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 قدردانی  شکر وت
 

اسالمی  از آزاد  دانشگاه  محترم  رئیس  و  بنیانگذار  مقداري  علی  دکتر  آقاي  بین،  جناب  الملل  واحد 
یاري و حمایت کردند   خود نویسندگان را تشویق،  ة هاي ارزندکه با پیشنهادات و راهنمایی ، فرشتگان

تولید کتاب از آغاز تا    لیف و أتمام مراحل ت  هاي ایشان در ها و حمایتراهنمایی  صمیمانه سپاسگزاریم.
جناب    خانم وحیده نظري،   ة ایرانی، سرکار اجراکنندگان زبان اشار  از  .ه استپایان کار باعث دلگرمی بود

 ق نیز کمال تشکر و قدردانی را داریم. کیخسرو رنگرزحناب آقاي  ج پور و رضا نجفعلی  آقاي

صدیقه   نفیسه ثقفی،  ها هانیه کاظمی، خانم،  الملل فرشتگان و بازیگراناز دانشجویان واحد بین
یعقوب یعقوبی،  سادات مهرریزي  ساداتلفاطمه او    مونا قلمکار   پورعایدینی،    جواد شیرپور،   و آقایان 

راستگو،   میشی، رضا کوهعلی  میثم پور رئوفی،   دادور، داود    علی اکبر رحیمی،   ساجدي،  مجید   بهرام 
نادري    مهران عابدینی   محمدرضا رجبعلی،  شهاب  در   ،با صبر که  و  اشتیاق  و    ۀ جلسات تهی  حوصله 

 . ها، با ما همکاري کردند بسیار سپاسگزاریمویدئو

 .کنیمجلد کتاب صمیمانه تشکر می ۀخانم دکتر نسرین اسماعیلی براي طراحی هنرمندان از

گر  و تدوین  انجام دادندآرایی کتاب را  انم شهرزاد پورمحمد روحی که صفحهخ سرکار  همچنین از  
همکار فنی    انو  آقاي  بخش  روحفرزاد  جناب  خانم    ی پورمحمد  روحو  پورمحمد  و    یشهرزاد 

و فیلمبرداران نظري  وحیده  مس  آقاي  خانم  که  حق  رنگرز  رائکیخسرو  اشارات  ضبط  برعهده    ولیت 
کتاب    سازي آمادهو    ف یتأل  دریغ این عزیزان، بدون همیاري و حمایت بیشک  بی  .سپاسگزاریم  داشتند 

 . پذیر نبودحاضر امکان
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 پیشگفتار 

 
 ب یموفق به تصو  ران، یدر ا  بار نیاول  يبرا  ،1400در سال    ، فرشتگان  المللنیواحد ب  یدانشگاه آزاد اسالم 

  ي و فناور  قات یدر وزارت علوم، تحق یرانیزبان اشارة ا  ی مترجم  ۀ رشت  ی و کارشناس  ی کاردان يهابرنامه 
کمبود    ،یه او پ   یصورت خاص جداول دروس تخصصرشته و به  نیبه سرفصل دروس ا  یشد. با نگاه

موضوع با توجه به آمار    ن یمشاهده است. اقابل  دی و جد  ی تعامل   يهامنابع آموزش زبان اشاره با روش
ا  نیا  ان یرشد متقاضروبه در  اهم  ار یبس   انریرشته  ن   ت یحائز  توسط متخصص  ازمندیو   ن یاقدام مؤثر 

 ت. هدف اس نیبه ا  ی ابیدست  ز یکتاب حاضر ن یۀته يبرا زهیانگ نیاست. مهمتر

زبان اشارة    ی رشتۀ مترجم  ی و کارشناس  یکاردان  ی و تخصص  ی در سرفصل دروس اصل  ن، یهمچن 
کل  ار یبس   ي هادرس  یرانیا و  اشاره   ی بر مترجم  ي امقدمه«  يِ دیمهم  ترجمه  »زبان    يمحورو دروس 

