایتالیا و ایران را بخوانید و به سؤاالت جواب دهید. 

                 @
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بیانیه مشترک وزیران امور خارجه ایران و ایتالیا
فرانکو فراتینی و کمال خرازی، وزیران امور خارجه ایتالیا 
و جمهوری اسالمی، در بیانیه ای مشترک، انتقال فوری و 
مؤثر قدرت را در عراق به مردم این کشور خواستار شدند.

1- اسم وزیر امور خارجه ایران چیست؟  ----------------------------------------------------------

۲- اسم وزیر امور خارجه ایتالیا چیست؟  ----------------------------------------------------------

۳- اسمهای پایتخت های ایتالیا و ایران چیست؟ -----------------------------------------------------

۴- به نظر شما وزیران خارجه ایران و ایتالیا در کجا باهم صحبت کردند؟ ----------------------------

۵- وزیران خارجه ایران و ایتالیا در باره چه موضوعی باهم صحبت کردند؟

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

۶- وزیران خارجه ایران و ایتالیا بعد از صحبت کردن چه تصمیمی گرفتند؟

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

۷- وزیران خارجه ایران و ایتالیا در تصمیم خود چه چیزی را خواستند؟

---------------------------------------------------------------------------------------------------
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ر بخش اول

Use your answers to make your own news story and write it in a full paragraph. 

از جوابهایتان استفاده کنید و با جمالت خود یک داستان خبری بسازید و در یک پاراگراف کامل بنویسید.  
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                 @

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---------------------------------------------------------------------------------------
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Listen to the audio clip from the Voice of America news program and answer the 
following questions.

الف ۲
به برنامه خبری صدای ٓامریکا گوش کنید و به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
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بخش اول

1- این برنامه که گوش کردید برنامه بامدادی ) صبح( است یا برنامه شامگاهی )شب(؟ دلیل هایتان را 
بنویسید.

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

۲- برنامه مربوط به چه روزی و کدام ماه و سال خورشیدی است؟

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

۳- در تهران ساعت چند است و چه وقتی از شبانه روز است؟

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

۴- در واشنگتن ساعت چند است و چه وقتی از شبانه روز است؟

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

۵- در واشنگتن چه روزی، کدام ماه و سال میالدی است؟

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

۶- گوینده صدای ٓامریکا میگوید که در برنامه امروز شنوندگان چه مطالبی را خواهند شنید؟

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

U  
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از فعل های زیر اّول صفت فاعلی )doer( بسازید و بعد ٓانرا در یک جمله بکار ببرید. 
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First make a doer form from these verbs and then use them in a sentence

مثال: 

گریسون کیلر گوینده رادیوی مینی سوتا است. گوینده                    گفتن             

------------------------------------------------------------   ------------- شنیدن  

------------------------------------------------------------   ------------- فروختن  

------------------------------------------------------------   ------------- نوشتن  

------------------------------------------------------------   ------------- راندن  

------------------------------------------------------------   ------------- دیدن  

------------------------------------------------------------   ------------- پریدن  

------------------------------------------------------------   ------------- دویدن  

------------------------------------------------------------   ------------- بردن  

------------------------------------------------------------   ------------- خزیدن  

------------------------------------------------------------   ------------- خواندن  
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روزهای هفته
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بخش اول

۳
ردیف 1 تا ۵ را از مجهول به معلوم و ۶ تا ۹ را از معلوم به مجهول تبدیل کنید.

1- به عّلت سرما و برف شدید دیروز تمام مدارس شهر بسته شد. 

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

۲- بیش از ۳0000 نفر در زلزله بم کشته شدند.

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

۳- نامه رئیس جمهور هفته آینده به تمام اداره ها و سازمان های دولتی فرستاده میشود.

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

۴- در ایران معموأل حقوق کارمندان روز اّول هر ماه پرداخت میشود.

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

۵- ساختمان میدان آزادی تهران از فاصله دور دیده میشود.

