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OBJECTIVES

مقدمهفصل۷

Learning about the Iranian press and other periodicals 
Learning about different categories of news. such as political, economic, 
commercial, artistic and cultural
Becoming familiar with the style used in the media
Becoming familiar with the preambles used by Iranian newscasters
Learning how to summarize the content when listening to the news
Learning about continents, the Far East, the Middle East, etc.
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 1

module

 2

Learning about rural life in Iran
Comparing and contrasting rural and urban life in Iran
Comparing & contrasting rural life in the Northern and Southern 
parts of Iran
Talking about important issues of rural and urban life in Iran
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module

 3

Learning about the Iran-Iraq War
Learning about the military
Talking about the war as it relates to individuals 
Using terminology related to the military

•
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OBJECTIVES

Learning about the Iranian press and other periodicals 
Learning about different categories of news. such as political, economic, 
commercial, artistic and cultural
Becoming familiar with the style used in the media
Becoming familiar with the preambles used by Iranian newscasters
Learning how to summarize the content when listening to the news
Learning about continents, the Far East, the Middle East, etc.
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روزنامه ها و رسانه ها
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 Newspapers & Communication Media



۱
به سایتهای اینترنتی خبرگزاری صدای ٓامریکا، خبرگزاری جمهوری اسالمی )ایرنا( و صدا و سیمای جمهوری اسالمی 

بروید و با شکل و اخبار این سایتها ٓاشنا شوید.

بخش۱
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Check the websites of Voice of America, Islamic Republic News Agency (IRNA), and 
Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) and study the format and the news of 
these websites.

۱   

بخش۱برنامه های صدای ٓامریکا  )۱( 

 Voice of America Programs (I)             Day 1

¨

< پرتاب دو موشک دست ساز توسط فلسطینیان به شمال غزه
< نبرد اخیر در جنوب سودان دست کم 50 هزار نفر را 

بی خانمان ساخته است
< در افغانستان ۸ نفر به ظن ارتباط با شبکه تروریستی القاعده 

دستگیر شدند
< نیروی ویژه جدیدی برای تٔامین امنیت در اجتماعات بزرگ 

عمومی در ٓامریکا تشکیل می شود
< تاریخ نهایی برای تسلیم فراریان القاعده در مرز افغانستان تمدید 

خواهد شد
< توافق میان مقامات ٓامریکایی و رهبران محلی در شهر فلوجه

< اظهارات وزیر امور خارجه اسپانیا درباره روابط مادرید و 
واشنگتن

< انتخابات پارلمانی فردا در هند برگزار می شود
< در نبردهایی در نقاط مختلف عراق ده نظامی ٓامریکایی و دهها 

نفر ازشورشیان کشته شدند

بیانیه مشترک وزیران امور خارجه 
ایتالیا و ایران درباره عراق

فرانکو فراتینی و کمال خرازی 
وزیران امور خارجه ایتالیا و 

جمهوری اسالمی ایران، دربیانیه ای 
مشترک، انتقال فوری و مٔوثر قدرت 

را در عراق به مردم این کشور 
خواستار شدند اخبار ایران

اقتصاد و بازرگانی
تروریسم

حقوق بشر
دانش و تکنولوژی

زنان
فرهنگی و هنری

مسا یل منطقه
ورزش

 اخبار ایران
 اقتصاد و بازرگانی

 تروریسم
 حقوق بشر

 دانش و تکنولوژی
 زنان

 فرهنگی و هنری
 مسا یل منطقه

 ورزش

 رادیو فردا
 وزارت امور خارجه 

ٓامریکا

  عنوان مطالب

  لینک ها

 منشورصدای ٓامریکا 
 تماس با ما

Contact us in 
English

  درباره ما

برنامه های گذشته رادیو

  جستجو
جدول برنامه های رادیو   

و تلویزیونی

April 2004
مطالب دو هفته اخیر

ایاالت متحدهجنوب و مرکز ٓاسیاخاور میانهاروپاخاور دورقاره ٓامریکآافریقا

خبرهای دیگر

خبر اول
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روز اولمشاغل و فعالیت ها
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۱- در قسمت »عنوان مطالب« چند تا عنوان می بینید؟ ---------------------------------------------------

�- خبرهای مربوط به ایران به کدامیک از عنوانها مربوط میشود؟ -------------------------------------

3- یکی از عنوانها در این قسمت »حقوق بشر« است. با ستفاده از فرهنگ بگوئید حقوق بشر یعنی چه؟ 

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

4- در قسمت عنوان مطالب به کدام عنوان بیشتر عالقه دارید؟ ------------------------------------------

5- زیر قسمت »عنوان مطالب« قسمت » لینک ها« ) پیوند ها( را میبینید. در این قسمت چند لینک است 

و  کدامها هستند؟  -------------------------------------------------------------------------------------------

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

ب �

دو نفری کار کنید.  در ستون یک این عکس به قسمت »عنوان مطالب« نگاه کنید .  سؤاالت زیر را بترتیب از همدیگر 
بپرسید و جواب همکالسیتان را در جای خالی بنویسید.

Look at the section titled عنوان مطالب in the first column of this image (from right).  In 
turn, ask each other the following questions and write down your partner’s answers. 

الف �
عکس صفحه قبل، صفحه اصلی سایت اینترنتی صدای ٓامریکا است.  باهم کار کنید وبا قسمتهای مختلف این صفحه 

اینترنتی آشنا شوید.

The image on the previous page is a screenshot of the VOA website.  Work together, 
browse and study different sections of this webpage.

¨
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۱- این دو نفر که در عکس میبینید چه کسانی هستند و کارشان چیست؟

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

�- آقائیکه دست چپ عکس نشسته و ریش سفید دارد کیست؟

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

3- بنظر شما این آقایان در باره چه موضوعی صحبت میکنند؟

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

4- آقائیکه در طرف راست عکس نشسته و کراوات زده کیست؟

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

ب 3
در گروههای 3 یا 4 نفری کار کنید و به عکس باال دو باره نگاه کنید.  آن دو نفر آقا را باهم مقایسه کنید.  اّول درباره 

لباس پوشیدن، نشستن و قیافه آن دو نفر آقا با هم صحبت کنید و بعد در یک پاراگراف کوچک در زیر بنویسید.

Work in groups of three or four and look again at the above image.  Compare the 
two men you see in that image.  First, talk about how those two men look, the way 
they are sitting and how they are dressed, and then write up a short paragraph.

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

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

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

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

الف 3
ستون وسط عکس تمرین �، دو قسمت  دارد: خبر اؤل وخبر های دیگر.   دو نفری کار کنید و به خبر اّول در قسمت باال 

نگاه کنید.   سؤاالت زیر را بترتیب از همدیگر بپرسید و جواب همکالسیتان را در جای خالی بنویسید.  با همکالسیهای 
دیگر کار کنید و جوابهایتان را مقایسه کنید. 

The middle column of the image in task 2 has two sections: خبر اؤل and خبر های دیگر.
Work in pairs and look at خبر اّول in the top section.  In turn, ask each other the 
following questions and write down your partner’s answers.  Work with other 
classmates and compare your answers.   

^

                 @
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دو نفری کار کنید وبه عنوان های نوشته شده در »خبرهای دیگر« در عکس تمرین � نگاه کنید.  بترتیب سؤالهای 
زیر را از همدیگر بپرسید و پاسخ همکالسیتان را در جای خالی بنویسید.

روز اول

Work in pairs and look at the news headlines in the section titled خبرهای دیگر  in the 
task two image.  in turn, ask each other the following questions and write down 
your partner’s answers.
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۱- خبر۱ مربوط به کجا است؟ ---------------------------------------------------------------------

�- خبر� مربوط به کدام کشور است؟  -------------------------------------------------------------

3- خبر3 مربوط به کدام کشور است؟ --------------------------------------------------------------

4- خبر4 مربوط به کدام کشور است؟  -------------------------------------------------------------

5- خبر5 مربوط به کدام کشور است؟ --------------------------------------------------------------

د 3
با کامل کردن جمله زیر خالصه »خبراول« را بنویسید:

Write the main idea of خبراول by completing this sentence.

کشور های ایران و ایتالیا -------------------------------------------------------------------------

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

ج 3
نوشته خود تان را برای همکالسی های دیگر بخوانید و آنرا کامل کنید.

Read to the class what you wrote, and improve if needed.

¨

                 @
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مشاغل و فعالیت ها
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روز اول
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به خبر ها گوش کنید واّطالعاتتان را یادداشت کنید:

Listen to the news audio and write down what you understand.