عمل«چون   رسانهیترجمۀ  عمل «،  »:  مح یترجمۀ  تخصص«و    ی»آموزش  ط ی:  چشم    ی» ترجمۀ  به 
زبان    یۀازمند داشتن دانش و توانش زبان اشاره است که در دروس پایدروس ن  ن ی. تمام اخوردیم

ا م  4تا    1  ی رانیاشارة  پرداخته  آن  اشودیبه  با  کاربرد  ن ی.  منابع  متأسفانه  و  به  ، يوجود  روز 
  ياکتاب «مقدمه  شتریراستا، پ   نیوجود ندارد. در هم  ی کاف   ةها به اندازدرس  نیا  يبرا  شدهيسازیبوم

ا اشارة  زبان  مبتد  يبرا  » یرانیبر  اسالم   ي،سطح  آزاد  دانشگاه  در  گذشته  ب  یسال    الملل نی واحد 
  شرفته ی در سطوح متوسط و پ   ییهاکتاب  ف یتأل  يبرا  یاساس   ي ازین  ن،یشتگان چاپ شده است. بنابرافر

  رارآموزان ق زبان  ار ی ما را بر آن داشت که کتاب سطح متوسط را آماده و در اختاین امر  وجود داشت و  
 ي فرشتگان برا  المللنیواحد ب  یدانشگاه آزاد اسالم  نکهیکه با توجه به ا  میکن ی. خاطرنشان ممیده
  ز یمتعدد آموزش زبان اشاره ن  یآموزش  ي هااست و دوره  ران یدو رشته در ا  ن یا  يدر حال اجرا  بارنیاول
مرتبط    یو آموزش  یمنابع دانشگاه   ۀیگام در ته  نیاست، الزم است اول  ي دانشگاه در حال برگزار  نیدر ا
  ي هادانشگاه  گر یدانشگاه و د  ن یا  د یو اسات  ان ی دانشجو  نده یها برداشته شود تا در آرشته و  آن دوره  ن یبا ا
 ها استفاده کنند.  از آن رانیا



 ج 
 

شده است و الزم    فیتأل   شتریپ   ی ران یا  ةبر زبان اشار  يامقدمهکه اشاره شد، کتاب    گونههمان
کتاب زبان  ی بود  توانش  باالتر  سطوح  ا  ی در  متوسط  ی عنیزبان،    نیدر  سطح  اخت  ، در  در  و    ار یآماده 
زبان  نیمدرس ادامهو  در  شود.  داده  قرار  بهره  ،آموزان  با  حاضر  آخر  يریگکتاب    يهايفناور   نیاز 
آموزش   ي ارسانهچند بهره  ن یتدو  ی و  آماده  و  است  دوره  يبردارشده  آموزش  ي هادر  است.   ی مختلف 
درس  ان یشا که  است  اذکر  در  ط  نیها  مل  ی عیوس   فیکتاب  موضوعات  ب  ی از  شامل    ی المللنیو  را 
  صورت بهکتاب    نیا  یاست که تمام مطالب آموزش   نیکتاب ا  نیا  گری. نکتۀ برجسته و نوآورانۀ دشوندیم
  ل یفا  110به    کینزدو    شود آماده شده استیم  یکه الزمۀ آموزش زبان اشاره تلق  يریتصو  يدئوهایو
که تمام    است؛ به این ترتیب   آماده و اجرا شدهناشنوا    ۀ اشاره از جامعزبان    ان ی توسط مجریی  دئویو

شده است. عالوه بر   ن یمحور آن تدوو گفتمان  یتعامل بافت  هر درس با درنظر گرفتن    یمطالب آموزش 
  بارنیاول  يآن است. برا  ژةیو  یمرتبط با موضوع تعامل  یو فرهنگ  يهر درس شامل نکات دستور  ن،یا

