
بخش  ۳

OBJECTIVES

  

جنگ

ش۳
بخ

  •
 ۷

ل 
ص

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

•
•
•
•

War
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Iran - Iraq War  (I)    Day 1

کلمۀ مناسب برای هر یک  از عکسهای زیر را از بین این کلمات پیدا 
کنید و زیر ٓان بنویسید.

بخش۳

Find the proper word for each of the following 
images from among these words and write below 
each one.

ش۳
بخ

  •
 ۷

ل 
ص

ف

جنگ ایران وعراق )1(
الف1

انفجار

بمب

بمباران 

پرچم ایران

پرچم عراق

تانک 

توپ 

جبهه

جنگ 

خاک 

فرودگاه 

مرز 

نیروی زمینی

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

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

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

                 @
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ش۳
بخ

  •
 ۷

ل 
ص

ف

ب 1
کلمات زیر را به سه گروه دسته بندی کنید و برای هر گروه یک اسم مناسب انتخاب کنید.

Divide these words into three categories and find a proper heading for each 
category.

                 @

گروه 1: ------------------

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

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

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

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

گروه 2: ------------------

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

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

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

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

گروه ۳: ------------------

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

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

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

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

----------------- ----------------- ----------------- -----------------
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ش۳
بخ

  •
 ۷

ل 
ص

ف

د 1
به هر گروه یک یا چند  کلمه از خودتان اضافه کنید.

Add to each category one or two words of your own.

----- جنگ  ----- جبهه     ----- توپهای   

----- مرزی  ----- فرودگاه    ----- عراقی   

----- هدف  ----- مهرآباد  

                 @

ج 1
از همکالسیتان بخواهید که دلیل انتخاب شما را پیدا کند.

Ask your partner to discover how you chose your categories.

^

الف 2
به نوار گوش کنید و جلو کلماتی که شنیدید به ترتیب شماره بزنید.

Listen to the audio clip and number these words in the order in which you hear 
them.

گروه 1: ------------------

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

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

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

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

گروه 2: ------------------

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

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

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

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

گروه ۳: ------------------

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

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

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

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

U  

http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/c244a6cdc26f45308b89ad8f65d5e4891d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf


12۷   
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ب 2
به نوار دوباره گوش کنید و نکات اصلی را یادداشت کنید.

Listen to the audio again and make a note of the main points.

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

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

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

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

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

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

ج 2
به نوار دوباره گوش کنید و به سئواالت زیر پاسخ دهید.

Listen again to the audio clip, and answer the following questions. 

1- این متن در باره چیست؟

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

2- جنگ ایران وعراق در چه تاریخی شروع شد؟

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

۳- جنگ در چه فصلی شروع شد؟

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

U  

U  

http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/c244a6cdc26f45308b89ad8f65d5e4891d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/c244a6cdc26f45308b89ad8f65d5e4891d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf


128   

روز اولمشاغل و فعالیت ها

ش۳
بخ

  •
 ۷

ل 
ص

ف

د 2
جوابهایتان را با جوابهای همکالسیتان مقایسه کنید.

Compare your answers with those of your partner.

4- در ایران مدارس کی باز می شوند؟

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

5- نام فرودگاه تهران چیست؟

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

6- ایران وعراق چند کیلومتر مرز با هم دارند؟

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

۷- طبق متن عراقی ها از چند طریق جنگ را شروع کردند؟

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

8- بمباران یعنی چه؟

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

^
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ش۳
بخ
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 ۷
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۳
دو نفری کار کنید.  متن نواری را که شنیدید مرور کنید و جا های خالی را پر کنید.

Work in pairs.  Listen to the audio clip and fill in the blanks in the transcript.                  @

--------- شروع شد.  یک آخر تابستان، دقیقًا یک روز----------  شهریور بود که     

نزدیکی های ظهر بود و مردم همه  گرفتار                   -------------- پیش از شروع

------------- ها بودند که صدای                     ------------- هائی در جا خشکشان کرد.  سال 1۳۵9 

بود.  عراقی ها از زمین و هوا جنگ را شروع کرده بودند.                  ---------- مهرآباد اولین

                     -------------                         --------------                     --------------   های

                                ------------- های عراقی در تهران بود.  در شهرهای دیگر هم اول فرودگاهها 

بمباران شدند.                     ------------ های عراقی                       ---------- های مرزی ایران

U  

http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/9fa0b915d0b24671bc9bb961278e586a1d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
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ش۳
بخ

  •
 ۷

ل 
ص

ف می شدند، می کوبیدند      
Past continuous tense

The verbs می شدند و می کوبیدند that you saw in the last two sentences are 

further examples of the verb tense called past progressive/continuous/

habitual, or imperfect.  For a review on this tense see the Grammar & 

Notes in Unit 4, Module 3, days 4 and 5.

LANGUAGE AND GRAMMAR NOTE

را می کوبیدند و نیروی زمینی و                                       ------------- های عراق در یک جبهه

 به طول ۵00 کیلومتر وارد                           ---------------- ایران می شدند. 
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PERSIAN VERSION

                  
Epithets Used for the Iran-Iraq War 

Below you can see the common names used for the Iran-Iraq War in 

various printed accounts. See if you can match the two columns:

The Imposed War تجاوز رژیم بعث  
The Holy Defense جنگ    

The War جنگ تحمیلی   
The battle between Right and Wrong جنگ نا برابر   

The Unequal War دفاع مقدس   
The Ba’thist Regime’s Invasion نبرد حق و باطل  

What extra linguistic information do these labels carry in general?
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1

1

Iran - Iraq War (II)    Day 2

درجات و نشانهای نظامی زیر )مربوط به نیروی زمینی( را مرور کنید )از باال ترین درجه تا پائین ترین درجه(.  سپس با 
کمک معلمتان نامها را بخوانید و تکرار کنید.

