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 رزرو تور       رزرو پرواز رفت     رزرو پرواز برگشت      رزرو هتل

سالم، بفرمایید. کارشناس:    
سالم، برای شیراز دو تا بلیت هواپیما می خواستم.  علی:   

واسه شیراز تور هم داریم. کارشناس:    
نه، تور نمی خوام. همون بلیت هواپیما برای 2 نفر لطفًا.  علی:   

چه تاریخی قصد سفر دارین؟ کارشناس:    
پس فردا، ترجیحًا صبح باشه.  علی:   

کنم؟ کدوم رو براتون رزرو  برای ساعت های 7:00، 8:30، 8:50، 9:15 و 10:30 پرواز داریم.  کارشناس:    
پرواز ساعت 9:15 برای من بهتره. هزینه اش چقدر می شه؟  علی:   
210،000 تومن برای هر بلیت، جمعًا 420،000 تومن می شه. کارشناس:    

کنین. خیلی خب، همین خوبه، لطفًا به نام علی رحمتی و الناز امیری رزرو   علی:   
کنید... بفرمایید، این هم بلیت هاتون. پرواز برگشت نمی خواین؟ بله، چند لحظه صبر  کارشناس:    

ِکی برمی گردیم. راستی شما هتل هم رزرو می کنین؟ نه ممنون، معلوم نیست   علی:   
بله، البته همکارم هتل رو براتون رزرو می کنن.  کارشناس:    

کداممواردزیررادارد. کنیدوبگوییدعلیقصدرزرو گوش کنند.   1     ► 1  علیوالنازقصددارندبهشیرازسفر

تهیۀبلیتهواپیما،قطاروغیره1 



کارکرد

کیش.   ببخشید، یه تور می خوام برای 
  برای چه تاریخی ؟ چندروزه باشه؟

  هفتۀ آینده، ترجیحًا چهارروزه باشه ....

کنیدوبگوییدعلیمیخواهد گوش 2  مسئولفروشآژانسمسافرتیبرایعلیوالنازدرشیرازهتلرزرومیکند.  ►     2 
اتاقشانچهامکاناتیداشتهباشد.

کنید. گفتگو کنیدومانندنمونهباهمکالسیخود بهالگونگاه  3 

سالم. خسته نباشید.  علی:   
سالم بفرمایید.  مسئول فروش:  

یه اتاق دو تخته تو هتل شیراز می خوام، با منظرۀ شهر .  علی:   
برای چه تاریخی؟   مسئول فروش:  

سه شنبه پونزدهم.  علی:   
چند شب اقامت دارید؟  مسئول فروش:  

کنیم. فعاًل 4 شب، شاید بعداً تمدید   علی:   
چند لحظه ... خب. انجام شد، این هم رسید شما. سفر خوبی داشته باشین.  مسئول فروش:  

برای شیراز یه بلیت می خواستم/ می خوام.
   یه اتاق دوتخته می خواستم/ می خوام.

   هزینه اش چقد می شه؟
   این هتل چه امکاناتی داره؟

   یه تور برای تخت جمشید می خواستم/ می خوام.
   این تور راهنما هم داره؟

 بلیت هواپیما یا قطار؟
  برای این تاریخ جا نداریم / اتاق دوتخته نداریم.

   برای چه تاریخی؟
   بلیت درجۀ یک یا درجۀ دو؟

   چند شب اقامت دارین؟ 
   اولین تورمون، چهارشنبۀ هفتۀ آینده س.

   بله. اتفاقًا راهنمای تور ما خیلی باتجربه س. 

الگو

رزروهتل 
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واژه 

کنارتصویرمناسببنویسید. گفتگورا کنیدوشمارۀ  1    ► 3  گوش

واژههایزیررادرستونمناسببنویسید.  2 

کنید.)نوعتعطیالت،وضعیتمنطقه  3  سالگذشتهآغازسالنوبهکجاسفرکردید؟درموردسفرخودبرایهمکالسیهایتانصحبت
و...(

کرم ضدآفتاب    کویری    عید نوروز     تابستانی   دریایی    لباس خنک   
کوهستانی گرم   عینک اسکی     عینک دودی   زمینی    آخر هفته   لباس 

نوع تعطیالت

عیدنوروز

وضعیت منطقه

ساحلی

وسایل ضروری سفر

مایو 

نوع سفر
هوایی

مشکالتپرواز سفروتعطیالت 

مینا)3( 16



حکایتزیررابخوانیدوزیر»مفعول+را«ودور»مفعولبدونرا«خطبکشید.  2 

کنید.تصویرهایسمتراستوچپچهتفاوتیباهمدارند؟ جملههایزیررابخوانیدوبهتصویرآنهادقت  1 

کنیمازاسمجنساستفادهمیکنیم. کشفقاعده:وقتیمیخواهیمبهطبقهایازافراد،اشیاءیابهپدیدههااشاره
.نمیآیدایناسمجنسباعالمتهای»را،جمع،معرفهساز،ضمایراشارهوملکی«میآید

 آنها درخت می برند.  آنها این درخت را می برند. 