سازد  یآموزان را قادر م در نظر گرفته شده است که زبان  زیدرك زبان اشاره ن  يهاتیکتاب فعال   ن یدر ا
و در موضوعات    ها تیفعال  ن یزبان را در قالب ا  ن یاشاره، درك خود از ا  ي اجرا  ییتوانا  ت یهمزمان با تقو

پررنگ در آموزش، ترجمه و پژوهش درباب    ینقش انداست کتاب حاضر بتو دیام مختلف محک بزنند.
  .کند فا ی ا یرانیزبان اشارة ا

 
 لفانؤگروه م

 

 

 

 



 د 
 

 توضیحات

 

 براي استفادة بهتر از این کتاب، به نکات زیر توجه فرمایید:

  یی هاخواننهیرمزداشتند،    دئوهایو  در متن کتاب، در کنار آن دسته از محتواي آموزشی که نیاز به  -
  ی ها دسترسبه آنتوان  می(اسکنر) تلفن همراه    شگریکه با استفاده از پو  تعریف شده است(بارکد)  

 . کرد  دایپ

رو الزم است معلمان و استادان هاي اشاره، حالت چهره در انتقال مفهوم پیام نقش اساسی دارد. ازاین در زبان  -
آموزان باید هنگام مرور  ن مسئله توجه نمایند. همچنین خوانندگان و زبانگرامی هنگام تدریس دروس به ای 

کننده توجه کنند و هنگام تمرین زبان اشاره این حاالت را اجرا  ها به حاالت چهرة فرد یا افراد اشارهویدئو
 کنند. 

شوند،  ه بیان میو غیره، اغلب تنها با یک اشار حرف زدن ،وارد کردن ،دوست داشتنهاي مرکب، مانند فعل -
 شوند.  ها تنها هنگام لب زدن ادا میگونه فعلو بخش دوم این

هاي  آموزان با اشارههاي مختلف استفاده شده است تا زبانها آگاهانه از چند اشاره در ویدئوبراي برخی واژه  -
 ها آشنا شوند.  رایج براي واژه 
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 درس یک

 فیلم، سینما 

 

 گفتگو دربارة فیلم مورد عالقه. 1

فیلم  علی:   کجا  بیشتر  داري؟  دوست  فیلم  تو  بزنیم.  حرف  سینما  و  فیلم  دربارة  بیا  خوبی؟  سالم، 

 بینی؟ می

 بینم. آره، من خیلی فیلم دوست دارم. تو خونه یا سینما فیلم می محمد:

 بینی؟ چه خوب! چند وقت یک بار فیلم می علی:

 بینم. اي یک فیلم میمن خیلی گرفتارم، ولی معموالً هفته محمد:

 بینی؟ هایی میجور فیلمچه  :علی 

 بینم، اما اکشن و کمدي رو بیشتر دوست دارم. من همه جور فیلمی می محمد:

 ببخشید، خیلی سؤال کردم.علی: 

 جور فیلمی دوست داري؟ مشکلی نیست. تو چه کنم. نه اصالً خواهش می محمد:

 دم برم تئاتر تا سینما.رم؛ ماهی دو بار. ترجیح میمن معموالً تئاتر می علی:

 شه منم باهات بیام؟ عالیه، می  :محمد
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. باهات قرار می :علی   ذارم. حتماً

 

 . درك جمالت به زبان اشاره1.1

همراه با ترجمۀ آن به زبان اشاره قرار داده  در این قسمت، هر یک از جمالت گفتگوي باال  

 شده است. 