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

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

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

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

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

6- خبر6 مربوط به کدام شهر و کدام کشور است؟ --------------------------------------------------

۷- اسم پایتخت های کدام کشور ها را در خبر۷ میبینید؟ ---------------------------------------------

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

۸- خبر ۸ مربوط به کدام کشور است؟ -------------------------------------------------------------

U  

http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/e09794fc29d44659ba1dbbbabbb4bed61d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
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ب 5
دوباره به خبرها گوش کنید و دو نفری کار کنید.  خبرهای مربوط به عنوانهای خبری که می شنوید را عالمت بزنید. 

کارتان را با کار دو نفر دیگر مقایسه کنید و کامل کنید.

Work in pairs and listen to the news audio again.  Mark the news headlines 
you hear in the audio clip.  Compare your work with two classmates and 
improve if needed.

< پرتاب دو موشک دست ساز توسط فلسطینیان به شمال غزه
< نبرد اخیر در جنوب سودان دست کم 50 هزار نفر را 

بی خانمان ساخته است
< در افغانستان ۸ نفر به ظن ارتباط با شبکه تروریستی القاعده 

دستگیر شدند
< نیروی ویژه جدیدی برای تٔامین امنیت در اجتماعات بزرگ 

عمومی در ٓامریکا تشکیل می شود
< تاریخ نهایی برای تسلیم فراریان القاعده در مرز افغانستان تمدید 

خواهد شد
< توافق میان مقامات ٓامریکایی و رهبران محلی در شهر فلوجه

< اظهارات وزیر امور خارجه اسپانیا درباره روابط مادرید و 
واشنگتن

< انتخابات پارلمانی فردا در هند برگزار می شود
< در نبردهایی در نقاط مختلف عراق ده نظامی ٓامریکایی و دهها 

نفر ازشورشیان کشته شدند

بیانیه مشترک وزیران امور خارجه 
ایتالیا و ایران درباره عراق

فرانکو فراتینی و کمال خرازی 
وزیران امور خارجه ایتالیا و 

جمهوری اسالمی ایران، دربیانیه ای 
مشترک، انتقال فوری و مٔوثر قدرت 

را در عراق به مردم این کشور 
خواستار شدند اخبار ایران

اقتصاد و بازرگانی
تروریسم

حقوق بشر
دانش و تکنولوژی

زنان
فرهنگی و هنری

مسا یل منطقه
ورزش

 اخبار ایران
 اقتصاد و بازرگانی

 تروریسم
 حقوق بشر

 دانش و تکنولوژی
 زنان

 فرهنگی و هنری
 مسا یل منطقه

 ورزش

 رادیو فردا
 وزارت امور خارجه 

ٓامریکا

  عنوان مطالب

  لینک ها

 منشورصدای ٓامریکا 
 تماس با ما

Contact us in 
English

  درباره ما

برنامه های گذشته رادیو

  جستجو
جدول برنامه های رادیو   

و تلویزیونی

April 2004

مطالب دو هفته اخیر

ایاالت متحدهجنوب و مرکز ٓاسیاخاور میانهاروپاخاور دورقاره ٓامریکآافریقا

خبرهای دیگر

خبر اول

U  

http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/e09794fc29d44659ba1dbbbabbb4bed61d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
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۱- اسم وزیر امور خارجه ایران چیست؟   ----------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

6- 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؟

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

          

ج 5

به سٔواالت زیر پاسخ دهید.

Answer the following questions.

                 @



1
به ترتیب داستان خبری را که در پاسخ به تمرین دوم تکلیف شب روز اول نوشتید، برای کالس بخوانید.

بخش1
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In turn, read for the class the story you wrote for task two of day one homework.

�   

بخش1برنامه های صدای ٓامریکا  )۲( 

 Voice of America Programs (II)             Day 2

< زیر ذره بین: الویت های مقامات اروپایی در مالقات با 
وزیر خارجه ایران و اوضاع عراق

< گفتگوی ابراهیم بی پروا با دکتر منوچهر گنجی در مورد 
نظرات و عملکرد خانم عبادی

< ایران گزارش مربوط به دستگیری دو کارشناس به دلیل 
دادن اطالعات محرمانه اتمی به خارجیان را تکذیب کرد

< ایران از اواخر ژوئن، برق مورد نیاز بخشهایی از عراق 
را تٔامین خواهد کرد

< متن گفتگوی محمد رضا شاهید با محمد محدثین، از 
شورای مقاومت ملی

< تهران مصمم به ربودن روند دموکراتیزاسیون در عراق 
است، دیوید جانسون،ٓامریکن دیلی

پرزیدنت بوش: مجهز شدن ایران به 
جنگ افزار هسته ای غیر قابل تحمل 

خواهد بود
رئیس جمهوری ٓامریکا هشدار داد 
چنین جنگ افزاری در دست دولت 

ایران برای صلح در خاور میانه قابل 
تحمل نخواهد بود، به ویژه به این 

دلیل که ایران نابودی اسرائیل را یک 
هدف خود اعالم کرده است  اخبار ایران

 اقتصاد و بازرگانی
 تروریسم

 حقوق بشر
 دانش و تکنولوژی

 زنان
 فرهنگی و هنری

 مسا یل منطقه
 ورزش

 رادیو فردا
 وزارت امور خارجه 

ٓامریکا

  عنوان مطالب

  لینک ها

 منشورصدای ٓامریکا 
 تماس با ما

Contact us in 
English

  درباره ما

برنامه های گذشته رادیو

  جستجو
جدول برنامه های رادیو   

و تلویزیونی

April 2004

مطالب دو هفته اخیر

ایاالت متحدهجنوب و مرکز ٓاسیاخاور میانهاروپاخاور دورقاره ٓامریکآافریقا
اخبار ایران

پرزیدنت بوش

¨
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روز دوممشاغل و فعالیت ها

ج ۲

در دو گروه  برای هر عنوان یک سؤال حاضر کنید و در مقابل کلمه »سؤال« بنویسید.  بعد از آن سؤالهایتان را به نوبت 
از همکالسیهای گروه دیگر بپرسید و جواب را در جای خالی در مقابل کلمه »جواب« بنویسید.  درانتخاب سؤال آزاد 

هستید.  سؤالتان میتواند مربوط به هر کشوری یا منطقه ای از جهان باشد.  

In two groups, make a question for each title and write down next to the word سؤال . 
Then ask your questions from the other group and write their answers next to the 
word جواب .  You are free in choosing your questions.  They could be about any
country or region of the world. 
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گروه1  

1-  اقتصاد و بازرگانی

      سؤال: ------------------------------------------------------------------------------------- ؟

       

      جواب: -------------------------------------------------------------------------------------.

۲- تروریسم

      سؤال: -------------------------------------------------------------------------------------؟

       

      جواب: -------------------------------------------------------------------------------------.

ب ۲

در ستون 1 به قسمت "عنوان مطالب" نگاه کنید.  در زیرعنوان "اخبارایران" چند عنوان دیگر می بینید؟

Look at the section titled عنوان مطالب in column one.  Under the title اخبارایران how 
many other titles do you see?

الف ۲
عکس صفحۀ پیش، صفحٔه »اخبار ایران« از سایت اینترنتی صدای ٓامریکا است.  باهم کار کنید وبا قسمتهای مختلف این 

صفحه اینترنتی آشنا شوید.

The picture on the previous page is a screenshot of the webpage for اخبار ایران on 
the VOA website.  Work together and browse and study different sections of this 
webpage. 

¨

¨
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گروه ۲     

1-  زنان

      سؤال: -------------------------------------------------------------------------------------؟
       

      جواب: -------------------------------------------------------------------------------------.

۲-فرهنگی و هنری

      سؤال: -------------------------------------------------------------------------------------؟
       

      جواب: -------------------------------------------------------------------------------------.

3- مسائل منطقه )خاورمیانه(

      سؤال: -------------------------------------------------------------------------------------؟
       

      جواب: -------------------------------------------------------------------------------------.

4-  ورزش

      سؤال: -------------------------------------------------------------------------------------؟
       

      جواب: -------------------------------------------------------------------------------------.

3- حقوق بشر

      سؤال: -------------------------------------------------------------------------------------؟
       

      جواب: -------------------------------------------------------------------------------------. 

4-  دانش و تکنولوژی )فناوری(

      سؤال: -------------------------------------------------------------------------------------؟
       

      جواب: -------------------------------------------------------------------------------------.  
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 دو نفری کار کنید.  به قسمت اخبار ایران در باره اظهارات آقای بوش در تصویر سایت اینترنتی صدای ٓامریکا در
 تمرین ۲ نگاه کنید.  بترتیب از همدیگر سؤال کنید و جواب همکالسیتان را در جای خالی بنویسید.

Work in pairs.  Look at Mr. Bush’s statements in the section titled اخبار ایران in VOA 
website in task two.  In turn, ask each other these questions and write down your 
partner’s answers.