 پدرم هر روز صبح روزنامۀ وطن را می خواند.  پدرم هر روز صبح روزنامه می خواند .

گشت. بعد از مدتی  که خروسش را دزدیده اند و به دنبال آن  کرد. صاحب خروس متوجه شد  روزی روزگاری، مردی یک خروس دزدید و فرار 
گفت: »به خدا قسم،  که خروس را زیر لباس خود پنهان می کرد،  به دزد خروس رسید و از او پرسید: تو یک خروس ندیده ای؟ دزد در حالی 
کنم یا  گفت: »قسمت را باور  که از زیر لباس مرد بیرون زده بود و به مرد  گهان متوجه دم خروسی شد  خروست را ندیده ام«. صاحب خروس نا

دم خروس را؟!«.

کنیدوماجرارابنویسید. تصویرهایزیریکماجرارانمایشمیدهند.از)مفعول+را(ومفعولبدونرااستفاده  3 

1234

8 7 6 5

اسمجنس را،نشانۀمفعول)2(  دستور
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کنین. سالم، می شه مکان های دیدنی شیراز رو به ما معرفی   علی:  
 مسئول پذیرش هتل: بله، حتمًا. شیراز مکان های دیدنی زیادی داره. 

مهم ترین جاهایی که توصیه می کنم ببینید ارگ کریم خانی و مجموعۀ وکیله  
... می تونین اطالعات مکان های دیدنی رو توی بروشورهای ما بخونین.

خیلی ممنون.  علی:  

کریم خانی تو مرکز شهره و ...  کن. اینجا نوشته ارگ  الناز بیا اینارو نگاه   علی:  
علی، ارگ یعنی چی؟  الناز:  

کریم خانی بیشتر از 200 سال قدمت داره. که توش زندگی هم می کردن. ارگ  ارگ یه جور قلعه ست   علی:  
ِا، چه جالب! نمی دونستم این قدر قدیمیه. نظرت چیه اول بریم این جا رو ببینیم؟  الناز:  

باشه بریم، بذار یه آژانس بگیرم ...   علی:  

)بعد از چند ثانیه( 
ببخشید، می شه یه آژانس برای ما بگیرید.  علی:  

کجا تشریف می برید؟  مسئول پذیرش هتل: بله، 
ارگ کریم خانی  الناز:  

کنیدوبگوییدارگ گوش کنند.   1     ► 4  علیوالنازدرهتلشیرازهستندومیخواهندازچندمکاندیدنیبازدید
چهجورجاییاست؟

صحبتکردندربارۀمکانهایدیدنی  کارکرد



می خوایم بریم.....................
کرایۀ ما چه قدر می شه؟    

   ..................... خیلی دوره؟
   تا ..................... چه قدر راهه؟

   یه ماشین دراختیار می خواستم.
   نه الزم نیست منتظر بمونید.

کمون .............    شمارۀ اشترا

چشم .
قابل نداره، ............ تومن.

  نه، خیلی دور نیست.
   حدود بیست دقیقه.
کجا تشریف می برید؟    
   منتظرتون بمونم؟ 
ک دارین؟    اشترا

کنیدوبگوییدآیاعلیوالنازامروزبهتختجمشید گوش کریمخانیهستند.   2    ► 5  علیوالنازدرمسیرارگ
میروند؟چرا؟

الگو

  ببخشید، یه ماشین در اختیار می خواستم.
ج از شهر؟   داخل شهر یا خار

  داخل شهر.
  چشم، االن می فرستم خدمتتون...

کنید. گفتگو کنیدومانندنمونهباهمکالسیتان بهالگونگاه  3 

کریم خانی نزدیکه. کن الناز! مجموعۀ وکیل خیلی به ارگ   علی:     نگاه 
 الناز:    خوبه بعدش می تونیم، بریم اونجا. 