بخش3

Browse the following military (Army) ranks and rank insignia (from the highest to 
the lowest).  Then, with your teacher’s help read the ranks and repeat.

ش3
بخ

  •
 ۷

ل 
ص

ف

جنگ ایران و عراق )2(
الف1

ارتشبد 

سرلشگر

سپهبد 

سرتیپ  

General

Lieutenant General

Major General

Brigadier General

سرهنگ 

سرهنگ دوم      

سرگرد 

سروان  

ستوان یکم  

ستوان دوم 

First Lieutenant

Captain

Major

Colonel

Lieutenant Colonel

Second Lieutenant

استوار 

گروهبان

سرجوخه 

سرباز  

Sergent

Corporal

Private

Sergent Major
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ب 1
نام واحدهای نظامی زیر را مرور کنید.  سعی کنید هر واحد را با درجه نظامی فرمانده ٓان تطبیق دهید.  ٓانهایی را که 

اختالف دارند عالمت بزنید.
Browse the following army units’ names.  Try to pair up each unit with its 
commanding officer’s rank.  Mark the ones which do not pair up exactly.

^

ج 1
با همکالسیتان لیست فارسی را به ترتیب از بزرگ به کوچک مرتب کنید.

Work in pairs.  Write names of army units in Persian from the largest to the 
smallest.

^

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

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

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

----------------------  -۴

----------------------  -۵

----------------------  -۶

----------------------  -۷

----------------------  -۸

نیروی زمینی

لشگر

تیپ

سپاه

جوخه

گروهان

دسته

گردان

Army

Division

Brigade

Corps

Squad

Company

Platoon

Battalion
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الف 2
به نوار گوش کنید و جلو کلماتی که شنیدید را به ترتیب شماره بزنید.

Listen to the audio clip and number these words in the order in which you hear 
them

^

لشگر --------

سپاه --------

ارتش --------

تیپ --------

گردان --------

هنگ --------

گروهان --------

جوخه --------

واحد --------

ب 2
به نوار گوش کنید و نام/ شماره هر واحد نظامی را یادداشت کنید.

Listen to the audio clip and write the name/number of every military unit you hear.

^

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

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

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

---------------------------  -۴

---------------------------  -۵

---------------------------  -۶
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ج 2
به نوار گوش کنید و دو ستون را با هم تطبیق دهید.

Listen to the audio clip again, and match the words in these two columns.

                 @

ارتش

تیپ

تیپ

سپاه

لشگر

لشگر

11 پیاده

3 زرهی

33 مخصوص

3۴ مخصوص

سوم

عراق

د 2
متن زیر را بخوانید.  در این متن تعدادی غلط عمدی وجود 

دارد.  به نوار گوش کنید و غلطها را پیدا کنید.

Read the following paragraph, in which 
there are a number of intentional 
mistakes.  Listen to the audio and find 
the mistakes.

                 @

از ۹ سال قبل ارتش عراق خودش رو آماده این جنگی کرده بود.  در 13 شهریور ۹۵31، عراق با 31 

لشگر جنگ  شروع کرد.  سپاه سی امش در خرمشهر عمل کرد با تیپ 33 مخصوص و ۴3 مخصوص 

و لشگر 11 پیاده و فکر می کنم لشگر 3 زرهی.  می خواستند وارد خرمشهر بشوند که تیپ 33 و 3۴ 

اش ضربه مهلکی رو در خرمشهر خوردند و نابود شدند.

شهر خرمشهر در شروع جنگ
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ش3
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3
جمالت به هم ریخته زیر را مرتب کنید.

Put the following scrambled sentences into proper syntactic order.

^

1( دو/ جنگی/ سال قبل/ ارتش عراق/ از/ آماده / کرده بود /چنین/  خودش رو.

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

2( / لشگر / جنگ رو /در/ 31 شهریور / با / شروع کرد/ 13۵۹/، عراق /13.

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

3( عمل کرد / خرمشهر/ سپاه سومش/  در.

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

۴( / ضربه مهلکی رو/ خرمشهر/  تیپ 33/  در /و/ 3۴ اش / و/ نابود شدند/خوردند.

---------------------------------------------------------------------------------------------
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Singular/plural subject and verb agreement (1)

Look at this sentence of the text and compare it with its translation:

)عراق( می خواست وارد خرمشهر بشه که تیپ 33 و ۴3 اش ضربه مهلکی رو در خرمشهر 
خوردند و نابود شدند.

(Iraq) wanted to enter Khorramshahr, when its 33rd and 34th Brigades 

suffered a fatal blow and were annihilated.

Here the verbs خوردند و نابود شدند refer to the 33rd and 34th Brigades. You 

have learned that in Persian for inanimate subjects usually there is no 

subject/verb agreement.  Yet here you see a native speaker blatantly ignore 

this rule.  While at first glance it may appear to be a case of bad personal 

grammar, (not all native speakers speak according to an established 

grammar book), if we look more carefully we might find clues as to why 

this speaker has chosen to use subject verb agreement in this instance.  

Brigades are after all comprised of human beings and it may be that the 

speaker is thinking about the ‘personnel’ of these annihilated brigades.

LANGUAGE AND GRAMMAR NOTE
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Iran - Iraq War (III)    Day 3

دو نفری کار کنید. با هم کالسیتان درباره عکس زیر صحبت کنید.  با هم کلمات را بخوانید و سئواالت خود را از معلمتان 
بپرسید.