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

۶- زلزله 80 در صد شهر بم را ویران کرد.

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

۷- پلیس ترکیه ۲۵ نفر از اعضای انصاراالسالم را در استانبول دستگیر کرد.

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

8- نامه رسان نامه ها و بسته های پستی ما را به خانه مان می آورد.

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

۹- سیل هرسال در فصل بهار پل بین جوانشیر و َاَهر را خراب میکند.

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

Change row 1 through 5 from passive to active and 6 through 9 from active to 
passive.

                 @
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بخش اول

الف ۴
یک پاراگراف درباره کار و مأمورّیت آقای اخضرابراهیمی بنویسید.  به عکس نگاه کنید و قیافه و لباس پوشیدن ایشان را 

توصیف کنید. 

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

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

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

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

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

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

Write a paragraph about Mr. Lakhdar Brahimi’s mission and job.  Look at the picture 
and describe what he looks like and how he is dressed.   

ب ۴
سایت اینترنتی صدای ٓامریکا را باز کنید.  صفحه اصلی را چاپ کنید، خبرهایش را بخوانید و روز بعد به کالس بیاورید. 

Go to the Voice of America website.  Print the main page, read its news, and bring it 
to class the next day.

                 @

                 @
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خبر زیر را بخوانید و به سؤاالت پاسخ دهید.
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در پی افشای شکنجه زندانیان عراقی بوش عذر خواهی نکرد
جورج بوش، رئیس جمهور ٓامریکا، دیشب در مصاحبه با شبکه تلویزیونی العربّیه  

بدرفتاری با زندانیان عراقی را کاری زشت توصیف و تأکید کرد که عامالن چنین
 بد رفتاریهایی مجازات خواهند شد.

به گزارش رویتر از دوبی، جورج بوش گفت من میخواهم به مردم خاورمیانه بگویم 
رفتارهایی که صورت گرفته زشت است و آنهایی که چنین رفتارهایی را مرتکب 

شده اند نماینده ٓامریکا نیستند.  بوش در این مصاحبه که به قصد دلجوئی از اعراب 
برگزار شد از عراقی ها و اعراب عذرخواهی نکرد. 

1- این خبر در باره چه موضوعی است؟

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

۲- العربّیه چیست و با چه کسی مصاحبه داشت؟

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

۳- نظر آقای بوش درباره شکنجه زندانیان عراقی چیست؟

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

۴- این خبر از کدام خبرگزاری نقل شده است؟

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

۵- آقای بوش درباره عامالن بدرفتاری با زندانیان عراقی چه گفت؟

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

۶- هدف آقای بوش از مصاحبه با تلویزیون العربّیه چه بود؟

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

۷- بینندگان تلویزیون چه انتظاری از آقای بوش داشتند؟  آیا او از عربها عذرخواهی کرد؟

---------------------------------------------------------------------------------------------------
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Read the following news article and answer the questions.

بخش اول

                 @
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جمالت زیر را از مفرد به جمع و از جمع به مفرد عوض کنید.
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مثال:

راننده تاکسی نباید در ایستگاه اتوبوس توّقف کند.
       

رانندگان تاکسی نباید در ایستگاههای اتوبوس توّقف کنند.

1- دارنده گواهینامه شخصی اجازه ندارد اتوبوس رانندگی کند.

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

۲- نماینده سنای ٓامریکا عکس شکنجه زندانی عراقی را تماشا کرد.

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

۳- شنوندگان عزیز صدای مرا از واشنگتن میشنوید.

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

۴- بینندگان عزیز میتوانند تصویر مرا در سایت اینترنتی صدای ٓامریکا ببینند.

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

۵- نویسنده قرن نوزده روسی مشهورترین ُرمانها را نوشته است.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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بخش اول

Change the following sentences from single to plural and from plural to single.