^

1- عنوان خبر مربوط به اظهارات آقای بوش چیست؟  

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

۲- برای جنگ افزار هسته ای عبارت دیگری در زبان فارسی  هست ؟ اگر هست چیست؟

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

3- با دو دلیل آقای بوش میگوید که " مجّهز شدن ایران به جنگ افزار هسته ای غیرقابل تحّمل خواهد 
بود". هر دو دلیل رادر زیر بنویسید. 

 
دلیل یک: -----------------------------------------------------------------------------------

  
دلیل دو: ------------------------------------------------------------------------------------

الف 4

به نوار خبر ها گوش کنید.  دو نفری کار کنید و اّطالعات خود را یاداشت کنید.

Listen to the news clip. Work in pairs and write down what you understand.

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

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

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

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

U  

http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/a1e557f5f5b24952944403e4b37e845b1d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
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روز دوم

  1
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1- گوینده صدای ٓامریکا میگوید که درادامه برنامه چند گزارش خواهید شنید؟
 

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

۲- گزارش 1 مربوط به چه خواهد بود؟

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

3- گزارش ۲ مربوط به چه خواهد بود؟

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

4- محّمد رضا شاهید کیست؟

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

5- خبر پاریس مربوط به چه چیزی خواهد بود؟

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

6- اسکات استرنز کیست؟

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

ب 4
دوباره به نوار گوش کنید و به سؤاالت زیر جواب دهید.

Listen to the news clip again and answer the following questions.

U  

http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/a1e557f5f5b24952944403e4b37e845b1d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
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ج 4

روز دوم

  1
ش

بخ
  •

 ۷
ل 

ص
ف

جوابهایتان را با همکالسیهای دیگر مقایسه و کامل کنید.

Compare your answers with your classmates and correct if needed.

5
 

در باره نواری که شنیدید با همکالسیهایتان صحبت کنید.

Have a discussion in class about the news clip you listened to.

In task 4 you came across the word گوینده meaning ‘speaker’ or ‘announcer’. 

In English, when we want to name someone who performs or does an 

action, we add -er to the verb, e.g., speak + er = speaker.  In the Persian 

language we usually add the suffix  نده- to the end of the imperative 

form. For example شنونده means ‘listener’ and راننده means ‘driver’.

LANGUAGE AND GRAMMAR NOTE

¨

¨



1
روزنامه های ایران معمواًل سه تاریخ را در محل تاریخ چاپ می نویسند.  این سه تاریخ مربوط به چه هستند؟  پیدا کنید 

امروز به تقویم ایرانی چه تاریخی )روز و ماه و سال( می شود. 

بخش1

  1
ش

بخ
  •

 ۷
ل 

ص
ف

Iranian newspapers usually print the date in three calendars.  Find out what these 
three dates are.  Also, find out what today’s date would be in the Iranian calendar.

14   

بخش1برنامه های صدای ٓامریکا  )۳( 

 Voice of America Programs (III)             Day 3

ایاالت متحدهجنوب و مرکز ٓاسیاخاور میانهاروپاخاور دورقاره ٓامریکآافریقا

< حمله به کاروان رئیس جمهور بلغارستان هنگام دیدار از سپاهیان 
بلغار در عراق

< در یک انفجار در بغداد چهار خودروی نظامی ٓامریکایی به ٓاتش کشیده 
شد

< کره شمالی پیشنهاد کره جنوبی را برای کمک به ٓاسیب دیدگان در 
انفجار ترن رد کرد

< در جریان درگیریر مسلحانه در شهر فلوجه ۸ شورشی عراقی کشته 
شدند

< سه تن از تفنگداران دریایی ٓامریکا در حمله ای در جنوب افغانستان 
مجروح شدند

< حداقل ۹ نفر در سومین روز انتخابات پارلمانی در هند کشته شدند
< هفت نفر از شورشیان گروه های ببرهای تامیل در سری النکا به 

ضرب گلوله کشته شدند
< در حمله مردان مسلح فلسطینی، یک پاسدار مرزی اسرائیلی کشته شد

< دست کم ۲۲ نفر در نبرد اخیر بین مسلمانان و مسیحیان در جزایر 
مالوکو کشته شدند

وزیر نفت عراق: عملیات کامل صادرات 
نفت در بصره از سر گرفته شد

در پی انفجار سه قایق کوچک مملو از 
مواد منفجره در نزدیکی پایانه بصره در 

شامگاه شنبه، نخست چنین تصور شد که 
به این تٔاسیسات ٓاسیبی وارد نیامده است، 

اما سپس مشخص شد که دستگاه های 
مولد و انتقال برق، بر اثر انفجارها ٓاسیب 
دیده و عملیات تلمبه زنی باید متوقف شود

خبرهای دیگر

خبر اول

 اخبار ایران
 اقتصاد و بازرگانی

 تروریسم
 حقوق بشر

 دانش و تکنولوژی
 زنان

 فرهنگی و هنری
 مسا یل منطقه

 ورزش

 رادیو فردا
 وزارت امور خارجه 

ٓامریکا

  عنوان مطالب

  لینک ها

 منشورصدای ٓامریکا 
 تماس با ما

Contact us in 
English

  درباره ما

برنامه های گذشته رادیو

  جستجو
جدول برنامه های رادیو   

و تلویزیونی

April 2004
مطالب دو هفته اخیر

¨
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روز سوممشاغل و فعالیت ها

  1
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بخ
  •

 ۷
ل 

ص
ف

مثال: 

1-  ) ٓافریقا(   معّمر قذافی، رهبر لیبی، بعد از 51 سال برای اّولین بار به خارج از لیبی مسافرت کرد. 

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

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

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

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

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

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

ب ۲
جمله هایتان را با جمله های دو نفر دیگر مقایسه کنید.

Compare your answers with those of two other classmates.

الف ۲
عکس صفحۀ پیش، صفحٔه اصلی سایت اینترنتی صدای ٓامریکا است.  در قسمت باالی »خبر اّول« اسمهای ۷ منطقه دنیا 
را میبینید.  دو نفری کار کنید.  اّول اسم آن هفت منطقه را بترتیب از طرف راست در جای مناسب بنویسید.  بعد برای هر 

منطقه یک عنوان خبری بنویسید. 

The picture on the previous page is a screenshot of the VOA website.  Above where 
it says خبر اّول you see names of the seven regions of the world.  Work in pairs.  First, 
write the names of those seven regions in order on the right side of the following 
lines.  Then, write a headline for each region. 

^

¨
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روز سوممشاغل و فعالیت ها

الف ۳

 دو نفری کار کنید.  به صفحه اصلی سایت اینترنتی صدای امریکا در تمرین ۲ نگاه کنید.  خبر اصلی )اّول( را بخوانید
و پاسخ های درست را هم عالمت بزنید وهم در جای خالی در جمله بنویسید.

Work in pairs.  Look at the the VOA website image in task two.  Read خبر اّول and 
mark the correct answers and also fill in the blanks.

  1
ش

بخ
  •

 ۷
ل 

ص
ف

1-  این خبر مربوط به  ----------------------   ا ست.    

  ٓافریقا    خاور دور    قاّره ٓامریکا     خاور میانه 

۲- این خبر میگوید که عملّیات صادرات نفت در بصره دوباره ------------------------- .  

  شروع شده است                     قطع شده است
 تمام شده است                     از سر گرفته نخواهد شد 

۳- خبر میگوید که به عّلت انفجار، تأسیسات برقی برای صدور نفت   ---------------------------- .    

 خراب نشدند                      به صادر کردن نفت ادامه دادند
 به تلمبه زدن ادامه دادند            آسیب دیدند 

4- برطبق این خبر، انفجار موقع  ----------------------   اّتفاق افتاد.    

 شب     روز                       صبح   شام خوردن  

5- خبر میگوید که انفجار توّسط  -------------------------  پر از مواّد منفجره اّتفاق افتاد.    

 سه اتومبیل                               یک کشتی بزرگ
 قایقهای کوچک                    یک اتوبوس کوچک 

^



1۷   

روز سوم
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ب ۳

 در دو گروه ۳ یا4  نفری کار کنید و به قسمت »خبرهای دیگر«  نگاه کنید.  در این قسمت ۹ عنوان خبری است.
 بترتیب از همدیگر سؤال کنید و جوابهایتان را در جاهای خالی بنویسید. ) گروه یک با 5 عنوان خبری و گروه دو با

4 عنوان خبری کار کند.(

Work in two groups of three or four and look at the section titled  خبرهای دیگر . There 
are nine news headlines in this section.  In turn, ask each other the following 
questions and write down your answers. (group one has five headlines and group 
two has four)

گروه 1

1- خبر 1 مربوط  به چه کسی است؟ --------------------------------------------------------

۲- در انفجار بغداد چه اّتفاقی افتاد ؟ --------------------------------------------------------

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

۳- خبر ۳ مربوط به کدام کشور ها است؟ ----------------------------------------------------

4- شهر فلوجه کجا است و در آن شهر چه اّتفاق افتاد؟ ---------------------------------------

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

5- خبر 5 مربوط به کدام کشور است؟ -------------------------------------------------------

گروه ۲

6- خبر 6 مربوط به کدام کشور است و در آن کشور چه اّتفاق افتاده است؟

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

۷-  خبر ۷ مربوط به کدام کشور است و آن کشور کجا است؟

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

                 @



1۸   

ج ۳
هر دو گروه باهم کار کنید و کارهایتان را باهم مقایسه کنید و آنهارا کامل کنید.