بخش3

Work in pairs.  Discuss this image with your partner.  Together, read the words and 
ask your teacher the questions you might have.    3ش

بخ
  •

 ۷
ل 

ص
ف

جنگ ایران و عراق )3(

الف1 ^
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ب 1
دو نفری کار کنید.  درهر ردیف دور کلمه ای را که با بقیه جور نیست خط بکشید.  درباره انتخاب خود توضیح دهید.

Work in pairs. In each row, circle the word which is not in the same category as the  
others.  Explain how you chose.

^

آسایشگاه سرباز   خوابگاه  زندان    )1

برج نگهبان   فرمانده   سرباز    )2

تفنگ تانک   اسلحه   قرارگاه    )3

رادار آنتن   اسیر   ارتفاعات   )4

ج 1

دو نفری کار کنید.  با استفاده از کلمات و تصویر باال یک داستان کوتاه )در پنج خط( بنویسید.

Work in pairs.  Write a short story (in five lines) by using the above words and 
image.

^

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

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

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

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

--------------------------------------------------------------------------------------------
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الف 2
جمالت زیر را بصورت داستان مرتب کنید.

Make a story from these sentences by putting them in order, numbering them to the 
right.

1( گفتم ٓامده ام مدرسه.  گفت مگر سر و صدا را نمیشنوی.  جنگ شده.

2( ... روز بیستم بود فکر می کنم.  من به خانه سر زدم.  هر چی در زدم، کسی در را باز نکرد.

3( ... انفجار از شهر شنیده می شد.  گویا عراقی ها خیابان طالقانی را با خمپاره زاده بودند.  

عراقی ها در بعضی نقاط وارد شهر شده بودند.

4( من روز اول جنگ چون اول مهر ماه بود، کیف و کتابم را برداشتم وبه سمت مدرسه رفتم.

۵( رفتم به مسجد جامع.  در ٓانجا با دو تا از خواهرها اسلحه توزیع می کردیم.

۶( دیگه خیالم راحت شده بود.  برگشتم تا که با چند تا از خواهران برویم خط.

۷( به مدرسه رسیدم. در بسته بود. در زدم.  بابای مدرسه در را باز کرد گفت چیه.

8( یعنی در انبار مسجد اسلحه بود، ما شناسنامه می گرفتیم و اسلحه می دادیم.  چند شب 

همینطور گذشت و ما در مسجد می خوابیدیم.

9( ٓان موقع من 14 یا 1۵ سال بیشتر نداشتم.

10( دیدم روی در یک برچسبی نصب شده که " ما رفتیم ماهشهر... تو هم خودت را فورًا 

برسان." من برگشتم... .

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

                 @
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ب 2
گروهی داستانی را که درست کرده اید بخوانید و راجع به آن صحبت کنید.

Work as a group to read the story you made and talk about it.

ج 2
به سئواالت زیر پاسخ دهید.

Answer the following questions.

                 @

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

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

2( راوی متن در آن موقع چه کاره بوده؟

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

3( راوی اآلن چند سالش است؟

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

4( 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؟

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

^
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د 2
گروهی کار کنید و سعی کنید چند خط به داستان باال اضافه کنید.

Work as a group and try to add a few lines to the above story.

^

 ۷( خانواده راوی به کدام شهر رفته بودند؟

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

8( راوی از چه خیالش راحت شده بود؟

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

9( راوی با چه کسانی می خواهد برود خط؟

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

10( خط یعنی چه؟

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

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

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

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

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

--------------------------------------------------------------------------------------------
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شده بود
More on the past perfect tense

In Unit Six (Module 1, Day 7) you learned about the past perfect tense, 

also called pluperfect.  In this lesson you saw further examples of this 

tense.  It is constructed by taking the past participle of the verb (the stem 

.as the auxiliary verb, and conjugating for person/number  بود using ,( ه +

infinitive شدن  
stem شد  

past participle شده  
  add /bud/ شده بود 

add person suffix شده بودم 

This structure is generally used to show an action or state in the remote 

past.

Note: When changing to negative, it is the past participle that gets the 

/na/.

نشده بودم

LANGUAGE AND GRAMMAR NOTE
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به عکس نگاه کنید و راجع به آنچه در آن می بینید صحبت کنید.

بخش۳

Look at this picture and talk about what you see in it.

ش۳
بخ
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 ۷

ل 
ص

ف

جنگ ایران و عراق )4(
1 ^
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۲
به دو گروه تقسیم شوید.  هر گروه لغتهایشان را بخوانند و معنی کنند. 6 لغت مشابه انتخاب کنید.  با کلمات جمله بسازید.  

جمالتتان را به گروه دیگر بگویید.  سعی کنید جمالتی که از گروه دیگر می شنوید را به خاطر بسپارید و به هم بگویید.  
با دقت به همه جمالت گوش کنید و سپس جمالت گروه دیگر را بنویسید.

Divide into two groups.  Each group reads and translates their words. Find six 
similar words.  Make sentences from them.  Read your sentences to the other group.
Try to memorize the sentences you hear from the other group and tell them to each other.  
Listen carefully to all the sentences and then write down the other group’s sentences. 