                 @
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خبرمربوط به آقای هاشم آقاجاری را با استفاده از فرهنگ بخوانید و به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
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1- چرا دانشجویان دور هم جمع شدند؟

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

۲- در گردهمائی دانشجویان چه کسی صحبت کرد؟

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

۳- بنظر خواهر آقای آقاجاری، صدور حکم اعدام برای برادرش چه نتیجه ای خواهد داشت؟

---------------------------------------------------------------------------------------------------
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بخش اول

Using a dictionary, read the news article about Mr. Hashem Aghajari and answer the 
following questions.

گردهمایی حدود ۶00 دانشجو در اعتراض به تٔایید حکم اعدام هاشم ٓاقاجری

دانشجویان در میان تدابیر امنیتی شدید به سخنان خواهر هاشم ٓا قاجری گوش 

دادند.  او گفت حکمی که علیه برادر او صادر شده است موجب می شود 

روشنفکران از کشور فرار کنند

                 @
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خبر مربوط به آقای چلبی را با استفاده از فرهنگ بخوانید و به سؤاالت زیر جواب دهید.
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1- طبق این خبر آقای چلبی کیست و چکاره است؟

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

۲- دولت ٓامریکا فکر میکند که آقای چلبی چکار کرده است؟

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

۳- بنظر شما آقای چلبی دوست ایران است یا ٓامریکا و یا هردو؟  نظرتان را در باره آقای چلبی در سه یا 

چهار جمله بنویسید.  ------------------------------------------------------------------------------

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

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

فرم سببی افعال زیر را بنویسید و برای هردو حالت فعل یک جمله بسازید.

8

مثال:
پیچیدن: وقتی توی خیابان پیچیدم داروخانه را در دست راست خیابان دیدم.

پیچاندن: وقتی کلید را توی قفل پیچاندم کلید در شکست.

برگشتن:   ---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- :---------
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احمد چلبی ممکن است اطالعات محرمانه ای به دولت ایران داده باشد
مقامات می گویند احمد چلبی، عضو شورای حکومتی عراق، و یاران 
او اطالعات بسیار حساسی درباره عملیات امنیتی ٓامریکا در عراق به 

جمهوری اسالمی ایران ارائه داده اند

Using a dictionary, read the news article about Mr. Chalabi and answer the following 
questions.

Write the causative form of each verb and then make sentences from each form.

                 @

                 @
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خوردن:    ---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- :---------

پوشیدن:   ---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- :---------

 خندیدن:   ---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- :---------

 ترسیدن:  ---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- :---------

 چرخیدن:  ---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- :---------

 سوختن:  ---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- :---------

 جوشیدن:  ---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- :---------

 رسیدن:   ---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- :---------

 چسبیدن:  ---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- :---------
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آیا تا به حال حیوان خانگی داشته اید؟  اگر داشته اید یک پاراگراف در مورد او بنویسید.  اگر خودتان حیوان خانگی  
نداشتید یکی از حیواناتی را که دوست دارید در خانه خود نگه دارید انتخاب کنید و در مورد آن بنویسید.

الف 1

به نوار گوش کنید و خالصه مکالمه را به انگلیسی بنویسید.

ب 1

Listen to the audio clip and write a summary of the conversation in English. 
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بخش دوم

Have you ever had a pet?  If so, write a paragraph about it.  If not, write about one 
of the pets you would like to keep at your home.  

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

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

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

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

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

U  

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

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

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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در چند خط به دوستتان به فارسی ایمیل بنویسید و برای او توضیح دهید زندگی درشهرهای شمالی ایران چطور است.
) مردم چکار می کنند؟  چه می کارند؟  آب و هوا چطور است؟  چه حیواناتی وجود دارند؟ و...(
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Write an email to your friend and in a few lines explain to him/her what the life is 
like in the northern cities of Iran. (What do people do? What do they grow? What is 
the weather like? What animals exist there? etc.)  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
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به نوار گوش کنید.  کلمات مربوط به زندگی روستایی را که میشنوید بنویسید.
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Listen to the audio clip.  Write the words which you hear pertaining to rural life.
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-------------------------   -------------------------

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

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

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

بخش دوم

ب ۳
به عکسهای زیر نگاه کنید.  پنج کلمه انتخاب کنید و با هر کدام یک جمله بسازید.