 راننده:    موزۀ هنر یا خانۀ فروغ الملک هم خیلی به ارگ و مجموعۀ وکیل 
نزدیکه. از ارگ تا اونجا فقط 10 دقیقه پیاده رویه. البته حواستون باشه، ساعت 

بازدیدش تا 12:30 بیشتر نیست و دوباره ساعت 4 باز می شه.
کنم برسیم ببینیمش.   علی:    خب، خیلی خوبه. فکر 

 الناز:    ببخشید، به نظرتون امروز می تونیم تخت جمشیدو هم ببینیم. 
 راننده:   نه خانوم، تخت جمشید بیرون از شهره. باید صبح زود برین. امروز نمی رسین.

کاری ندارین؟ می شه ما رو ببرین تخت جمشید؟  علی:    شما فردا صبح 
 راننده:   بله. صبح ساعت هشت میام دنبالتون .... خب اینم ارگ. پس اینجا منتظرتون نمونم؟ شما از اینجا پیاده می رین؟

کرایۀ ما چه قدر می شه.  علی:    بله، ممنون. فردا منتظرتونیم. ببخشید، 
 راننده:   قابل نداره، 10 تومن...

تاکسیگرفتن  کارکرد
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واژه 

 ..................................سعدآباد ..................................شیخصفی  ............................................ارم

 ............................................ میالد .......................................... تهران                                         ..................... باستانشناسیهمدان

کهمکانهایزیررانمیشناسید کنیدونامهرمکانرادرجایخالیبنویسید.)درصورتی بهتصاویرزیرنگاه  1  
کنید.( دراینترنتجستجو

کنیدوجاهایخالیجدولرا گوش  2    ► 6  یکراهنمایتوردربارۀبرنامۀتوریکروزۀتهرانتوضیحمیدهد.
کنید. پر

ناممکانهاوتوضیحات و کنید گوش توردربارۀدومکاندیگرصحبتمیکند. راهنمای ادامه، در   7  ►     3  
کدامرابنویسید)حداقلدومورد(. مربوطبههر

. ................................................................................................................. ................................................................................................................ ................................................................................................................ .1

. ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ .2

ناممکان

توضیحات
امکانات: کاربری:    سال ساخت:   دورۀ تاریخی:  

1. ..........................................                2. بازار تهران            3. ...........................................          4. ....................................

.............................................        .................................................         ...................................................           .............................................

مکانهایدیدنی 

مینا)3( 20



کاملبدهید. باتوجهبهتصویرها،بههرپرسشیکپاسخ  1 

گفتن،پرسیدن(یافعلهایخودتانوحروفاضافه»از،به،با« کردن،خندیدن،برداشتن، بااستفادهازفعلهای)صحبت  2 
کنید. کامل داستانزیررا

یه روز به مغازه لباس فروشی رفتم و ...

......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

کند.  علی نگاه می 
کند؟ علیبهچهچیزینگاهمی

دزد  دستبرد زد. 
کجادستبردزد؟ دزدبه

امیر با قطار می رود. 
کجامیرود؟ امیرباقطاربه

کند.  مریم فکر می 
کند؟ مریمبهچهچیزیفکرمی

کاملمیشود. کشفقاعده:معنایبعضیازفعلهاحتمابایکاسم+»را«یایکیازحروفاضافه+اسم
گوییم. به............................................... +اسم،متمممی

متمموحرفاضا��فعل  دستور

21مینا)3(



گرایشبهزندگیدرشهرهانتیجۀچهچیزیاست؟ متنزیررابخوانیدوبگویید  1 

زندگی  هدف  با  دیگر  جایی  به  جایی  از  افراد  حرکت  معنی  به  مهاجرت 
دائمی در مقصد است. مهاجرت از این نظر با مسافرت تفاوت دارد، زیرا 
به  معمواًل  و  بماند  خود  مقصد  در  طوالنی  مدت  ندارد  تصمیم  مسافر 
که به آن  دالیل شغلی یا برای تفریح به آن جا می رود. اما مهاجر در مکانی 

وارد می شود، می ماند و از امکانات آن استفاده می کند.