روز سوم

The two groups work together.  Compare your answers and complete if needed.

  1
ش

بخ
  •

 ۷
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ص
ف

      In today’s major news item of the Voice of America you 
have ازسر گرفته شد, meaning “was resumed/has been resumed” as 
the verb of the sentence in the headline.  Verbs of this pattern 
are in the passive voice.  In order to form the passive voice 
of verbs in the Persian language, we use the past participle of 
the main verb and conjugate the verb  شدن  accordingly.  If you 
want to say “his friend was killed in a train explosion,” you say:

دوستش در انفجار قطار کشته شد.  
 The use of the passive form of verbs is very common in 
Persian.  In fact, compound verbs with کردن  can also be used 
with شدن .  The first will have an active meaning and the latter 
will have the passive one.  In Persian, active voice is called معلوم 
and passive is called مجهول .  Quite often, when a verb focuses 
on the recipient of the action, the passive voice is used.  In 
such cases, the subject of the verb is of less importance. 

۸-  خبر ۸ مربوط به کدام منطقه ای از دنیا بوده و مربوط به چه موضوعی است؟

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

۹- خبر ۹ مربوط به جنگ چه کسانی است  و در نتیجه این جنگ چه شده؟

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

LANGUAGE AND GRAMMAR NOTE

¨
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الف 4

روز سوم

  1
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 ۷
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به نوار گوش کنید و اّطالعات خود را یاد داشت کنید.

Listen to the audio clip and write down what you understand.

ب 4

دو نفری کار کنید و خبر هائی را که از میان خبرهای زیر شنیدید عالمت بزنید.  کار خود را با همکالسیهای دیگر 
مقایسه کنید.

Work in pairs and mark the news you heard, which are among the following 
news headlines.  Compare your work with other classmates.

^

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

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

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

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

< حمله به کاروان رئیس جمهور بلغارستان هنگام دیدار از سپاهیان بلغار در عراق

< در یک انفجار در بغداد چهار خودروی نظامی ٓامریکایی به ٓاتش کشیده شد

< کره شمالی پیشنهاد کره جنوبی را برای کمک به ٓاسیب دیدگان در انفجار ترن رد کرد

< در جریان درگیریر مسلحانه در شهر فلوجه ۸ شورشی عراقی کشته شدند

< سه تن از تفنگداران دریایی ٓامریکا در حمله ای در جنوب افغانستان مجروح شدند

< حداقل ۹ نفر در سومین روز انتخابات پارلمانی در هند کشته شدند

< هفت نفر از شورشیان گروه های ببرهای تامیل در سری النکا به ضرب گلوله کشته شدند

< در حمله مردان مسلح فلسطینی، یک پاسدار مرزی اسرائیلی کشته شد

< دست کم ۲۲ نفر در نبرد اخیر بین مسلمانان و مسیحیان در جزایر مالوکو کشته شدند

U  
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1- ناهار را قبل از ساعت 1 خوردند.

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

۲- در اربیل 15 پلیس عراقی کشته شد. 

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

۳- کیک را پیش از آمدن مهمانها بریدند.

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

      
4- قبض برق و گاز را هفته پیش پرداخت کردم.

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

5
دو نفری کار کنید و جمالت زیر را از معلوم به مجهول و از مجهول به معلوم عوض کنید.

Work in pairs and change the following sentences from active to passive or 
from passive to active.

ج 4
 

به عنوانهای خبری دوباره نگاه کنید.  جمله های مجهول در خبر ها را عالمت بزنید. 

Look at the news headlines again.  Mark the passive sentences in the 
headlines.

                 @

^



1
سایت اینترنتی اخبار فارسی صدای ٓامریکا را روی کامپیوتر خود باز کنید و فرمت ٓان را با فرمت تصویر زیر مقایسه کنید.

بخش1

  1
ش

بخ
  •

 ۷
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ف

Open the Persian page of the VOA website, 
http://www1.voanews.com/persian/news/   on your computer’s browser and 
compare its format with the image below.
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بخش1برنامه های صدای ٓامریکا  )۴( 

 Voice of America Programs (IV)             Day 4

< احتمال وجود ۸ بمب اتمی در زرادخانه کره شمالی
< تعطیلی دفاتر سازمان ملل متحد و سفارت ٓامریکا در دمشق

< رئیس ٓاژانس بین المللی انرژی اتمی اواخر سال جاری از اسرائیل دیدن خواهد کرد
< نیروهای امنیتی افغان 16 نفر را به ظن طرح ریزی حمالتی در کابل دستگیر کردند
< نیروهای ائتالف چند هدف در شهر فلوجه را پس از انقضای مهلت ٓاتش بس گلوله 

باران کردند
< انتخابات دور دوم مجلس شورای اسالمی ایران روز ۷ می برگزار خواهد شد

< زد و خورد بین مردان مسلح و نیروهای امنیتی در دمشق ۴ کشته بر جای گذارده 
است

هشدار نماینده ویژه سازمان ملل متحد در عراق
اخضر ابراهیمی روز سه شنبه در گزارش 

کوتاهی به سازمان ملل متحد گفت رویارویی 
بین نیروهای ٓامریکا و شورشیان در فلوجه 

ممکن است ٓانچه را او درگیری بسیار خونینی 
توصیف کرد موجب شود

اخضر ابراهیمی

ایاالت متحدهجنوب و مرکز ٓاسیاخاور میانهاروپاخاور دورقاره ٓامریکآافریقا

 اخبار ایران
 اقتصاد و بازرگانی

 تروریسم
 حقوق بشر

 دانش و تکنولوژی
 زنان

 فرهنگی و هنری
 مسا یل منطقه

 ورزش

 رادیو فردا
 وزارت امور خارجه ٓامریکا

  عنوان مطالب

  لینک ها

  درباره ما

برنامه های گذشته رادیو

  جستجو
جدول برنامه های رادیو   و 

تلویزیونی

April 2004
مطالب دو هفته اخیر

خبرهای دیگر

خبر اول

¨

http://www1.voanews.com/persian/news/
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ب 2
خبرهای ۴ و5  را از معلوم به مجهول عوض کنید.

Turn headlines numbers four and five from active into passive.

                 @

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

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

1-  خبر 1 مربوط به کدام منطقه ای از دنیا و کدام کشور است؟

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

2-  خبر 2 مربوط به کدام منطقه ای از دنیا و کدام کشور است؟

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

3-  خبر 3 مربوط به کدام منطقه ای از جهان و کدام کشور است؟

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

۴-  خبر ۴ مربوط به چه کشوری است؟

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

5-  خبر 6 مربوط به چه کشوری است؟

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

الف 2
دو نفری کار کنید و به قسمت »خبر های دیگر« در تصویر سایت اینترنتی صدای ٓامریکا درصفحۀ قبل نگاه کنید. سؤاالت 

زیر را بترتیب از همدیگر بپرسید و جواب همکالسیتان را در جای خالی بنویسید.

Work in pairs and look at the section titled خبر های دیگر in the VOA website image on 
the previous page.  In turn, ask each other the following questions and write your 
partner’s answers.

^
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ب 3
دو نفری کار کنید.  دو باره به نوار گوش کنید و خبر هائی را که شنیدید روی تصویر صفحه اینترنتی زیر عالمت بزنید.

Work in pairs. Listen to the news clip again and find the news you hear on this 
image.

الف 3
به نوار گوش کنید و اّطالعات خود را یاد داشت کنید.

Listen to the news clip and write down what you can understand.