Browse through the following images.  Choose five words and make sentences with 
each one.

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ )۳

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ )۴

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ )۵

                 @
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بخش دوم

انجیر روستا                                  دامداری                                           

توت کشاورزی                                  تخم های گیاهی                                  

زرد ٓالو قالی بافی                                  تره                                            

قالی                                   نعناع                                            ٓافتابگردان
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ر بخش دوم

Read the following Language and Grammar Note from Module Two, Day Four.  Match 
the following nouns and infinitives.  Make a sentence by each pair by using this 
grammar point.

 جدول دستور زبان زیر را از بخش دوم، روز چهار بخوانید.  کلمات و افعال زیر را با هم جور کنید.  طبق این نکته 
گرامری برای هر جفت یک جمله بسازید.

الف ۴                  @
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---  حفاظت کردن از مردم ده      1-  شتر    
---  طبابت و معالجعه کردن بیماری ها ۲-  طویله )آغل(   

---  نگه داری دام و حیوانات ۳-  تخم های گیاهی   
---  درست کردن سایبان ۴-  بادگیر    

---  خنک نگه داشتن خانه ۵-  قلعه    
---  سوار شدن و بار بردن ۶-  درخت نخل    

---  ریختن آب جوش و بیرون آوردن اسلحه ۷-  سوراخ قلعه   

برای + فعل  و برای + اسم
‘for’ + infinitive

مثال:

قلعه برای حفاظت اهالی ده.

سوراخ ها برای ریختن آب جوش و …

سوراخ ها برای دفاع کردن از قلعه و …

LANGUAGE AND GRAMMAR NOTE

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

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

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

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

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

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------  -۷
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فکر کنید به تازگی از سفر خود به کویر برگشته اید.  به دوست خود یک ایمیل بزنید.  در باره چیزهایی که در باره کویر 
یاد گرفته اید برای او بنویسید.  از کلماتی که در این درس یاد گرفتید استفاده کنید.

Imagine you have recently returned from your trip to the desert.  Write an email 
to your friend.  Write him/her about the things you have learned about the desert.  
Use the words you learned in this lesson.
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بخش دوم

Listen to the audio clip.  Which of the following verbs do you hear in this conversatt
tion?  Determine their tense, person, and whether they are single or plural.

به نوار گوش کنید.  کدامیک از افعال زیر را در این مصاحبه می شنوید؟  زمان، شخص و مفرد یا جمع بودن هر یک را 
مشخص کنید.

الف ۵

فعل           زمان                             شخص                         مفرد / جمع  

----------------   -----------------       ----------------- --- زندگی کردن 

----------------   -----------------       ----------------- --- کشاورزی کردن 

----------------   -----------------       ----------------- --- کاشتن  

----------------   -----------------       ----------------- --- داشتن  

----------------   -----------------       ----------------- --- خواستن  

----------------   -----------------       ----------------- --- توانستن  

----------------   -----------------       ----------------- --- گرفتن  

 ----------------   -----------------       ----------------- --- ناراحت کردن 

U  
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بخش دوم

Do you prefer to travel to a village in the north of Iran or in a desert area? Why? 
Explain your reasons in a short report.

ب ۵

دوست دارید به یک روستا در شمال ایران سفر کنید یا به یک روستای کویری؟ چرا؟  یک گزارش کوتاه از دالیل خود 
بنویسید.  

روستای شمالی یا کویری؟ کدامیک؟

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                 @
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You have learned these words in this lesson.  Read them again and match the
opposite words.

کلمه های زیر را در درس خوانده اید.  دوباره آنها را بخوانید و کلمات متضاد را با هم جور کنید.