 . میحرف بزن نمایو س  لمیدربارة ف  ا یب ؟یسالم، خوب -

 .  میحرف بزن نمای، سلمیف   ةدربار ا یب ؟خوب ، سالم  

 ؟ يدوست دار لم یتو ف  -

 ؟ يدوست دار لم یف  

 ؟ ین یبیم  لمیکجا ف  بیشتر -

 ؟ ین یبیم  لمیکجا ف  شتریب  

 خیلی فیلم دوست دارم.آره، من  -
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 دوست دارم.  ی لیخ  لمفی  اره  

 بینم.تو خونه یا سینما فیلم می -

 . نمیبیم لم یف نما سی خونه،  

 بینی؟ چه خوب! چند وقت یک بار فیلم می -

   ؟ین ی بیم لم یخوب، هرروز ف  چه  

 .گرفتارمی لیمن خ  -

 . خیلی گرفتار من  

 بینم. اي یک فیلم میمعموالً هفته یول  -

 م. نیبیم  لمیف   بار کی  ياهفته ولی  

 بینی؟ هایی میجور فیلمچه  -

 ؟ ین یبیم ی چ لم یف شتربی  

 بینم، من همه جور فیلمی می -

 ، نم یبیم  لمفی  جور همه من  

 اما اکشن و کمدي رو بیشتر دوست دارم. -

 م. دوست دار ي کمد،  اکشن لمیف   شتری من ب  

 ببخشید، خیلی سؤال کردم.  -

 سؤال سؤال سؤال. ی لیخ د یببخش   
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 کنم. نه اصالً مشکلی نیست. خواهش می -

 .ستی ن ینه مشکل  ،کنممی خواهش  

 جور فیلمی دوست داري؟تو چه  -

 ؟ يدوست دار ی چ لم یف  

 رم؛ ماهی دو بار. من معموالً تئاتر می -

  ر.با  دو ی ماه رم یتر م ئامن ت   

 دم برم تئاتر تا سینما. ترجیح می -

 . هاوقت یبعض نمایس زیاد،  رم یتر م ئات  من  

 شه منم باهات بیام؟ عالیه، می -

 ؟ امی منم ب شه یم ، هیعال  

. باهات قرار می -  ذارم.حتماً

  ذارم.میقرار   حتماً  
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 هاي کاربردي و مهم . اشارة اصطالحات و واژه2.1

 لم یف  ) اکشن لم ی(درمورد ف

 نما یس ) مستند لم ی(درمورد ف

 چه جور، چه نوع ترسناك )لم ی(درمورد ف

 معموالً ی لیتخـی) علم لم ی(درمورد ف

 ) تماشا کردن لم ی(درمورد ف ) عاشقانه لم ی(درمورد ف

 مورد عالقه  ) خشن لم ی(درمورد ف

 بار  ک ی چند وقت  تئاتر

 گرفتار شدن  قرار گذاشتن 

 د یببخش کننده کننده، خسته) کسللم ی(درمورد ف

 کنم یخواهش م ) جذاب لم یدرمورد ف(

 سؤال کردن  ینشدنفراموش

 همه جور، همه نوع  دربارة 
 

 



6 
   

 . گفتگوي کوتاه 2

 اي آخرین فیلمی که دیده

 آخرین فیلمی که دیدي کِی بود؟ علی: 

 دو ماه قبل بود.مهدي:  

 اسمش چی بود؟ داستانش چی بود؟علی: 

 خیلی تحت تأثیر قرار گرفتم. اسمش پل چوبی بود. دربارة مهاجرت چند تا مرد بود.  مهدي: 

 شناسم.چه خوب! منم برم نگاه کنم. فکر کنم کارگردان و نویسندة این فیلم رو میعلی: 

 

 درك جمالت به زبان اشاره. 1.2

در این قسمت، هر یک از جمالت گفتگوي باال همراه با ترجمۀ آن به زبان اشاره قرار داده  

 شده است. 
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 کِی بود؟آخرین فیلمی که دیدي  -

 ؟ کِی  يدی د لم یف نآخری  

 دو ماه قبل بود. -

 .قبل دوماه  

 بود؟  یاسمش چ  -

 ی؟ اسمش چ  

 بود؟  یداستانش چ  -

 ی؟ داستانش چ   

 اسمش پل چوبی بود. -

 ی.پل چوب اسمش  

 دربارة مهاجرت چند تا مرد بود. -

 د. مهاجرت چند تا مر ةدربار  

 خیلی تحت تأثیر قرار گرفتم.  -

  ت.اثر گذاش یل یخ  

 چه خوب! منم برم ببینم.  -

 .نمببی برم خوب! منم  چه  

 شناسم. فکر کنم کارگردان و نویسندة این فیلم رو می  -
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 . شناسمیم  لمیف  ةسندینو، فکر کنم کارگردان  
 