^

گروه یک:

----------------------------------------------------------------------------------- 1( ٓار پی جی 

----------------------------------------------------------------------------------- ۲( اسلحه 

----------------------------------------------------------------------------------- ۳( اسیر 

----------------------------------------------------------------------------------- 4( پانسمان 

----------------------------------------------------------------------------------- 5( خدمه 

----------------------------------------------------------------------------------- 6( خشاب 

----------------------------------------------------------------------------------- ۷( زخمی 

----------------------------------------------------------------------------------- 8( ژ۳  

----------------------------------------------------------------------------------- 9( ژاندارمری 
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گروه یک جمالت گروه دو را یادداشت کند:

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

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

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

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------- )6

----------------------------------------------------------------------------------------------- )۷

----------------------------------------------------------------------------------------------- )8

----------------------------------------------------------------------------------------------- )9
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گروه دو:

----------------------------------------------------------------------------------- 1( سنگر 

----------------------------------------------------------------------------------- ۲( شلیک 

----------------------------------------------------------------------------------- ۳( شناسایی 

----------------------------------------------------------------------------------- 4( فرمانده 

----------------------------------------------------------------------------------- 5( کلت  

----------------------------------------------------------------------------------- 6( گلوله 

----------------------------------------------------------------------------------- ۷( گمرک 

8( لوازم کمکهای اولیه  --------------------------------------------------------------------------

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

----------------------------------------------------------------------------------- 9( مسلح 
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گروه دو جمالت گروه یک را یادداشت کند:

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

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

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

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------- )6

----------------------------------------------------------------------------------------------- )۷

----------------------------------------------------------------------------------------------- )8

----------------------------------------------------------------------------------------------- )9
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الف ۳
متن زیر را بخوانید.

Read the following story.

ادامه از درس قبل

برای اینکه برویم خط اول رفتیم ژاندامری خرمشهر که مسلح بشویم.  البته همیشه کلت حمل می کردیم، 

چون گفته بودند امکان دارد نیروهای شناسایی دشمن داخل شهربشود.  در ژاندارمری به هرکدام از ما 

یک ژ۳ دادند .  لوازم اولیه هم برداشتیم و به سمت گمرک خرمشهر که محل درگیری بود حرکت کردیم. 

کنار سنگ های بزرگ مرمری که در گمرک بود سنگر گرفتم .... .  امکان داشت هر لحظه اسیر بشوم 

چرا که 1۰۰تا15۰متربیشتر با عراقی ها فاصله نداشتم ... .  از دور دیدم یک نفر با لباس سبز که 

مخصوص عراقی ها بود نزدیک می شود.  دقت کردم دیدم سینه اش مجروح شده است.  اسلحه را مسلح 

کردم که اگر عراقی بود بزنم.  آمد نزدیک دیدم از بچه های خرمشهر است.  پانسمانش کردم و رفت .

... بعد از زدن آرپی جی برگشتیم پیش بچه های گروه ابوذر.  در محل گروه با یکی دیگر از خواهرها 

مشغول پر کردن خشاب ها شدیم … .  )داشتم( خشاب پر می کردم که پایم را باال آوردم دیدم تمام بدنم 

آتش گرفت ... کمی شل شدم و زمین افتادم.  اول کسی فکر نمی کرد من هم زخمی شوم.  گفتند دیگر باید 

برگردی.  گفتم دستهایم که سالمند، می توانم خشاب پرکنم ولی بعد از اصرار به عقب آمدیم .1۳-14 نفر 

همانجا زخمی شدیم و برگشتیم.

 

¨
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ب ۳
دوباره متن را بخوانید و دور هر کدام از كلمات زیرکه در متن وجود دارد خط بکشید.

Read the story again and draw a line around any of the following words, which are 
in the story.

ٓار پی جی ژ۳

پانسمان خشابلوازم کمکهای اولیه

کلت

اسلحه گلوله سنگر

                 @
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ج ۳
متن را مرورکنید و عکسهای زیر را به ترتیبی که راوی می گوید شماره گذاری کنید.

Browse through the story and number these images in the order in which they are 
mentioned by the person telling the story.

د ۳
حاال با کمک یک همکالسی متن را دوباره بسازید و این بار بجای اول شخص )من/ ما(، از سوم شخص مفرد استفاده 

کنید.  سپس متنتان را با گروههای دیگر مقایسه کنید. 

Now, with help from a classmate, rewrite the story.  This time, instead of using 
the first person (I/we), use the third person singular pronoun.  Then compare your 
work with the other groups.

^

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الف 4
بنظر شما راوی مرد است یا زن؟  از کجا می فهمیم؟ در کالس بحث کنید و دالیل خود را ارائه دهید.

In your opinion, is the narrator male or female?  How do we know?  Discuss in class 
and present your arguments.

^
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ب 4
بخش زیر را بخوانید و اسم و مشخصات راوی را پیدا کنید.

Read this part and find the narrator’s name and other information. 

   زهره فرهادی هستم.  آن موقع من 14-15سال 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 اگر کاری بود انجام دهم.  به 

مسجد جامع که رسیدم دیدم بسیار شلوغ است.  مردم آن قسمت شهر که بیشتردر تیر رس 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 

بدهم.

¨
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جمالت زیر را بخوانید و به کمک ٓانها ستون غیر رسمی جدول زیر را به فارسی کامل کنید.

بخش۳

Read the following sentences and use them to fill the 
column titled غیر رسمی  in Persian. 

ش۳
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 ۷

ل 
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جنگ ایران و عراق )5(
الف1

رسمی

اسیر جنگی

جانباز

جاویداالثر

رزمنده

شهید

مجروح

مثال  غیر رسمی    

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

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

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

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

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

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

English

Words for POW

Words for disabled

Words for MIA

Words for veteran

Words for KIA

Words for wounded

1( در جنگ ایران و عراق برادر من اسیر سربازان عراق شد.

۲( یکی از دوستان من در جنگ دستش قطع شد و اآلن معلول است.

۳( من خودم در جنگ تیر خوردم و زخمی شدم.

4( هر کس که جبهه رفته می داند که جنگ چیز بدی است.

5( مفقود االثر به کسی گفته می شود که در جنگ گمشده باشد.