الف ۶                  @
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بخش دوم

--- بیابانی --- شهری   
--- رقیق      --- آلوده   

--- از کار افتاده --- غلیظ    
--- گرم --- پرچرب    

--- روستایی --- شلوغ   
--- خلوت --- پرکار   

--- تمیز / پاک --- خنک   
--- کم چرب --- کوهستانی   

Do you like to live in a city or a village?  Write a short report about your opinion.

دوست دارید در شهر زندگی کنید یا در روستا؟  چرا؟  یک گزارش کوتاه از نظرات خود بنویسید.  

ب ۶                  @

شهر یا روستا؟ کدامیک؟

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

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

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

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

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

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

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

-----------------------------------------------------------------------
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روزهای هفته

Listen to this conversation a few times and summarize it in English.

به این مکالمه  چند بار گوش کنید و خالصه مکالمه را به انگلیسی بنویسید.

ب ۷

1- آقای حسن زیاری در کجا کار میکند و شغلش چیست؟

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

۲- آقای زیاری با چه کسی مصاحبه داشت؟  --------------------------------------------------

۳- آقای زیاری چه تحصیالتی دارد و در چه رشته ای درس خوانده است؟

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

۴- با چه شرطی او میتواند مشکالت شهر تهران را حل کند؟

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

Using a dictionary, read the following news article about Mr. Hasan Ziyari by and 
answer the questions.
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بخش دوم

خبر زیرمربوط به آقای حسن زیاری را با استفاده از فرهنگ بخوانید و به سؤاالت جواب دهید.

آقای حسن زیاری، عضو شورای شهر تهران است.  او مهندس معماری و برنامه ریزی شهری 
است.  آقای مهندس زیاری در مصاحبه خود با روزنامه همشهری گفت که او همه مشکالت شهر 
تهران را می شناسد.  او گفت اگرهمه اعضای شورای شهر تهران با او همراهی کنند، او میتواند 

تمام مشکالت شهر تهران را حل کند. 

الف ۷

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

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

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

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

                 @
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بخش دوم

Use the following words and complete the story about an earthquake in Sari.  You 
can use a dictionary if you need.

با استفاده از کلمات زیر خبر مربوط به زلزله شهر ساری را کامل کنید.  میتوانید به فرهنگ لغت نیز مراجعه کنید.

الف 8

رخ داد )روی داد( -  زلزله نگاری -  مجروح - مقّدماتی – مازندران -  گزارش - ثبت کرده است  -
بامداد )صبح( - در حدود

مؤّسسٔه ---------------- ٓامریکا شّدت زلزله ای را که امروز در شهر ساری--------------- و بنا 

به گزارشهای ------------ دست کم 8 کشته و ۲0 نفر ----------- بجای گذاشت و چندین خانه را 

به ----------- ایرنا )خبر گزاری رسمی ایران( در استان -------------- ویران کرد، ۶/۲ ریشتر

 -----------------------.  زلزله نگارهای دیگر شّدت این زلزله را که ساعت ۵ -------- امروز 

رخ داد و تا تهران نیز احساس شد کمتر و---------------- ۵/۵ درجه ریشتر گزارش داده اند. 

Imagine you are given a week off with a lot of money.  What would you do in that 
one week?  Use the verb  لذت بردن.

فرض کنید به شما یک هفته مرخصی می دهند و پول زیادی در اختیار شما می گذارند.  در این یک هفته دوست دارید چه 
کارهایی انجام دهید. از فعل لذت بردن استفاده کنید. 

ب 8

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

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

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

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

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

                 @

                 @
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--------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------
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بخش دوم

Listen to the audio clip and write in English a summary of the conversation.

U  
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، روز اول، بخش سوم را به انگلیسی ترجمه کنید. متن کامل شده تمرین سومِِِ

1
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Translate into English the story in Unit Seven, Module Three, Day One, Task Three.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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بخش سوم

یک پاراگراف 1۵0 کلمه ای مانند متن تمرین ۲- د، روز دوم ، بخش سوم در مورد شروع یک جنگ دیگر بنویسید.