از  افراد  یعنی  است؛  خارجی  مهاجرت  اول  نوع  دارد.  نوع  دو  مهاجرت 
کشور دیگر مهاجرت می کنند. مهاجرت های خارجی با هدف  کشوری به 
گونه مهاجرت ها،  رسیدن به ثروت و رفاه بیشتر انجام می شود. در این 
کشور فرد مهاجر دچار مشکالت جدی اقتصادی است. نوع دوم، یعنی 
انگیزۀ  است.  کشور  یک  درون  در  جابجایی  معنی  به  داخلی،  مهاجرت 
مهاجران داخلی می تواند اقتصادی یا اجتماعی باشد. افزایش شهرنشینی 

کشورهاست.  یکی از نتایج مهاجرت داخلی در بسیاری از 

مهاجرت دالیل مختلفی دارد. یکی از این دالیل جنگ و ناامنی است. در این شرایط، افراد برای کسب امنیت و آرامش به جای دیگری 
کافی نمی توان به راحتی  که بدون داشتن درآمد  نقل مکان می کنند. فقر و بیکاری یکی دیگر از علت های مهاجرت است. می دانیم 
زندگی کرد. پس طبیعی است که افراد برای داشتن شغل مناسب به مکان دیگری مهاجرت کنند. در نهایت، محدودیت های سیاسی 
و اجتماعی نیز از دالیل دیگر مهاجرت هستند. وقتی محدودیت وجود دارد، مردم به چند روش تالش می کنند به آزادی دست پیدا 

کنند. یکی از این روش ها مهاجرت است. 

کشورهای مختلف برای مقابله با این  کنون،  پس از جنگ جهانی دوم، مهاجرت به یک بحران جدی در دنیا تبدیل شده است. تا
کنون بیشتر از 40 کشور با حدود 70 برنامه در حال کمک به حل این بحران جهانی هستند.  گونی انجام داده اند. ا بحران، اقدامات گونا
گر نتیجۀ  ک نیست، اما ا گرفته است. مهاجرت ذاتًا خطرنا این موضوع در یکی از اجالس های سازمان ملل متحد نیز مورد توجه قرار 

جنگ، فقر و سایر شرایط نامطلوب اجتماعی و اقتصادی باشد، تبدیل به یک بحران می شود. 

کدامنادرستاست. کدامجملهدرستو کنید مشخص  2 

1. وقتی شرایط اقتصادی و اجتماعی بد است، مهاجرت به یک مشکل تبدیل می شود.
کمک می کنند. کشورهای زیادی دارند به حل مشکل مهاجرت   .2

3. زندگی راحت بدون داشتن پول هم ممکن است.
کوتاه  مدت تر است. 4. مسافرت از مهاجرت 
کی نیست. 5. مهاجرت همیشه چیز خطرنا

درستنادرست

تجربۀشما...
می دانید فرق مسافرت و مهاجرت چیست؟

کرده باشد؟ کشور دیگری مهاجرت  کردن شغل به  که به دلیل جنگ یا برای پیدا  کسی را می شناسید  آیا 

مهاجرت  خواندن

مینا)3( 22



کنیدو کشیدهشدهاست(.دونمونۀدیگرپیدا مرجعهریکازعبارتهایزیررابنویسید)درمتن،زیراینعبارتهاخط  3  
بنویسید.

کدامپرسشدربارۀمهاجرتنوشتهشدهاند.هر گرافهایدومتاچهارمدرمتنباال،درپاسخبه کدامازپارا کنیدهر مشخص  4 
کنید. متنرابهپرسشمربوطبهآنوصل

کنید. گفتهشدهاست،چنددقیقهصحبت کهدربارۀمهاجرت گیهایی کنیدودربارۀویژ کامل شکلزیرراطبقمتن  5 

1. این موضوع   مهاجرت                           3. این شرایط  ........................                5. .........................  .................................

گونه مهاجرت ها  ..................              4. آن جا  ...................................          6..........................  ................................. 2. این 

کنید؟ کردتااینارتباطراپیدا چهسرنخیبهشماکمک

حل بحران مهاجرت

................... مهاجرت انواع مهاجرت

................... مهاجرت

گراف دوم پارا

گراف سوم پارا

گراف چهارم پارا

مهاجرت چه زمانی به یک مشکل جدی تبدیل شد؟

کرده اند؟ کشورها برای حل مشکل مهاجرت چه 

مهاجرت به چه دالیلی ممکن است انجام شود؟

کشورهای دیگر چیست؟ هدف از مهاجرت به 

کنیم؟ چگونه می توانیم از مشکالت فرار 

مهاجرت چند نوع است؟

مهاجرت

مهاجرت  خواندن

بگو: بجو
کنید. کالس صحبت  کنید و دربارۀ یک مورد از این مهاجرت ها در  در تاریخ، مهاجرت های بزرگی اتفاق افتاده است. در اینترنت جستجو 
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فوتکوزهگری