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

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

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

< احتمال وجود ۸ بمب اتمی در زرادخانه کره شمالی
< تعطیلی دفاتر سازمان ملل متحد و سفارت ٓامریکا در دمشق

< رئیس ٓاژانس بین المللی انرژی اتمی اواخر سال جاری از اسرائیل دیدن خواهد کرد
< نیروهای امنیتی افغان 16 نفر را به ظن طرح ریزی حمالتی در کابل دستگیر کردند
< نیروهای ائتالف چند هدف در شهر فلوجه را پس از انقضای مهلت ٓاتش بس گلوله 

باران کردند
< انتخابات دور دوم مجلس شورای اسالمی ایران روز ۷ می برگزار خواهد شد

< زد و خورد بین مردان مسلح و نیروهای امنیتی در دمشق ۴ کشته بر جای گذارده است

هشدار نماینده ویژه سازمان ملل متحد در عراق
اخضر ابراهیمی روز سه شنبه در گزارش 

کوتاهی به سازمان ملل متحد گفت رویارویی 
بین نیروهای ٓامریکا و شورشیان در فلوجه 

ممکن است ٓانچه را او درگیری بسیار خونینی 
توصیف کرد موجب شود

اخضر ابراهیمی

ایاالت متحدهجنوب و مرکز ٓاسیاخاور میانهاروپاخاور دورقاره ٓامریکآافریقا

 اخبار ایران
 اقتصاد و بازرگانی

 تروریسم
 حقوق بشر

 دانش و تکنولوژی
 زنان

 فرهنگی و هنری
 مسا یل منطقه

 ورزش

 رادیو فردا
 وزارت امور خارجه ٓامریکا

  عنوان مطالب

  لینک ها

  درباره ما

برنامه های گذشته رادیو

  جستجو
جدول برنامه های رادیو   و 

تلویزیونی

April 2004
مطالب دو هفته اخیر

خبرهای دیگر

خبر اول

U  

U  
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الف ۴

با استفاده از کلمات زیرجمله های زیر را کامل کنید.

Fill in the blanks using the follwing words.

گزارش - رویارویی - هشدار داد - خونین - درگیری - نیویورک

1-  هفته اّول ماه مه ------------------- تمام خبر گزاریها درباره شکنجه در زندان ابوغریب بود. 

2-  اداره مرکزی سازمان ملل مّتحد در شهر ------------------- است.

3-  دیروز در ------------------- نیروهای ٓامریکائی و شورشیان عراقی 2۸ نفر کشته شدند.

۴-  در ------------------- های خونین در مرزهای هند و پاکستان تا بحال صد ها نفر کشته شده اند.

5-  جنگ ------------------- ایران و عراق ۸ سال طول کشید. 

6- اخضر براهیمی در باره رویاروئی نیروهای ٓامریکا و شورشیان در شهر فلوجه -------------------.

ب ۴

دو نفری کار کنید و خبر مربوط به قسمت »خبر اول« را بخوانید.

Work in pairs and read the piece of news in the section entitled خبر اول .

^

                 @



25   

روز چهارممشاغل و فعالیت ها

  1
ش

بخ
  •

 ۷
ل 

ص
ف

ج ۴
در گروههای 3 یا ۴ نفری کار کنید و سؤاالت زیر را بترتیب از همدیگر بپرسید وجواب همکالسیتان را در جاهای خالی 

بنویسید.

Work in groups of three or four and ask each other the following questions and 
write down your partners’ answers.

1- مردی که در عکس میبینید اسمش چیست؟

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

2- شغل این مرد چیست؟

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

3- این مرد در کجا صحبت میکند؟

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

۴- این مرد در باره چه کشوری و چه شهری صحبت میکند؟

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

5- این مرد در باره چه موضوعی هشدار میدهد.

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

                 @
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دو نفری کار کنید و با اّطالعات خود از اخبار صفحه اصلی صدای ٓامریکا پاسخ درست را هم عالمت بزنید وهم در جای 
خالی در جمله بنویسید.

Work in pairs and, using your information from the main page of the VOA 
website in task three, check the correct answers and then write them in the 
blanks.

1- به نظر آقای اخضر براهیمی در گیری فلوجه خیلی  ---------------------- خواهد بود.    

 طوالنی                     کوتاه   رویارویی                       خونین  

2-دفتر سازمان ملل مّتحد و سفارت امریکا در  ---------------------- تعطیل شد.    

 بغداد                      دمشق   نیویورک                      واشنگتن  

3- نماینده آژانس بین المللی اتمی از  ---------------------- دیدن خواهد کرد.    

 کره شمالی                     بغداد   ا سرائیل                      تهران  

۴- نیروهای امنّیتی افغان 16 نفر را  ----------------------.    

 به زندان بردند        به قتل رساندند   کشتند                   دستگیر کردند  

5- در درگیری بین مردان مسّلح و نیروهای امنّیتی در دمشق ۴ نفر ---------------------- .    

 دستگیر شدند                      زندانی شدند 
 زخمی شدند                          کشته شدند 

^



الف 1
سه نفر از شاگردان به نوبت گزارش خود را درباره نماینده ویژه سازمان ملل در عراق، آقای اخضر براهیمی ) تکلیف 

شب، روز چهارم، تمرین یک( برای کالس میخوانند  و شاگردان کالس از آنها سؤال میپرسند و اّطالعاتشان را کامل 
میکنند. 

بخش1

  1
ش

بخ
  •

 ۷
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ف

Three students read their reports about the United Nations special envoy to Iraq, 
Mr. Akhzar Ebrahimi (Homework Day Four Task One) and others ask them questions 
and update their information.

2۷   

بخش1مطبوعات و روزنامه های ایران   

 Iranian Press and Newspapers        Day 5

ب 1
خبرهای صفحه فارسی صدای ٓامریکا را که درتمرین دوم تکلیف شب روز چهارم  آماده کرده اید برای کالس بخوانید.

Read to the class the news headlines you chose from the Persian page of VOA 
website in Task Two of your Day Four homework. 

الف 2
به فیلم نگاه کنید. روز نامه ها و مطبو عاتی را که در فیلم میبینید اسمشان را در زیر عالمت بزنید.

Watch the video clip.  Mark the names of the newspapers and the press that you 
see in this clip.

روزنامه صبح ایران- فارسی همشهری 
روزنامه صبح ایران- انگلیسی تهران تایمز 

روزنامه صبح ایران- فارسی حیات نو 
روزنامه صبح ایران- فارسی عصر ما 
روزنامه صبح ایران- فارسی آفرینش 
روزنامه صبح ایران- فارسی رسالت 

روزنامه صبح ایران- انگلیسی ایران نیوز 
روزنامه اقتصادی ایران- فارسی آفتاب یزد 

روزنامه صبح ایران- فارسی انتخاب 
روزنامه عصر ایران- فارسی اّطالعات 
دنیای اقتصاد  روزنامه عصر ایران- فارسی

جمهوری اسالمی  روزنامه صبح ایران- فارسی

روزنامه صبح ایران- فارسی قدس  
روزنامه صبح ایران- فارسی گزارش 
روزنامه صبح ایران- فارسی یاس  
روزنامه صبح ایران- فارسی شرق 
روزنامه عصر ایران- فارسی  کیهان 
روزنامه عصر ایران- فارسی جام جم 

مجّله هفتگی )هفته نامه( – فارسی  خانواده 
مجّله ماهانه )ماهنا مه( – فارسی محک 

مجّله هفتگی )هفته نامه( – فارسی راه زندگی 
مجّله هفتگی )هفته نامه( – فارسی  جوانان 
مجّله )فصلنامه( هر سه ماه یک بار خانواده سبز 

چاپ میشود – فارسی      

¨

¨

·
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ب 2
دو نفری کار کنید. اول به کار یکدیگر نگاه کنید.  سپس دو باره به فیلم نگاه کنید و  پاسخهای خود را کامل کنید.

Work in pairs.  Look at each other’s work.  Then watch the video clip again and 
correct your answers.

۳
 به لیست روزنامه ها و مجاّلت در قسمت 2  نگاه کنید. دو نفری کار کنید و سؤاالت زیر را بترتیب از همدیگر بپرسید

 و جوابهایتان را در جا های خالی بنویسید.

Look at the list of newspapers and magazines in task two. Work in pairs and ask 
each other the following questions in turn, and write down the answers.

^

1- سه هفته نامه تهران را اسم ببرید و بگویید که آنها به چه زبانی چاپ میشوند؟

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

2- ماهنامه یعنی چه؟

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

۳- فصلنامه یعنی چه؟

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

4- سالنامه یعنی چه؟

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

5- روزنامه های ایران نیوز و همشهری کی و به چه زبانی چاپ و منتشر میشوند؟

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

6- روزنامه های کیهان و ایران کی و به چه زبانی چاپ و منتشر میشوند؟

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

۷- اسم یک فصلنامه، یک هفته نامه ویک روزنامه عصر تهران را بگوئید.

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

8- اسم دو هفته نامه و یک روزنامه ٓامریکائی را بگوئید.

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

·
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4
 به دو گروه تقسیم شوید. هر گروه به نوبت از گروه دیگربخواهد در باره موضوعات زیر یک خبر بگوید. بعد از

شنیدن خبر از اّطالعاتی که گرفتید یک عنوان خبری جدید بسازید و برای کالس بخوانید.

Form two groups.  In turn each group asks the other group to make a news story 
for one of the subjects.  Then try to make a headline for it and read it to the class.