۲

Write a 150tword paragraph about the start of another war, like the story in Unit 
Seven, Module Three, Day Two, Task 2d. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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جوابهایی را که به تمرین ۲- ج، روز سوم، بخش سوم دادید بنویسید و بعد آنها را به انگلیسی ترجمه کنید.
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Write the answers you gave in Module Three, Day Three, Task 2c and then translate 
them into English. 

1( راوی متن در موقع شروع جنگ چند سال داشته؟ -----------------------------------------------

۲( راوی متن در آن موقع چه کاره بوده؟ ----------------------------------------------------------

۳( راوی اآلن چند سالش است؟ -------------------------------------------------------------------

۴( در روزهای اول جنگ راوی چه کار می کرده؟ --------------------------------------------------

۵( در روزهای اول جنگ راوی شبها کجا می خوابیده؟ ---------------------------------------------

۶( بعد از چند روز راوی متوجه می شود که خانواده اش از شهر خارج شده اند؟ --------------------

۷( خانواده راوی به کدام شهر رفته بودند؟ ---------------------------------------------------------

8( راوی از چه خیالش راحت شده بود؟ ------------------------------------------------------------

۹( راوی با چه کسانی می خواهد برود خط؟ --------------------------------------------------------

10( خط یعنی چه؟ --------------------------------------------------------------------------------

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

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

3- ------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

6- -------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

10- ------------------------------------------------------------------------------------------------------



۲0۶   

ر
۴

متن زیر را به انگلیسی ترجمه کنید.

ل۷
ص

ف  •
 h

om
ew

or
k

بخش سوم

Translate the following story into English.

زهره فرهادی هستم آن موقع من 1۴-1۵ سال بیشتر نداشتم.  خانواده ما هفت نفر بود البته مادرم یک 
سال قبل از جنگ فوت کرد.  من روز اول جنگ چون اول مهرماه بود کیف و کتابم را برداشتم و به سمت 

مدرسه رفتم .  خانه ما یک سمت کارون  و مدرسه در سمت دیگر آن بود، درنتیجه سوار قایق شدم .  
صدای انفجار از مرز می آمد ولی به شهر نرسیده بود.  به مدرسه رسیدم.  در بسته بود. در زدم.  بابای 

مدرسه در را باز کرد گفت چیه.  گفتم آمدم مدرسه. گفت مگر سر و صدارا نمی شنوی.  جنگ شده.
صداها دیگرنزدیک شده بود.  انفجار از شهر شنیده می شد.  گویا عراقی ها خیابان طالقانی را با خمپاره 

زده بودند.  برگشتم که به سمت خانه بروم.  پشیمان شدم.  گفتم بروم مسجد جامع، هم خبر بگیرم هم 
اگرکاری بود انجام دهم.  به مسجد جامع که رسیدم دیدم بسیار شلوغ است.  مردم آن قسمت شهر که 

بیشتر در تیررس دشمن بود به مسجد آمده بودند.  در مسجد هرکاری از دستم می رسید انجام می دادم. 
یعنی کار برایم مهم نبود مهم این بود که یک  کاری انجام بدهیم .

 دیگر عصر شده بود. عراقی ها در بعضی نقاط  وارد شهر شده بودند. ...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------
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بخش سوم

بله جبهه بودم.

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

۲۵درصد مغزم تکون خورد.

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

۳0 برج جبهه بودم.

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

احتیاجی ندارم.

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

اعصاب ندارم.

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

خودم تقاضا نمی کنم.

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

در اثر موج انفجار و ترکش از ناحیه سر مجروح شدم.

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

هر چی آرامش داشته باشم سالمترم.

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

Translate the following sentences and phrases into English.

                 @
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

For each one of the examples in the two Language And Grammar Note sections in 
Day Six of Module Three find two samples in this story. 