                 @
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ب 1
جوابهایتان را با هم مقایسه کنید.

Compare your answers with each other.

^

ج 1
با کمک همکالسیتان برای هر کدام از کلمات جدول صفحۀ پیش  یک جمله بنویسید.

With your partner’s help, write a sentence for each word in the table on the 
previous page.  

^

الف ۲
فیلم را نگاه کنید.  کدامیک از کلمات جدول باال را در فیلم می شنوید؟  دور آنها خط بکشید.

Watch the video clip.  Which one of the words in the above table do you hear in the 
clip? Circle them.

ب ۲
فیلم را دوباره نگاه کنید و نکات اصلی را یادداشت کنید.

Watch the video clip again, and write down the main points.

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

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

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

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

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

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

·

·

http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/0586474ed61f443fb3748c867645af7d1d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/0586474ed61f443fb3748c867645af7d1d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
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1- خودم تقاضا نمی کنم کسی بیاید. احتیاج ندارم.

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

۲- بله جبهه بودم.

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

۳- ۳۰ برج جبهه بودم.

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

4- در اثر موج انفجار و ترکش مجروح شدم.

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

5- از ناحیه سر مجروح شدم.

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

6- ۲5درصد مغزم تکان خورد.

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

ج ۲
با همکالسیتان برای هر یک از پاسخ های زیر یک سئوال بنویسید.

With your partner, write a question for each one of the following answers.

^

د ۲
سئوالهایتان را با گروههای دیگر مقایسه کنید.

Compare the questions you made with other groups.

^
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الف ۳
اگر شما خبرنگار بودید چه سئواالتی از این شخص می کردید؟

If you were a reporter, what questions would you have asked that person?

                 @

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

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

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

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

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

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

ب ۳
دو نفری با هم کار کنید.  یک نفر نقش خبرنگار را بازی می کند و نفردیگر نقش رزمنده را.  سئوالهایتان را بپرسید و 

سپس جایتان را با هم عوض کنید.

Work in pairs.  Play roles. One of you plays the role of a reporter and the other one 
plays the role of a soldier.  Ask your questions and then switch roles.

^
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PERSIAN VERSION

                  
برج/ماه

month/moon

In the video clip of this lesson you heard the phrase:

۳۰ برج جبهه بودم. 
I was at the front on thirtieth of the borj.

In timekeeping contexts, the word برج is used to refer to constellations 

or signs of the zodiac. However, some people use برج synonymously with 

month.  (Of course, you know that ‘moon’ and ‘month’ are from the same 

root.)  This may give rise to some confusion as the everyday word for 

tower/fortress is also برج.  There is a joke about an employee waiting at 

the top of a tower for his pay, and when asked why he was waiting up 

there, he replies: 

گفتند سر برج حقوقت را می دهیم!

Since Persian is an Indo-European language, you may not be surprised 

that the word برج and English burg, borough, berg, etc., originally ‘raised 

place, fortress’, are from the same root. 
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عکسهای زیر را نگاه کنید و بهترین عنوان را برای ٓانها از بین این کلمات مشخص کنید.

بخش۳

Browse through the following images and choose the best title for them from 
among these words.

ش۳
بخ

  •
 ۷

ل 
ص

ف

جنگ ایران و عراق )۶(

الف1

مین های ضد نفر

آمار- انفجار- برخورد - پاکسازی - زخمی - غیر نظامیان - کشاورزان - کشته - کودکان - مرزی 
مین  - مین یابی

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

                 @



1۶0   

روز ششممشاغل و فعالیت ها

ش۳
بخ

  •
 ۷

ل 
ص

ف

ب 1
کلمات زیر را به سه گروه دسته بندی کنید و برای هر گروه یک اسم مناسب انتخاب کنید.

Put these words into three categories and choose a proper title for each one.

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

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

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

                 @
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اسم گروه 1: -------------

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

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

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

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

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

اسم گروه ۲: -------------

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

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

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

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

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

اسم گروه ۳: -------------

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

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

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

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

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

ج 1
دلیل انتخابتان را به همکالسیتان توضیح دهید.

Explain to your partner how you chose your categories. 

^

د 1
به هر گروه یک یا چند  کلمه از خودتان اضافه کنید.

Add one or two of your own words to each category.

الف ۲
به نوار گوش کنید و جلو کلماتی که شنیدید به ترتیب شماره بزنید.

Listen to the audio clip and number these words in the order they are heard.

------ آلوده

------ بر اثر

------ پاکسازی

------ خنثی سازی

------ قربانی

------ کشاورزان 

------ مناطق

------ هکتار

                 @

U  

http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/0adb17e982b64574815986f573b60aba1d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
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PERSIAN VERSION

                  
هکتار

Hectares 

In the customary metric unit of land area, one hectare is equal to the 

area of a square that has 100 meters on each side.  It is approximately 

equal to 10,7639.1 square feet, 11,959.9 square yards, or 2.47 acres. 

So, how much is 4,000,000 hectares in acres?

a) 1,600,000

b) 10,000,000

c) 2,471,054

d) 9,884,216

ب ۲
به نوار گوش کنید و نکات اصلی را یادداشت کنید.

Listen to the audio clip and write down the main points.

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

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

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

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

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

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

U  
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ج ۲
به نوار گوش کنید و به سئواالت زیر پاسخ دهید.

Listen to the audio clip and answer the following questions.