مثال:
لطفأ یک خبر اجتماعی بگوئید) خبرتان مربوط به یک موضوع اجتماعی باشد(:   دیشب در 

اخبار خواندم که در کشورهای جهان سّوم مرض ایدز روز بروز بیشر میشود... 
عنوان خبری: مشکل ایدز و کشورهای جهان سّوم

1- اجتماعی: -------------------------------------------------------------------------------

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

عنوان خبری: -------------------------------------------------

2-  اقتصادی: ------------------------------------------------------------------------------

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

عنوان خبری: -------------------------------------------------

۳- خارجی )شما در ٓامریکا زندگی میکنید(: --------------------------------------------------

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

عنوان خبری: -------------------------------------------------

                 @
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4- سیاسی: --------------------------------------------------------------------------------

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

عنوان خبری: -------------------------------------------------

5- شهری )شما در رالی زندگی میکنید(: ----------------------------------------------------

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

عنوان خبری: -------------------------------------------------

6- ورزشی )داخلی - مربوط ٓامریکا(: -------------------------------------------------------

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

عنوان خبری: -------------------------------------------------

۷- ورزشی جهان )خارجی(: ----------------------------------------------------------------

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

عنوان خبری: -------------------------------------------------
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5
دو نفری کار کنید و به صفحه همشهری نگاه کنید. سؤاالت زیر را بترتیب از هدیگر بپرسید و جواب همکالسیتان را در 

جای خال بنویسید.

Work in pairs and examine the image of the Hamshahri front page.  In turn, ask 
each other the following questions and write down your partner’s answers.

 
1- این روز نامه مربوط به کدام روز و ماه و سال هجری شمسی است؟

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

2- چند عنوان خبری در این صفحه میبینید؟

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

۳- چند خبر خارجی و چند خبر داخلی در این صفحه میبینید؟

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

4- عنوان خبرخارجی چیست؟

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

^

هاشمی رفسنجانی در ٓاغاز کنفرانس بین المللی 

وحدت:

جهان اسالم به موج جدید بیداری نیازمند است

در پی افشای شکنجه زندانیان عراقی
بوش عذر خواهی نکرد

دور دوم انتخابات فردا در ۳9 حوزه برگزار می شود

طرح احترام به ٓازادی های مشروع به تصویب شورای نگهبان رسید
May 6, 2004  - ۳۳۷0 پنج شنبه 1۷ اردیبهشت 1۳8۳ - سال یازدهم - شماره

اجتماعی
اقتصادی
خارجی
سیاسی
شهری
ورزش

ورزش جهان
صفحه ٓاخر

همشهری ضمیمه

بازارچه همشهری
همشهری ایرانشهر



1
درباره روزنامه مورد عالقه خود صحبت کنید.  بگویید روزنامه عصر است یا صبح و به چه زبانی چاپ می شود.  هم 

چنین درباره مطبوعات ایران صحبت کنید.  بگویید چه روزنامه ها، هفته نامه ها، ماه نامه ها و سالنامه هایی می شناسید.

بخش1
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Talk about your favorite newspaper.  Say whether it is a morning newspaper or 
an evening newspaper and in what language it is published.  Also, talk about the 
Iranian press.  Say what dailies, weeklies, monthlies, and annuals you know.

32   

بخش1روزنامه همشهری   )1( 

 Hamshahri Newspaper (I)             Day 6

2
دو نفری کار کنید و به صفحه اّول روز نامه همشهری نگاه کنید.  سؤاالت زیر را بترتیب از همدیگر بپرسید و جوابهایتان 

را در جای خالی بنویسید.

Work in pairs and browse the front page of the Hamshahri newspaper.  In turn, ask 
each other the questions on the next page and write down your answers.

رئیس مجلس ، هیٔا تی را مٔامور بررسی ماجرای فرودگاه کرد
محسن نریمان و عال ء الدین بروجردی از طرف رئیس مجلس مٔامور بررسی حادثه فرودگاه 

امام خمینی )ره( شدند
سردار افشار: ستاد کل نیروهای مسلح با مراجع قانونی که موضوع تعطیلی فرودگاه را بررسی 

می کنند همکاری خواهد کرد

مقتدی صدر:
درگیری با اشغالگران را به سراسر عراق گسترش دهید

بدرفتاری با زندانیان عراقی بوش را وارد بحران کرده است

سنجش ٓامادگی نوٓاموزان دبستانی از 1۶ خرداد

May 11, 2004 - 33۷۵ سه شنبه 22 اردیبهشت 13۸3 - سال یازدهم - شماره

اجتماعی
اقتصادی
خارجی
سیاسی
شهری
ورزش

ورزش جهان
صفحه ٓاخر

همشهری ضمیمه

بازارچه همشهری

همشهری ایرانشهر

¨

^
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1- در این صفحه اینترنتی چند خبر میبینید؟ برای خوانندگان ایرانی چند تا از خبرها خارجی و 

چند تا داخلی هستند؟

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

2- خبر 1 درباره چیست و یک خبر خارجی است یا داخلی؟

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

3- خبر 2 درباره چیست و یک خبر خارجی است یا داخلی؟

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

4- خبر3  درباره چیست و یک خبر خارجی است یا داخلی؟

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

الف 3
به اخبار زیر از صدای ٓامریکا گوش کنید و اّطالعات خود را یادداشت کنید.  

Listen to the news clip from the VOA and write down what you understand.

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

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

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

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

U  
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دو نفری کار کنید و دوباره به اخبار صدای ٓامریکا گوش کنید.

Work in pairs and listen to the VOA news again.
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ج 3
سؤاالت زیر را ازهمدیگر بپرسید و جوابهایتان را در جا های خالی بنویسید.

Ask each other the following questions and write down your answers.

1- در این گزار ش خبری چند تا خبر شنیدید؟ ------------------------------------------------

2- برای شنوندگان ایرانی این خبرها خارجی هستند یا داخلی؟ --------------------------------

3- کدامیک از خبرهای صدای ٓامریکا مربوط به یکی از خبرهای روز نامه همشهری است؟  به 
اخبار روزنامه همشهری نگاه کنید و آن خبر را عالمت بزنید. 

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

 You already know the different patterns of changing singular 

nouns into plural in the Persian language.  Adding ها- to the end of a 

singular noun is the most common procedure, for example میزها و  . میز  

The plural form of nouns pertaining to people and animals are made 

by adding ان- to the end of their singular form: وسگان سگ   , زنان  و  . زن 

Sometimes, you add a ات- or جات- to the end of the singular nouns ending 

with a long vowel or silent ه,  as in ترشیجات و  جات  and  ترشی  میوه  و   .میوه 

Nouns that usually take ان in their plural forms if they end in 

 There are examples  .گ is transformed into ه the character ه

of this rule in this lesson and the proceeding ones such as:

 شنونده وشنوندگان ، گوینده و گویندگان و بیننده و بینندگان

LANGUAGE AND GRAMMAR NOTE

U  

                 @
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دو نفری کار کنید و به تصویر صفحه اینترنتی صدای ٓامریکا در زیر نگاه کنید.

Work in pairs and browse the VOA website image below.

الف 4 ^

< مرخصی کوتاه از زندان برای سه روزنامه نگار ایرانی
< ٓامریکا صدام حسین را پیش از انتقال قدرت در روز 3۰ ژوئن تحویل می دهد

< مقتدی صدر خواهان مذاکره با ائتالف است
< اظهارات یک سناتور ارشد ٓامریکایی در جلسه رسیدگی به بدرفتاری با زندانیان عراقی

< روسیه از شهروندان خود خواسته است عراق را ترک کنند
< تالش ترکیه برای تصویب یک الیهٔه بحث انگیز ٓاموزش عالی در پارلمان 

< سفر معاون وزارت امور خارجه ٓامریکا به اسالم ٓاباد
< دیدار والدیمیر پوتین از جمهوری جنگزده چچن

< مالقات وزیر امور خارجه نروژ با رهبر سازمان ببرهای تامیل

گردهمایی حدود ۶۰۰ 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

 اخبار ایران
 اقتصاد و بازرگانی

 تروریسم
 حقوق بشر

 دانش و تکنولوژی
 زنان

 فرهنگی و هنری
 مسا یل منطقه

 ورزش

 رادیو فردا
 وزارت امور خارجه ٓامریکا

  عنوان مطالب

  لینک ها

  درباره ما

برنامه های گذشته رادیو

  جستجو
جدول برنامه های رادیو   و تلویزیونی

ایاالت متحدهجنوب و مرکز ٓاسیاخاور میانهاروپاخاور دورقاره ٓامریکآافریقا
May 2004

مطالب دو هفته اخیر

خبرهای دیگر

خبر اول
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ب 4
دو نفری کار کنید و سؤاالت زیر را از همدیگر بپرسید و جوابهایتان را در جاهای خالی بنویسید.

