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

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

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

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

برگهایی  دیگر از دفتر خاطرات دیوید دیوید  تارطاخ رتفد زا ییاهگرب 
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یکی از جاهایی که دیوید به تازگی مسافرت کرده شمال ایران است.  به فیلمی که او در شمال ایران گرفته است نگاه کنید. 

الف 1

ب 1
دوباره فیلم را ببینید.  دونفری کار کنید.  یکی فیلمبردار و یکی فروشنده شود.  مکالمه را بنویسید.  نوشته های خود را 

با هم مقایسه کنید.

فیلمبردار: -----------------------------------------------------------------------------------------

فروشنده:  -----------------------------------------------------------------------------------------

فیلمبردار: -----------------------------------------------------------------------------------------

فروشنده:  -----------------------------------------------------------------------------------------

فیلمبردار: -----------------------------------------------------------------------------------------

فروشنده:  -----------------------------------------------------------------------------------------

فیلمبردار: -----------------------------------------------------------------------------------------

فروشنده:  -----------------------------------------------------------------------------------------

فیلمبردار: -----------------------------------------------------------------------------------------

فروشنده:  -----------------------------------------------------------------------------------------

·

·

Watch the movie again, then work in pairs to write the dialogue between the filmer 
and seller.  Compare your scripts with those of other groups. 

Watch the movie which David made of his recent trip to the north of Iran. 

http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/c13f897b1eed4d0899ad37f6ddeebd541d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/c13f897b1eed4d0899ad37f6ddeebd541d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
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د 1
خاطره ای را که دیوید از سفرش به شمال ایران نوشته بخوانید.  دو نفری کار کنید.  نفر اول یکی از جمالت زیر را 

برای خود بخواند و ترجمه آن را به انگلیسی به هم کالسیش بگوید.  نفر دیگر جمله مورد نظر را در متن صفحۀ بعد 
پیدا کند و آن را برای هم کالسیش بخواند.

1( تا توانستیم خوردیم و جای بقیه دوستان را خالی کردیم.

2( بعد از امتحانهای ٓاخر ترم بود و حسابی از کالس ها و امتحانها خسته شده بودم.

3( بین راه، مغازه های حصیر فروشی و رستوران های محلی زیادی دیده می شود.

۴( من میرزا قاسمی با کباب ترش گرفتم.

۵( می خواستم مقداری کلوچه نوشین، زیتون، سیر و ماهی دودی بخرم و با خودم به تهران بیاورم.

۶( جلوی یکی از این رستوران ها توقف کردیم و غذای محلی خوشمزه ای خوردیم.

۷( راه تهران تا شمال بسیار زیبا و سرگرم کننده است.

۸( دو روز پیش دوستانم تصمیم گرفتند سفری به شمال ایران بکنند.

۹( بدم نمی ٓامد کمی هم خرید بکنم.

1۰( بهتر دیدم که با ٓانها هم سفر شوم.

^

Read David’s written recollections of his trip to northern Iran and in pairs take turns 
reading aloud to each other and translating the sentences into English. The partner 
will find the reference in the text on the next page and read it aloud. 

ج 1
مکالمه خود را برای کالس اجرا کنید.

^

Perform your conversation for the class.
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سفرم به شمال

دو روز پیش دوستانم تصمیم گرفتند سفری به شمال ایران بکنند.  بعد از امتحان های 
آخر ترم بود و حسابی از کالس ها و امتحان ها  خسته شده بودم.  بهتر دیدم که با آنها 

همسفر شوم.  یکی خستگی بود و یکی هم دلم برای آب و هوای تمیز و منظره های 
زیبای شمال تنگ شده بود. 

در ضمن می خواستم  دلی هم از عزا در بیاورم و حسابی از غذاهای خوشمزه محلی 
بخورم.  بدم نمی ٓامد کمی هم خرید بکنم.  می خواستم مقداری کلوچه نوشین، زیتون، 

سیر و ماهی دودی بخرم و با خودم به تهران بیاورم.
راه تهران تا شمال بسیار زیبا و سرگرم کننده است.  خانه های کوچک روستایی با سقف 
های شیروانی سفالی قرمز در میان آن همه سرسبزی محیط منظره بسیار جالبی درست 

کرده اند. 
بین راه مغازه های حصیر فروشی و رستوران های محلی زیادی دیده می شود. 