وجود مین های باقی مانده از جنگ در ایران همچنان قربانی می گیرد

 سه ایرانی  نزدیکی  شهرستان مهران ، بر اثر انفجار مین جان خود را از دست دادند. در این حادثه 

1۷تن هم شدیدًا زخمی  شدند.  ایران یکی  از کشورهای آلوده به مین های زمینی است وعلیرغم 

تالش برای پاکسازی، این مین ها که از زمان جنگ با عراق به جای مانده، همچنان باعث کشته و 

زخمی شدن غیر نظامیان می شود.  در دو ماه گذشته بیش از 100 ایرانی که به طورغیرقانونی  در 

حال ورود به عراق بودند، بر اثر رفتن روی مین کشته شدند.  بر اساس آمار رسمی، در جنگ هشت 

ساله ایران و عراق، حدود 1۲ تا 1۶ میلیون مین زمینی در بیش از چهار میلیون هکتار از زمینهای 

ایران کارگذاشته شد.  جمهوری اسالمی از سال 1۹88 تالش هایی را برای  پاکسازی  و خنثی سازی 

مین ها اجرا کرد،  با اینحال هر ساله تعدادی از غیرنظامیان از جمله کودکان جان خود را بر اثر 

برخورد با مین از دست می دهند.  کشاورزان مناطق مرزی نیز به علت وجود مین قادر به استفاده از 

زمین های خود نیستند.  جمهوری اسالمی بودجه کافی  برای مین یابی  و خنثی سازی ندارد.
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Read the following news article by using a dictionary and answer the questions.

بازداشت ۲۲ سرنشین شش قایق امارات توسط نیروهای امنیتی ایران

خبرگزاری فرانسه به نقل از بخش عربی تلویزیون حکومتی ایران، روز یکشنبه گزارش داد که 

نیروهای امنیتی ایران، شش قایق و ۲۲ تن سرنشینان آن را که همه اماراتی هستند و در ساحل 

جنوبی ایران، در نزدیکی جزیره قشم، مشغول ماهیگیری بودند، بازداشت کردند. جزئیات بیشتری 

در این باره منتشر نشده است. هفته پیش ماموران امنیتی امارات یک قایق ماهیگیری ایرانی را به 

همراه ناخدا و نه سرنشین آن توقیف کردند و به امارات بردند. روز پنجشنبه نیز ماموران اماراتی، 

به یک قایق ماهیگیری دیگر ایرانی در سواحل امارات شلیک کردند و باعث کشته شدن ناخدای آن 

شدند، و با دستگیری چهار سرنشین، قایق را توقیف کردند.

1- این خبر درباه تنش بین کدام کشورها صحبت میکند؟

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

۲- این متن خبری در باره چند بر خورد بین این دو کشور همسایه صحبت میکند؟

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

۳- در عملّیات نیروهای ایرانی چند قایق و سر نشین اماراتی توقیف و باز داشت شد؟

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

۴- هفته پیش نیروهای امنّیتی امارات چکار کردند؟

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

۵- روز پنجشنبه مأموران امنّیتی امارات چکار کردند؟

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

۶- این برخوردها تلفات جانی داشته است؟ اگر داشته چند نفر بودند و چه کسانی بودند؟

---------------------------------------------------------------------------------------------
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جاهای خالی را با واحد های شمارش مناسب پر کنید.

مثال:

 یک -------------- اتومبیل پیکان.          یک  دستگاه  اتومبیل پیکان.

سه ---------------- اتومبیل.

دو ---------------- کارگر.

چهار ---------------- هواپیما.

یک ---------------- آپارتمان.

پنجاه ---------------- درخت.

سه ---------------- فیلم عکاسی.

هشت ---------------- خود رو.

هفت ---------------- قایق موتوری.

دو ---------------- زمین برای واحد مسکونی.

دوازده ---------------- کشته و زخمی.

هشت ---------------- شکاری بمب افکن.

چهار ---------------- قالی تبریز.
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Fill in the blanks by using proper count words. 

بخش سوم

                 @