روز ششم

Work in pairs and ask each other the following questions and write down your 
answers.
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1- به نظر شما خبر اّول مربوط به چه کسی و یا چه چیزی است؟

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

2- در قسمت »خبر های دیگر« چند عنوان خبری هست؟

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

3- در تمام این صفحه چند خبر مربوط به ایران است؟

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

4- در تمام این صفحه چند خبر مربوط به عراق است؟

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

۵- هر یک از عنوانهای خبری ۷ و ۸ را بصورت یک جمله کامل بنویسید.

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

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

ج 4
بار دیگر به اخبار صدای ٓامریکا گوش کنید و خبرهائی را که میشنوید در روی صفحه صدای امریکا عالمت بزنید.

Listen to the VOA news one more time and mark the news you heard on the VOA 
website image.

^
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الف ۵
تنها کار کنید و یک جمله مربوط به آقای هاشم آقاجری بنویسید.

Work individually and write a sentence about Mr. Hashem Aqajari.

ب ۵
در گروههای 2 یا 3 نفری کار کنید.  جمله هایتان را باهم بخوانید و کنار همدیگر بنویسید. 

Work in groups of two or three.  Read your sentences and write them down in order.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                 @

                 @
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مشاغل و فعالیت ها

ج ۵

روز ششم

                 @

  1
ش

بخ
  •

 ۷
ل 

ص
ف

تمام کالس باهم کار کنید واز جمله های دو گروه یک داستان در باره آقای آقاجاری بسازید.

Work as a class and use your sentences to make a story about Mr. Aqajari.

مثال: 
خبر 1 در باره چیست؟

خبر 1 مربوط به سه روزنامه نگار ایرانی است.

۶
دو نفری کار کنید.  به قسمت »خبرهای دیگر« صدای ٓامریکا نگاه کنید وهر کدام یک سؤال درباره یک عنوان خبری از 

هم بپرسید.

Work in pairs.  Look at the section titled خبرهای دیگر on the VOA website image 
and ask each other a question about one of the headlines.  Write your 
questions and answers

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

^



1
به صفحۀ روزنامۀ همشهری زیر نگاه کنید و با قسمتهای مختلف ٓان ٓاشنا شوید.

بخش1
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Browse the front page of the Hamshahri newspaper shown below and familiarize 
yourself with its various sections.
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بخش1روزنامه همشهری   )۲( 

 Hamshahri Newspaper (II)             Day 7

۲
به ستون موضوعات در دست راست صفحه نگاه کنید. موضوعی را که دوست دارید عالمت بزنید.  خودتان را یک 
خواننده ایرانی فرض کنید ) فکرکنید( و یک خبر مربوط به موضوع انتخابیتان بنویسید.  موضوع انتخابیتان را به 

همکالسیهایتان بگوئید و خبرتان را برای کالس بخوانید. 

Look at the subjects column on the right side of the image.  Mark your favorite 
subject.  Imagine you are an Iranian reader and write a piece of news for the 
subject you selected.  Tell the class what your favotite subject is and read the piece 
you wrote. 

                 @

اجتماعی
اقتصادی
خارجی
سیاسی
شهری
ورزش

ورزش جهان
صفحه ٓاخر

همشهری ضمیمه

بازارچه همشهری

همشهری ایرانشهر

امروز و جمعه در اعتراض به هتک حرمت اماکن مقدس عراق برگزار می شود
تظاهرات علیه اشغالگران عراق

دهها تن دیگر در کربال و نجف کشته شدند
مهاجمان ناشناس به محل اقامت ٓایت اللهّ سیستانی تیراندازی کردند

به رغم مخالفت ٓامریکا صورت گرفت
حمایت کشورهای جهان از الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت

شهرداری تهران اعالم کرد
پرداخت وام ازدواج جوانان از یکشنبه ٓاغاز می شود

مارسی یا والنسیا
قهرمان جام یوفا امشب

 تعیین می شود

May 19, 2004 - 3383 چهار شنبه 30 اردیبهشت 1383 - سال یازدهم - شماره

¨
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--------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

الف 3
دو نفری کار کنید و به عناوین خبری ستون وسط )داخل مستطیل ها( نگاه کنید.  بترتیب سؤاالت زیر را از همدیگر 

بپرسید و جواب همکالسیتان را در جای خالی بنویسید.

Work in pairs and look at the news headlines in the middle column of the image.  In 
turn, ask each other the following questions and write your classmates’ answers.

1- در قسمت عناوین خبرها چند تا مستطیل میبینید؟ ------------------------------------------

۲- در داخل یکی از مستطیل ها بیشتر از یک عنوان خبری هست. آن را عالمت بزنید و خالصه 

عنوان  خبر ها را در زیر بنویسید.

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

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

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

3- چند عنوان سیاسی در داخل مستطیل ها هست و کدام ها هستند ؟

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

4- چند عنوان اقتصادی در داخل مستطیل ها هست و کدام ها هستند ؟

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

5-  خبر ورزشی در باره کدام ورزش و کدام تیمها است؟

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

^
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ب 3
جوابهایتان را با جوابهای شاگردان دیگر در کالس مقایسه کنید.

^

Compare your answers with those of other students in the class.

1-  در یک جمله بنویسید که به نظر شما این آقا کیست؟

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

۲- برای نوشته تان یک دلیل بنویسید.

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

الف 4
به صفحه همشهری دو باره نگاه کنید. در ستون دست چپ عکس یک آقا را میبینید.

Look at the front page of Hamshahri again.  In the left column you see a man’s 
picture.

ب 4
نوشته هایتان را بترتیب برای همکالسیهایتان بخوانید.

Read your answers to the class.

العات خود را یادداشت کنید.   به اخبار زیر از صدای ٓامریکا گوش کنید و اطهّ

Listen to the news from Voice of America and write down what you can 
understand.

الف 5

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

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

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

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

                 @

¨
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 دو نفری کار کنید و دوباره به اخبار صدای ٓامریکا گوش کنید. اخباری را که شنیدید درروی صفحه صدای ٓامریکا
عالمت بزنید.

Work in pairs and listen to the VOA news again.  Mark the news you hear on the 
VOA website image.

ب 5

< تظاهرات مسلمانان شیعه در چندین کشور خاورمیانه
< پلیس فرانسه یک مرد ایرانی را در مارسی دستگیر کرده است

< در نبردهای شهرهای کربال و نجف دست کم 10 عراقی کشته شدند
< زیر ذره بین: مصاحبه پرزیدنت بوش با روزنامه الزمان و اختالف 

نظر ٓامریکا با احمد چلبی
< ابراز ناراحتی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد از مرگ حدود 

۲0 عراقی
< امضاء پروتکل بین روسیه و اتحادیه اروپا

< اجالس دو روزه رهبران ۲۲ کشور عضو اتحادیه عرب در تونس
< دستگیری دو ستیزه جوی اسالمی مظنون در پاکستان

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

 اخبار ایران
 اقتصاد و بازرگانی

 تروریسم
 حقوق بشر

 دانش و تکنولوژی
 زنان

 فرهنگی و هنری
 مسا یل منطقه

 ورزش

 رادیو فردا
 وزارت امور خارجه 

ٓامریکا

  عنوان مطالب

  لینک ها

  درباره ما

برنامه های گذشته رادیو

  جستجو
جدول برنامه های رادیو   

و تلویزیونی

ایاالت متحدهجنوب و مرکز ٓاسیاخاور میانهاروپاخاور دورقاره ٓامریکآافریقا
May 2004

مطالب دو هفته اخیر

خبرهای دیگر

خبر اول
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ج 5
دو باره به خبرهای همشهری نگاه کنید.  خالصه عنوان خبرهائی را که هم در صفحه صدای ٓامریکا و هم در صفحه 

همشهری میتوانید ببینید در زیر بنویسید.

Browse the news on the first page of the Hamshahri newspaper again.  Write a 
summary of the headlines that you can find on both the VOA page and the first 
page of Hamshahri.

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

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

                 @



1
با هم در باره کانال رادیوی مورد عالقه خود صحبت کنید.  بگویید برنامه مورد عالقه خود را در چه زمانی و روی چه 

فرکانسی گوش میکنید و چرا به این برنامه عالقه مند هستید.

بخش1
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ش

بخ
  •

 ۷
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ف

Talk about your favorite radio station.  Talk about the broadcast time and frequency 
of your favorite program and what makes you interested in that program.
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بخش1رادیو فردا

 Radio Farda             Day 8

۲
دو نفری کار کنید و به صفحه اینترنتی زیر نگاه کنید. سؤاالت زیر را بترتیب از همدیگر بپرسید و جوابهایتان را در جا 

های خالی بنویسید.  
Work in pairs and browse the following internet page.  In turn, ask each other the 
questions on the next page, and write your answers.  