جلوی یکی از این رستوران ها توقف کردیم وغذای محلی خوشمزه ای خوردیم.  من 
میرزاقاسمی با کباب ترش گرفتم.  دوستم حمید باقال قاتق سفارش داد.  تا توانستیم 

خوردیم و جای بقیه دوستان را خالی کردیم!
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الف 2
در این سفر حمید دوست دیوید با او همسفر است.  او در زمان جنگ ایران و عراق رزمنده بوده و در جبهه ها حضور 

داشته است.  حمید از خاطراتش برای دیوید تعریف می کند.  به قسمتی از این خاطرات گوش کنید.

ب 2
دوباره به نوار گوش کنید.  حمید بعضی از وسایل زیر را در خاطراتش نام می برد.  اسم هر کدام را در کنار عکسش 

بنویسید.       

U  

U  

Hamid is David’s companion on this trip.  During the Iran-Iraq war, he was a soldier 
and was at the front. Hamid relates his memories to David.  Listen to them.

Listen to the audio again.  Hamid names some of the pieces of equipment below. 
Write their names by them. 

http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/a0b99972cdf7433c8e23e182408120501d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/a0b99972cdf7433c8e23e182408120501d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
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ج 2
دو نفری کار کنید.  دوباره به نوار گوش کنید.  متن زیر را که بر اساس  نوار نوشته شده بخوانید.  این متن چند غلط 

عمدی دارد.  آنها را پیدا کنید و جواب درست را به جای آنها بنویسید.

... کاله و کوله پشتی ام را برداشتم و به عنوان خدمه آرپی جی با دوستم شروع کردم دویدن. 

در مسیر نارنجک ها را حس می کردم.  در ۶۰ متری ساختمان گمرک اتاقکی بود.  کنار آن 

اتاقک سنگرگرفتیم.  با اشاره دوستم یک آرپی جی و یک نارنجک به او دادم.  بعد نشست 

که بزند.  من هم پشت آرپی جی ایستادم.  هم آموزش دیده بودم هم تجربه آن را داشتم.  البته 

دوره سالح های سبک را گذرانده بودم. دوستم  شلیک کرد ولی شلیک نشد.  برگشت که 

بگوید یک گلوله دیگر بده این شلیک نمی کند دید کنارشایستاده ام.  گفت می دانی اگر شلیک 

می شد تمام بدنت می سوخت.  خالصه پنج  گلوله شلیک کرد.  البته آن گلوله هم که خراب 

بود بعدا شلیک شد.  هیچ موردی نداشت.  فقط خدا به ما رحم کرده بود.

U  

Work in pairs.  Listen again. Read the following text, which has some intentional 
mistakes in it.  Find them and replace them with the correct information.

http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/a0b99972cdf7433c8e23e182408120501d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
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د 2
دیوید از خاطرات حمید بسیار خوشش آمده.  او می خواهد خالصه ای از این خاطرات را در دفترش بنویسد.  این کار را 

برای او بکنید و صفحه زیر را برایش پر کنید.  یک عنوان هم انتخاب کنید.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

David likes Hamid’s recollections a lot. He wants to write a summary of them in his 
notebook. Do it for him and fill out the page below. Choose a title, too.  
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الف¨ 3
دیوید و دوستانش هر روز روزنامه همشهری را  توسط  کامپیوتر می خوانند و اخبار روز را دنبال می کنند.

به صفحه ای از روزنامه همشهری در زیر نگاه کنید.  آن را بخوانید و به سؤال های زیر جواب دهید.

بازتاب جهانی اولتیماتوم بوش به صدام

عراق، اولتیماتوم را نپذیرفت. 
فرانسه و آلمان بار دیگر بر مخالفت خود با 

حمله آمریكا به عراق تأكید كردند.
در سراسر آمریكا آماده باش امنیتی اعالم شد. 

تظاهرات ضد جنگ دیروز نیز ادامه یافت. 
یونیسف پیش بینی كرد نیم میلیون عراقی به 

مرزهای ایران پناه می  آورند.
تونی بلر :جنگ آمریكا علیه عراق نظم نوینی 
را در روابط بین الملل پایه ریزی خواهد كرد.