1- این متن در باره چیست؟

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

۲-در این متن درمورد چه حادثه ای صحبت شده؟

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

۳- بر اثر انفجار مین چند ایرانی کشته شدند؟

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

4-  در این حادثه چند نفر زخمی شدند؟

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

5- طبق آمار رسمی در ایران چقدر مین زمینی وجود دارد؟

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

۶- چه کسانی هر ساله قربانی مین های زمینی می شوند؟

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

۷- طبق متن چقدر از زمینهای ایران آلوده به مین است؟

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

8- خنثی سازی یعنی چه؟

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

U  

http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/0adb17e982b64574815986f573b60aba1d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
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ها، ان
Revisiting plural markers in Persian 

In this lesson’s text you had ample examples of plural nouns.  What you 

may have noticed is that in some cases the plural marker ها is used and 

in some cases it is not.  In other cases the plural marker ان is used.  Here 

we would like to recap what you already learned in previous units (See 

G&N boxes in: U2-M2-D1, U3-M1-D7, and U3-M2-D6). 

Basically the text in this lesson shows that:

 is never used when a counter or quantifier is present before the ها (1

noun: 

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

حادثه 17 تن* هم شدیدًا زخمی شدند.

 :is mainly left out when a general reference is made to the noun ها (2

مثال: سه ایرانی نزدیکی شهرستان مهران، بر اثر انفجار مین* جان* خود را از دست دادند.

:for some animate nouns ها can be used to replace ان (3

با اینحال هر ساله تعدادی از غیر نظامیان* از جمله کودکان* جان خود را بر اثر برخورد با  مثال: 

مین از دست می دهند.

NOTE: * is used to mark the relevant places in the above sentences.

LANGUAGE AND GRAMMAR NOTE
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Singular/plural subject- verb agreement (2)

In this lesson’s text you also had further examples of plural subjects. 

In some cases the verbs following a plural subject would appear in 

plural form and in others they would be in singular form. The following 

examples from the text highlight the rules that apply:

1) There is no subject-verb agreement for plural inanimate (mostly non-

human) subjects and their verbs.

مثال: این مین ها* که از زمان جنگ با عراق به جای مانده*، همچنان باعث کشته و زخمی شدن 

غیر نظامیان می شود*.

2) There is subject-verb agreement for animate (mainly) human 

subjects, whether either ها or ان is present or absent.

مثال: سه ایرانی* نزدیکی شهرستان مهران ، بر اثر انفجار مین جان خود را از دست دادند*.

با اینحال هر ساله تعدادی از غیر نظامیان* از جمله کودکان* جان خود را بر اثر برخورد با مین از 

دست می دهند*.

NOTE: * is used to mark the relevant places in the above sentences.

LANGUAGE AND GRAMMAR NOTE
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PERSIAN VERSION

                  
قربانی گرفتن

Claiming victims

In this lesson the title of the text is:

وجود مین های باقی مانده از جنگ در ایران همچنان قربانی می گیرد.
This might be translated as: The presence of landmines left over from the 

war in Iran continues to claim victims.

Just remember not to confuse this verb with the phrase you learned 

earlier containing the word قربان:

قربان شما   
 (Very formal) Yes sir/your honor, thank you sir/your honor

قربون تو 
(Very informal)Yes sweetie/honey, thank you sweetie/honey

As you have discovered by now there is not just one true translation for 

this phrase into English. Let us just say that this word includes a range 

of meanings from victims to sacrificial lambs and may denote great 

respect or none at all, depending on the context in which it appears.
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دربارٔه حملۀ ٓامریکا به عراق بحث کنید.  درباره دالئل بیان شده برای حمله صحبت کنید و در مورد سالحهای متداول و 
سالحهای کشتار جمعی بحث کنید. 

بخش۳

Have a discussion about the U.S. invasion of Iraq.  Talk about the reasons publicized 
for the attack and discuss traditional weapons and weapons of mass destruction.  

ش۳
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جنگ عراق 1 )حمله ٓامریکا به عراق(

1

الف ۲
با نام وسایل جنگی زیر آشنا شوید و جاهای خالی را پر کنید.

Familiarize yourself with the names of this weaponry and write the names of those 
weapons which have been left blank.

-------------------جگنده بمب افکنخنجر

-------------------  مسلسل  ناو

^

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

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

تیر و کمان موشک

این سربازان در حال پیشروی هستند   شمشیرتبر – سپر - نیزه

این سر بازان در سنگر هستند
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بمب شمیائی – خنجر – نارنجک -  سپر – بمب میکروبی – موشک

ب ۲
با استفاده از کلمات زیر جدول پائین را کامل کنید.

Complete the following table by using these words.

ج ۲
کارتان را با کار همکالسیهایتان مقایسه و کامل کنید.

Compare your work with your classmates and complete if needed.

^

سرد

شمشیر

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

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

گرم )آتشین(

تفنگ

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

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

کشتار جمعی

بمب اتمی ) هسته ای(

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

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

انواع سالحها )اسلحه(

الف ۳
دو نفری کار کنید و با استفاده از کلمات زیر جمله های پائین را کامل کنید. معنی کلمات را میتوانید از معّلمتان بپرسید.

Work in pairs and complete the following sentences by using these words.  You can 
ask your teacher what the meanings of these words are or consult your dictionary.

^

خندق های – نابودی – پیشروی کردند – نفت – پیشروی – سرنگون شد – حمالت هوائی -  سالحهای 
کشتار جمعی

1- بعد از حمله ٓامریکا به افغانستان حکومت طالبان در آن کشور -------------------------- .

۲- بعد از چند روز حمالت هوائی و موشکی، نیروهای ٓامریکائی بطرف بغداد ---------------------.

                 @
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ش۳
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کار خود را با کار شاگردان دیگر در کالس مقایسه کنید.

Compare your work with other students in the class.