^

امکان تجهیز حزب اللهّ لبنان به بمب هسته ای در 

صورت دستیابی جمهوری اسالمی به سالح اتمی

از میان روزنامه های امروز ٓامریکا، واشنگتن تایمز 

به بررسی فعالیت های هسته ای جمهوری اسالمی 

پرداخته است.  این روزنامه در مقاله ای با عنوان 

" ایران، تروریستها و سالح اتمی" می نویسد: اگر 

جمهوری اسالمی به سالح اتمی دست پیدا کند، به 

طور قطع حزب اللهّ لبنان نیز به سالح اتمی مجهز 

خواهد شد.  رژیمی مانند رژیم ایران حتما بمب اتمی 

را به حزب اللهّ و دیگر ...

ادامه نگرانیهای جهان از امکان دستیابی جمهوری 
اسالمی به سالح های هسته ای -- خالصه

تارا عا طفی

رهبر جمهوری اسالمی از نمایندگان خواست به 
جای " نیازهای موهوم" به مسائل غیر سیاسی 

بپردازند -- خالصه
امیر ٓارمین

زمین لرزه ای به شدت ۳.۲ درجه ریشتر 
شهرستان بروجرد را لرزاند -- خالصه

^
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الف ۳
العاتتان را یادداشت کنید. به نوار گوش کنید و اطهّ

Listen to the audio clip and write down what you understand.

1- چه کلمه دیگری برای زمین لرزه میدانید؟    ------------------------------------------------------

۲- زمین لرزه در کجا و چه روزی و چه ساعتی اتهّفاق افتاد؟

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

1- این صفحه اینترنتی مربوط به کدام رادیو، تلویزیون و یا روزنامه است؟

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

۲- در این صفحه چند عنوان خبری مربوط به ایران است؟

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

۳- از خبر مربوط به شهرستان بروجرد چه میفهمید؟

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

ب ۳
دو نفری کار کنید و سؤاالت زیررا از همدیگر بپرسید. جوابهایتان را در جاهای خالی بنویسید. 

Work in pairs and ask each other the following questions.  Write down your answers.

^

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

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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با استفاده از فرهنگ، متن خبر را با کلمات زیر کامل کنید.

Use a dictionary and fill in the blanks with these words.

الف 4

به نوار خبر دو باره گوش کنید و اشکاالتتان را درست کنید. سپس  دونفری کار کنید و کارتان را مقایسه کنید. 

Listen to the news audio again and make corrections if needed.  Then, work in pairs 
and compare your works.

ب 4

گزارش شده است -  لرزاند -  گذشته -  زمین لرزه –  روی میدهد – خسارتهای -  وقوع –  شدهّت -  هنوز

زمین لرزه اي شهرستان بروجرد را ----------------.  شدهّت این -------------------- ۳.۲ درجه 

ریشتر، و ساعت ------------------ ٓان 1 و ۲۹ دقیقه روز پنجشنبه -----------------------------.

طي سه ماه -------------- این دومین بار است که در استان لرستان زمین لرزه ------------------. 

زمین لرزه پیشین 4 درجه ریشتر -------------- داشت. از میزان ------------------ احتمالي زمین لرزه 

امروز بروجرد ---------------  گزارشي نرسیده است.

۳- شدهّت زمین لرزه چقدر بود؟  -----------------------------------------------------------------------

4- در سه ماه گذشته این چندمین زمین لرزه در استان لرستان است؟

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

5- میزان خسارتهای این زلزله چقدر گزارش شده است؟

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

                 @
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In the news pertaining to the earthquake in Loristan you came across the 

word لرزاند meaning ‘shook’ or ‘caused to shake’.  The infinitive of the verb is 
 which means ‘to cause to shake’.  This is called a causative  ,لرزانیدن or لرزاندن

verb.  For example, if you want to say ‘I put the child to bed’, you say 

ه را خواباندم    بچهّ
The causative infinitive corresponding to خوابیدن is خواباندن .  In order to get the 

causative verb in Persian, we usually add اندن to the present stem of a verb. 

دو نفری کار کنید و به صفحه اینترنتی زیر نگاه کنید. به ترتیب سؤاالت زیر را از همدیگر بپرسید و جوابهایتان را در 
جاهای خالی بنویسید. 

Work in pairs and browse the following internet page.  In turn, ask each other the 
questions on the next page, and write down your answers.   

الف 5 ^

با توافق ٓامریکا، سازمان ملل و شورای حکومتی
غازی یاور رئیس جمهور عراق شد

جان کری: تروریسم هسته ای جدی ترین تهدید ٓامریکا است

ٓاغاز مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری در اندونزی

کوتاه از سیاست جهان

۷1 کشته و زخمی در تازه ترین درگیریها در جنوب سومالی

ادامه ترور و نا ٓارامی در کراچی

واکنش اسرائیل به انتقاد از اردوغان

اسامی اعضای کابینه عراق

LANGUAGE AND GRAMMAR NOTE
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1- این صفحه اینترنتی مربوط به کدام رادیو، تلویزیون و یا روزنامه است؟

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

ل و آخر صفحه مربوط به کدام کشور است؟ ۲- چند عنوان خبری در این صفحه میبینید و خبر اوهّ

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

۳-  خبر شماره ۲ مربوط به چه کسی و کدام کشور است؟

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

4- خبر شماره ۳ مربوط به کدام کشور و چه موضوعی است؟

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

5- خبر شماره 5  مربوط به کدام کشور و چه موضوعی است؟

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

6- خبر شماره 6 مربوط به کدام کشور و چه موضوعی است؟

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

تنها کار کنید و عنوانهای خبری  ۳ و 5 را به صورت دو جمله کامل بنویسید.  کارتان را با کار همکالسیهای خود مقایسه 
کنید.

Work individually and expand headlines numbers three and five into full sentences.  
Compare your work with your classmates.

ب 5

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

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

                 @
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6

الف 6

Click on this link to go to the current website of Voice of America Persian.  Take 
your time to browse through the menu and understand how the site is organized.

                              http://www1.voanews.com/persian/news/  

صدای آمریکا
وظیفه ما تنها خبر رسانی است

درباره صدای آمریکا 
تماس با ما

^

با استفاده از ٓادرس اینترنتی زیر به صفحۀ فارسی سایت اینترنتی فعلی صدای ٓامریکا بروید.  با قسمتهای مختلف ٓان ٓاشنا 
شوید.  

¨

http://www1.voanews.com/persian/news/


50   

  ۲
ش

بخ
 • ۳

صل
ف

  ۲
ش

بخ
 • ۳

صل
ف

روز هشتممشاغل و فعالیت ها
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ب 6

On the right-hand side of the page, under News, you will see a link to the news of various 
countries and continents.  Copy one headline from Iran, one from America, and one from 
Europe.  

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

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

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

ج 6

Choose one of these three headlines and investigate further.  Read a couple of paragraphs 
of the report, then summarize the main point of the news. 

                 @

                 @

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

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

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

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

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

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

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

در سمت راست صفحه، پایین اخبار، لینکی به اخبار کشورها و قاره های گوناگون می بینید.  از تیترهای خبری مربوط به 
ایران، ٓامریکا و اروپا یک تیتر برای هر کدام در زیر بنویسید. 

یکی از این سه تیتر خبری را انتخاب کرده و روی ٓان کار کنید.  چند پاراگراف از متن خبر را بخوانید، سپس چکیده خبر 
را بنویسید. 
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Write a short summary of the video you watched.  
       

Explore the current site of Radio Farda by clicking on this link.  Listen to a selection 
of your choice for pure pleasure.
                                           http://www.radiofarda.com/       

د· 6

To the left of News, you will see Programs, and then farther to the left you will see Sound 
and Image.  Click on Audio-Video, select a video, and watch it, taking notes.  Write down 
new words that you don’t know and look them up.
  
                                http://www1.voanews.com/persian/video-audio/

و 6

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

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

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

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

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

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

                 @

در سمت چپ اخبار، قسمت برنامه ها را می بینید و ٓان طرف تر  قسمت صدا \ تصویر را.  به قسمت صدا \ تصویر رفته، 
یک ویدئو انتخاب و تماشا کنید و یادداشت بردارید.  کلماتی را که نمی دانید یادداشت کنید و معنی ٓانها را پیدا کنید. 

خالصه کوتاهی از فیلمی را که تماشا کردید بنویسید.

¨
به سایت فعلی رادیو فردا به ٓادرس اینترنتی زیر رفته و با ٓان ٓاشنا شوید.  برای سرگرمی به چند مورد به سلیقۀ خود 

گوش کنید.

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

                                http://www1.voanews.com/persian/video-audio/

http://www1.voanews.com/persian/video-audio/
http://www1.voanews.com/persian/video-audio/
http://www1.voanews.com/persian/video-audio/
http://www.radiofarda.com
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