از فردا آغاز می شود

برنامه های ویژه شهرداری و 
وزارت راه برای ایام نوروز 

طرح های ویژه شهرداری و 
وزارت راه برای ایام نوروز

فرهنگی

اسطوره نوروز
سیاسی

نبرد نفت

اقتصادی

حفاری در خزر

اجتماعی

شاد باش

- March 19, 2003چهارشنبه 2۸ اسفند 13۸1 - سال یازدهم - شماره 3۰۰۹ 

David and his friends read the paper Hamshahri every day online and follow the 
news. Read the news below and then answer the questions. 
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1- تاریخ این روزنامه چیست؟  آن را به شمسی و میالدی بنویسید.

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

2- دراین صفحه چه تیترهایی می بینید؟  آنها را بنویسید.

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

3- فکر می کنید مهم ترین خبر این روز چیست؟  چرا؟

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

۴- کدام خبر مربوط به جنگ است؟  تیتر آن را بنویسید.

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

۵- اگر دیوید بخواهد خبر کامل مربوط به جنگ را بخواند کدامیک از »عنوان مطالب« را باید 
انتخاب کند؟

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

ب 3

به نوار گوش کنید.  عنوان هر خبر را خواهید شنید.  هر خبر مربوط به کدام عکس است؟  شماره گذاری کنید.  دلیل 
انتخاب خود را به هم کالسیتان بگویید.

U  

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

Listen to the audio file. Which news item in the audio goes with which picture? 
Number them in order.  Tell your classmates the reasons for your choices.  

http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/f730b331da774df3a76092bb0074cd0c1d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
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---------------------

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

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

---------------------
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دوباره به نوار گوش کنید.  هر کدام از این خبرها را در کدام قسمت از »عنوان مطالب« می توان پیدا کرد؟  شماره هر 
خبر را کنارعنوان مربوط بنویسید.

ج 3

221   

U  

--- اجتماعی 

--- اقتصادی 

--- اندیشه 

--- خارجی 

--- سیاسی 

--- شهری 

--- علمی فرهنگی 

--- گلستان كتاب 

--- محیط زیست 

--- ورزش 

--- ورزش جهان 

--- صفحه آخر 

--- همشهری اقتصادی

--- همشهری جهان

به صفحۀ فارسی سایت اینترنتی صدای ٓامریکا رفته و با هم کالسیتان یک عنوان خبری از بین "ٓاخرین خبرها" را 
انتخاب کنید و ٓان را بخوانید.  در مورد آن گزارش کوتاهی تهیه کنید و در زیر بنویسید. 

د 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                 @

Go to the VOA Persian site, pick a headline from the latest news, and read the news 
item.  Then write a short report on it below.   

Listen to the audio once more.  Which of the news items below can be found in 
which part of the news report? Write the correct number by the related headline.

http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/f730b331da774df3a76092bb0074cd0c1d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
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گزارش خود را برای بقیه کالس بخوانید.

و 3

یکی دیگر از جاهایی که دیوید و دوستانش می خواهند به آنجا سفر کنند کویر ایران است.  او به راهنمایی و اطالعات 
شما در باره کویر احتیاج دارد.  دو نفری کار کنید.  یک دفترچه راهنما برای دیوید و دوستانش آماده کنید.  دفترچه شما 

حتمًا باید شامل اطالعات زیر باشد.

الف ۴ ^

^

One of the places that David and his friends want to visit is the Kavir. He needs your 
instructions and information.  Work in pairs to make a notebook of instructions and 
information.  Naturally, your notebook should have information about the items 
pictured below.  

Read your report to the rest of the class. 



ر
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با هم کالسیتان درباره اطالعات باال صحبت کنید.  در چند کلمه بگویید که دیوید و دوستانش برای این سفر به چه 
چیزهایی احتیاج دارند و ممکن است چه چیزهایی در کویر ببینند.

ب ۴ ^

Discuss the information above with classmates.  In a few sentences talk about what 
David and his friends will need for the trip and what kinds of things they may see in 
the Kavir.
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د ۴
متن خود را برای بقیه کالس بخوانید.  گروهی که بیشترین کلمه مربوط به کویر را استفاده کرده باشد برنده است.

^

گروهی کار کنید.  به فیلمی که دیوید و دوستانش در این سفر از کویر گرفته اند دوبار نگاه کنید و برای این فیلم یک متن 
کوتاه بنویسید.

ج ۴

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

·

Read your text to the rest of the class. The group which comes up with the best 
words on the Kavir wins. 