۳- ژنرال تامی فرنکس گفت که ---------------- سالحهای کشتار جمعی یکی از هدفهای ٓامریکا بود. 

4- همزمان با -----------------، نیروی در یائی بریتانیا به ----------------- خود به طرف بصره 

ادامه داد.

5- در جنگ اّول خلیج فارس عراقی ها -------------------- پر از نفت را آتش زدند.

6- بنظر ژنرال تامی فرنکس هدف دیگر ٓامریکا از حمله به عراق، انهدام ---------------------------- 

صّدام بود.

الف 4
به نوار خبری گوش کنید.  با مراجعه به تمرین قبلی از کلماتی که شنیدید لیستی درست کنید.

Listen to the audio clip.  Refer to the previous task and make a list of the words you 
hear in the clip.

ب 4
لیستتان را با کمک شاگردان دیگر کامل کنید.  

Complete your list by working with other classmates.

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

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

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

^

U  

^

http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/106dfdb42c184fbb9e057c5aa7048c471d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
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الف 5
به نوار خبر دوباره گوش کنید و اّطالعاتتان را یادداشت کنید.

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

ب 5
دو نفری کار کنید و سؤاالت زیر را از همدیگر بپرسید و جوابهایتان را در جاهای خالی بنویسید.

Work in pairs and ask each other the following questions, and write down your 
answers in the blank spaces.

1- خبر مربوط به چندمین روز حمله نیروهای ٓامریکا و انگلستان است؟

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

۲- طبق خبر نیروهای آمریكایی و انگلیسی چه کاری میکنند؟

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

۳- طبق این خبر نیروهای عراقی برای دفاع از خود چه کاری کرده اند؟

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

4- طبق گفته ژنرال فرنکس، هدف ٓامریکا از حمله به عراق چه بود؟

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

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

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

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

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

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

U  

^

http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/106dfdb42c184fbb9e057c5aa7048c471d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
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5- طبق این خبر شغل آقای تامی فرنکس چیست؟

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

الف 6
جاهای خالی متن زیر را پر کنید.

Fill in the blanks in the following text.

                 @

جنگ عراق - آخرین تحّوالت 

در سومین روز جنگ در عراق، ------------------ نیروهای آمریكایی و بریتانیایی ادامه یافت.  آخرین 

گزارش ها حاكی است كه ---------------------- خندق های پر از نفت را در اطراف بغداد آتش زده اند.  

امروز ژنرال تامی فرنكس ----------------- نیروهای آمریكایی در نخستین كنفرانس مطبوعاتی خود 

گفت: هدف از این عملیات ---------------- صدام و نابودی ------------------------------------ است.

ب 6
کار خود را با کار شاگردان دیگر در کالس مقایسه و کامل کنید.

Compare your work with those of the other students in the class and complete if 
needed.

الف 7
دو نفری کار کنید و از همکالسیتان بخواهید که تجربه یا دانشش را در باره جنگی که در باره آن خوانده و یا در آن 

شرکت کرده است به شما شرح دهد.  داستان همکالسیتان را به شاگردان دیگر در کالس بگوئید.  شاگردان میتوانند از 
شما درباره آن داستان سؤال کنند.

Work in pairs and ask your partner to describe to you his/her experience or 
information about a war he/she has participated in or read about.  Tell your 
partner’s story to the class.  Others can ask you questions about that story.

^

^
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PERSIAN VERSION

                  
Suicide Bombing

You know the names of some of the traditional cold weaponry and firearms, 

and the modern weapons of mass destruction such as nuclear, chemical, and 

biological weapons.  Wars fought between unequal powers, or armed conflicts 

between a dominant and powerful occupier have made the vulnerable and 

subjugated party adapt their mode of warfare to resist occupation or total 

subjugation.  In such cases some individuals attack specific targets and 

explode themselves in a car or truckload of explosives or use devices such 

as suicide belts.  In general terms, such a suicide action is called حمله 
 The party sympathetic to the cause of a suicide bomber usually  .انتحاری

makes use of euphemisms such as حمله شهادت طلبانه (‘martyrdom-seeking 

attack’) or عملّیات شهادت طلبانه which means ‘operation seeking martyrdom’.



174   

1

1

Iraq War (II)     Day 8

دو نفری کار کنید . به نوار گوش کنید و اّطالعاتتان را یادداشت کنید.

بخش۳

Work in pairs.  Listen to the audio clip and write down your information.
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جنگ عراق ۲ )حمله ٓامریکا به عراق(

الف1

ب 1
درباره نوار از همکالسیهایتان سؤال کنید و سؤال و جواب همدیگر راتصحیح کنید.  در باره روابط ایران با همسایگانش 

در خلیج فارس صحبت کنید. 

Ask your classmates about the audio clip and correct each other’s questions and 
answers.  Talk about Iran’s relations with its neighbors in the Persian gulf.

^

ج 1
دوباره به نوار گوش کنید و متن زیر را کامل کنید.

Listen to the audio clip again, and fill in the blanks in the following text.

بازداشت ۲۲ سرنشین شش ----------- امارات توسط نیروهاي ----------------- ایران

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

نیروهایی امنیتی ایران، شش قایق و ۲۲ تن -------------------- آن را که همه اماراتی هستند و در 

ساحل جنوبی ایران، در ----------------- جزیره قشم، مشغول ماهیگیری بودند، بازداشت کردند. 

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

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

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

U  

U  
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http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/30b71e09effb4aee85ebd63f16c4c7ee1d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
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جزئیات ----------------- در این باره منتشر نشده است.  هفته پیش ماموران امنیتی امارات یک قایق -

--------------- ایرانی را به همراه ناخدا و -------------- سرنشین آن توقیف کردند و به امارات بردند. 