گِی کدامویژ گراف گرافهایمتنمهاجرتهستند.بهنظرشماهرپارا کدامازجملههایزیر،جملههایاولازپارا هر  1 
موضوعاصلیبیانرامیکند؟

گرافشماچیست؟ گرافبنویسید،موضوعهرپارا گربخواهیدیکمتنباموضوعنوشیدنیهایقهوهداردرسهپارا ا  2 
گرافدیگررامشخصکنیدوبرای گرافاولباموضوعمقایسۀنسکافهوکاپوچینونوشتهشدهاست،شماموضوعدوپارا پارا

گرافبنویسید. هرموضوعیکجملهدرابتدایپارا

کلمهبنویسید. گامزیریکمتنبا75 ـ50 پسازانجامسه  3 

کنید.   نمونه:سیل گاماول: یک موضوع انتخاب 

کنید.   نمونه: سیل، )نوع( و پدیده های طبیعی ویرانگر )کل( کل برای آن مشخص  گامدوم: یک رابطۀ جزء/نوع و 

گراف بنویسید.   نمونه:سیل یکی از پدیده های طبیعی ویرانگر است.  گامسوم:یک جملۀ اصلی برای ابتدای پارا

)1( مهاجرت به معنی حرکت افراد از جایی به جایی دیگر با هدف زندگی دائمی در مقصد است.

)2( مهاجرت دو نوع دارد.

)3( مهاجرت دالیل مختلفی دارد.

)4( پس از جنگ جهانی دوم، مهاجرت به یک بحران جدی در دنیا تبدیل شده است.

تعریف / توصیف

ویژگی جملۀ اول 

ایدۀاصلی  نوشتن    

کاپوچینو هر دو از نوشیدنی های   هم نسکافه و هم 
قهوه دار هستند و خواص و فواید قهوه را دارند، اما 
همان  نسکافه  است.  متفاوت  هرکدام  تهیۀ  روش 
که می توان آن را  قهوه فوری یا قهوه دم کرده است 
کاپوچینو زمان بر  کرد، اما تهیۀ  با شیر یا آب مخلوط 

است و حتی نیاز به دستگاه اسپرسو ساز دارد.

کنیم،  توصیف  را   چیزی/کسی/پدیده ای  می خواهیم  که  هنگامی 
کنیم آن موضوع یک نوع/یک جزء از طبقه/یا یک  می توانیم مشخص 

کنیم. کل است، این رابطه را به یکی از دو راه زیر می توانیم بیان 
1( یکی از / بخشی از/ ........... است.

2( چند نوع/ بخش/ طبقه/ ........ دارد و ........... یکی از آنهاست. 
نسکافه  می کنند.  مصرف  قهوه دار  نوشیدنی های  نفر  میلیون ها  روزانه 

یکیازاین نوشیدنی ها است. 
که طرفداران زیادی دارد.   نسکافه یکیاز نوشیدنی های قهوه  دار است 
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کهباهروندساختهشدهاستدرستونمربوطبهآنوندبنویسید. گروهواژههاییرا گروهتقسیمشوید.هر   1   بهچند
آیامیدانیدهردستهچهتفاوتیبادستههایدیگردارد؟

گرفتید،کمکبگیرید. کهیاد آیامیدانیدهرتصویرزیرمربوطبهچهچیزیاست؟ازوندهایی  2  

درختچه باغچه
قدرتمند ثروتمند

هنرمند ارزشمند
صندوقچه دانشگاه

ورزشگاه تعمیرگاه
ایستگاه آرایشگاه

عالقهمند  دفترچه
آزمایشگاه

وقتی به انتهای یک .................................... ، گاه اضافه می کنیم آن واژه به یکمکان اشاره می کند. 

وقتی به انتهای یک اسم، مند اضافه می کنیم، .................................... جدید یک صفت است به معنای اسم + داشتن.

کوچک بودن را نشان می دهد.  که  وقتی به انتهای یک اسم، .................................... اضافه می کنیم، واژۀ جدید یک اسم است 

 دریا.................... ارومیه                            ورزشـ....................  آزادی                      قالیـ.................... پرنده

کتاب گوشی هوشـ....................                        دانشـ.................... هسته ای                    نمایشـ....................   

کشفقاعده

ـ مند ـ چه ـ گاه 

ـگاه،ـچه،ـمند  واژه سازی
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