In groups, watch the film David and his friends made of the Kavir and write a short 
text about it. 

http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/ecbce50987ff4aa592be23c687b3109b1d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
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ه ۴
 دیوید از سفرش به کویر بسیار خوشش آمده.  او می خواهد راجع به این سفر یک ایمیل به دوستش بابک بزند، اما

دستش خیلی درد می کند.  این کار را برای او بکنید.

بابک عزیز،

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

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

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

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

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

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

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

 ------------------------------------------------------------------------------------
قربانت، دیوید           

                 @

David really enjoyed his trip to the Kavir. He wants to write an email about the trip 
to his friend Babak, but he has a hurt hand. Do it for him. 
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الف ۵

کالس به سه گروه تقسیم شود.  خاطره بعدی در مورد ماجراهای بین راه سفر دیوید است.  این عکسها را در دفتر 
خاطرات دیوید پیدا کردیم.  دو نفری کار کنید.  فکر می کنید دیوید در این سفر چه چیزهایی دیده است و چه کارهایی 

کرده است؟  از این عکسها کمک بگیرید و یک خاطره کوتاه برایش بنویسید.

^

We found these photos of David’s trip in his album. Divide the class into three 
groups. Work in pairs to figure out what he saw and did.  Write a short account of 
the trip as you imagine it.  
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ب ۵

گروه ها به نوبت خاطره خود را بخوانند.

^

در راه با دوستان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Each group reads its account in turn.
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ج ۵
خاطره دیوید را بخوانید.  آیا حدستان درست بوده است؟

در راه با دوستان

روز آخر سفرمه. در راه برگشت به تهرانیم.  سفر بسیار جالب و فراموش نشدنی 

بود.  با دوستان خیلی جاها رفتیم و خیلی کارها کردیم.  از همه جالبتر کارهایی بود 

که بین راه کردیم.  مناظر بین راه واقعًا دیدنی بود و خوردن غذاها و تنقالت خوشمزه 

مثل بالل و بستنی و دل وجگر وغذاهای محلی تجربه بسیار جالبی برای من بود.  

همینطور خرید سوغاتی از قبیل کلوچه و زیتون و ماهی دودی و حصیر از دکه ها و 

فروشگاه های کوچک محلی بین راه.

یکی دیگر از خاطرات به یاد ماندنی این سفر، دیدن کویرایران بود.  کویر زیبا و بی 

انتها.  کویر نمک و غلط زدن در آن همه سفیدی و شوری!

فکر نمی کنم هرگز آن روز را که سوار شتر شدم فراموش کنم.  دیدن کویر به آن 

زیبایی از باالی شتر احساس عجیبی داشت.

واقعأ که سفر بسیار باارزشی بود. مخصوصأ آشنا شدن با آداب و رسوم و فرهنگ 

غنی نقاط مختلف ایران و مردم مهربان ومهماندوست ایران. 

امیدوارم دوباره پیشتان برگردم،

 مردم نیک، جنگل سبز، دریای بیکران،

 کویر زیبا...

¨

Read David’s account.  Is your version correct? 
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گروهی کار کنید. هر گروه یکی از مصاحبه های زیر را انتخاب کند. هر گروه به نوار مصاحبه گروه خود گوش کند و برای 
آن مصاحبه ده سؤال بنویسد.  هر گروه به نوبت نوار مصاحبه خود را برای بقیٔه کالس پخش کند و از بقیۀ کالس سؤال 
های خود را بپرسد.  گروهی که زودتر جواب صحیح دهد امتیاز گرفته و گروهی که در پایان بیشترین امتیاز را کسب کند 

برنده می شود.

U  

U  U  

U  U  )1(

)۴( )3(

)2(

Work in teams.  Each group chooses one of the interviews for itself, listens to 
the related audio, and writes ten questions about the interview. Then each group 
takes turns playing its audio for the whole class and asking the rest of the class its 
questions.  Points are awarded for correct answers, and the group with the most 
total points wins.

http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/458ea898940046458c780e3fbe7624c71d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/256b0dc32b26481b827a76db3eef1bd41d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/80de92929de04a4793d2eecf23ec1d3c1d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
http://chass.online.ncsu.edu/online/Play/16118fbcf8ed42b88d1e45cd9bb1a3561d?catalog=f6f3dcd8-e443-4a56-a708-61780e525bbf
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