روز پنجشنبه نیز ماموران اماراتی، به یک ------------- ماهیگیری دیگر ایرانی در سواحل امارات 

-------------------- کردند و باعث کشته شدن ناخدای آن شدند، و با ----------------- چهار سرنشین، 

قایق را توقیف کردند.

الف ۲
به نوار خبری گوش کنید و اّطالعاتتان را یادداشت کنید.

Listen to the audio clip and write down your information.

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

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

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

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

ب ۲
دو نفری کار کنید و سؤاالت زیر را بترتیب از همدیگر بپرسید و جوابهایتان را در جاهای خالی بنویسید.

Work in pairs and in turn ask each other the following questions, and write down 
your answers in the blank spaces.

1- خبری که شنیدید مربوط به چه موضوعی است؟

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

۲- چند عنوان خبری در این نوار توانستید بشنوید؟

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

U  

^
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الف ۳
دو نفری کار کنید و خبرهای زیر را بخوانید.  کلماتی را که نمی دانید از معلمتان بپرسید.

Work in pairs and read the following news articles.  Ask your teacher the words you 
do not know.

^

یک سرباز بریتانیائی روز یکشنبه در درگیریهای اطراف بصره کشته شد. با کشته شدن این سرباز 

شمار تلفات ارتش بریتانیا در عراق در جنگ 11 روزه به ۲4 نفر رسید.  5 نفر در عملّیات، 5 نفر بر 

اثر آتش خودی و 14 نفر در تصادفات بقتل رسیدند.

یک فروند هلیکوپتر هوی متعّلق به نیروهای ٓامریکائی در جنوب عراق سقوط کرد و ۳ سرنشین آن 

کشته شدند. عّلت سقوط اعالم نشده است.

کاخ صدام حسین در ساحل دجله در نخستین ساعتهای امروز هدف یک موشک قرارگرفت.  خبر نگار 

خبرگزاری فرانسه شاهد بر خورد یک فروند موشک به کاخ صّدام بوده است.  موشک پس از بمباران 

8 ساعته پیاپی بغداد به کاخ ریاست جمهوری اصابت کرد.

۳- با کامل کردن جمله های زیر عنوان خبرهای نوار را بترتیبی که شنیدید مشخص کنید.

عنوان خبری اّول مربوط به ------------------------------------------------------------ است.

عنوان خبری دّوم مربوط به ------------------------------------------------------------ است.

عنوان خبری سّوم مربوط به ----------------------------------------------------------- است. 

ب ۳
درباره این خبرها از یکدیگر سؤال کنید.   

Ask each other questions about the news articles. 

^
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الف 4
خبر زیر خالصه سه عنوان خبری است که در تمرین ۳ با آنها آشنا شدید.  دو نفری کار کنید و ٓان را با استفاده از 

فرهنگ  لغت بخوانید.

The following news article is a summary of the three news articles you saw in the 
task three.  Work in pairs and read it by using a dictionary.

ب 4
به نوار خبر دوباره گوش کنید.

Listen to the news clip again.

اخبار رادیو فردا

درسقوط یک فروند هلیکوپتر ٓامریکائی در عراق ۳ سر نشین آن کشته شدند.  بغداد همچنان در معرض 

شدیدترین بمباران و موشکباران نیروهای ائتالف قرار دارد.  یک سرباز ارتش بریتانیا در درگیریهای 

بصره کشته شد. 

ج 4
آیا مشروح خبرها در تمرین سوم به همان ترتیبی است که در نوار میشنوید؟  اکر نیست ترتیب ٓانها را مشخص کنید.

Are the news atricles in task three in the same order as they are heard in the audio 
clip?  If not, determine what their order should be.

                 @

^

U  
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الف 5
دو نفری کار کنید و خبر زیر را بخوانید.

Work in pairs and read the following news article.

نیروی دریائی پاسداران انقالب اسالمی سه فروند قایق 
بریتانیائی باهشت سرنشین را در آبهای مرز عراق 

توقیف کرد.

شبکه تلویزیونی العالم،  به نقل از نیروی دریائی سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی،  گزارش داد که ایران سه 
فروند قایق بریتانیائی با هشت سرنشین را که وارد 

آبهای نزدیک مرز عراق شده بودند توقیف کرد.

You are already familiar with some of the count words in the 

Persian language.  For example, the word نفر is a word used to 

count people.  In order to count cars usually the word دستگاه  is 

used, for example, خودرو دستگاه   You came across the word  .چهار 

 which is used to count helicopters in today’s new item.  The ,فروند

word فروند is also used to count boats and aircrafts as well: دو 
پیما هوا  قایق meaning ‘two airplanes’ or فروند  فروند  .’two boats‘ دو 

LANGUAGE AND GRAMMAR NOTE

¨
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ب 5
سؤاالت زیر را بترتیب از همدیگر بپرسید و جواب همکالسیتان را در جای خال بنویسید.

Take turns asking each other the following questions and write down your partner’s 
answer.

1- این خبر به کدام کشورها مربوط میشود؟

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

۲- نیروی دریائی ایران چند فروند قایق بریتانیا را توقیف کرده است؟

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

۳- آیا قایقها با سرنشین بودند؟  اگر بودند چند نفرسرنشین داشتند؟

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

4- نیروی دریائی ایران قایقهای انگلیسی را در کجا توقیف کرد؟

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

5- چرا نیروی دریائی ایران قایقهای انگلیسی را توقیف کرده است؟

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

ج 5
با تیمهای دیگر در کالس کار کنید و جوابهایتان را درست و کامل کنید.

Work with other groups in the class to complete and correct your answers.

^

^
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