 

 هاي کاربردي و مهم . اشارة اصطالحات و واژه2.2

 دو ماه قبل  قرارگرفتن  ریتحت تأث
 داستان  کارگردان 

 مهاجرت سندهینو
 ی لیخ 
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 . کار گروهی3

گروهی خود دربارة آخرین  اید، با همهایی که تاکنون فراگرفتهها و عبارتبا استفاده از واژه

 اید گفتگو نمایید.فیلمی که دیده

 

 . دستور زبان 4

 سؤالی کردن جمالت 

 : هاي پرسشی بدون واژه ی کردن جمالتالؤسالف. 

ها پاسخ داده  به آن  » خیر«یا    »بله«با    که واژة پرسشی ندارند و صرفاً  هستند  ی سؤاالتاالت،  ؤسنوع  این  

شود. در زبان اشارة ایرانی . در فارسی رسمی گاهی از «آیا» در ابتداي این سؤاالت استفاده میشودمی

کنیم؛ اما در محاوره، «آیا»  نیز براي طرح این نوع سؤاالت، اشارة «آیا» را در ابتداي جمله اجرا می

 یم.کنسؤال استفاده می دادننشانشود و تنها از حالت چهره براي اغلب استفاده نمی

 هاي پرسشی: ب. سؤالی کردن جمالت با واژه

  ،چطور  ،چگونه  ،چراهاي پرسشی (مانند  هنگام پرسش درمورد ابعاد مختلف یک پدیده از اشارة واژه

 کنیم. ) استفاده میدام ک  ،اج ک ، )(چه زمانی  یکِ  ، (چه کسی) کی   ،ندچ ،چقدر ،چه
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 . تمرین 1.4

نامۀ انتهاي کتاب سپس پاسخ خود را با پاسخنمایید؛ جمالت زیر را به زبان اشاره بیان 
 مقایسه کنید. 

 الف) دوست داري بریم سینما؟ 

 ب) کِی این فیلم رو ببینیم؟ 

 ري؟اي چند بار تئاتر میپ) هفته

 ت) دیشب چند تا فیلم دیدي؟ 

 ث) بلیت سینما را از کجا بخریم؟ 

 ج) فیلم مورد عالقۀ پدرت چیه؟

 چ) دیروز سینما رفتی؟ 

 ) اسم آخرین فیلمی که دیدي چی بود؟ح

 
 

 . کار گروهی5

ها را ببینید و با  کند. اشارهکننده دربارة فیلمی صحبت می در این پروندة تصویري، اشاره

هم و  مدرس  آن  گروهیکمک  پاسخخود  با  را  خود  متن  سپس  کنید؛  بازنویسی  را  نامۀ ها 

 انتهاي کتاب مقایسه کنید. 
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 درس دو

 سفر، اقامت در هتل 

 

 . گفتگو دربارة سفر و تعطیالت1

 تعطیالت هفتۀ قبل کجا رفتی؟ رفتی سفر؟ مهدي: 

 آره، با خانواده رفتیم مشهد زیارت. یک هفته اونجا موندیم.  محمد:

 چه خوب! با چی رفتید مشهد؟  علی:

 .17یک ساعتِ با قطارِ درجه محمد:

 ارزون.قطار خیلی خوبه. هم مطمئنه، هم علی:  

. من پارسال با هواپیما رفتم تبریز، هزینۀ هتل و هواپیما خیلی زیاد شد. محمد:   دقیقاً

 هتلت چند ستاره بود؟ اسمش چی بود؟ علی: 

 تخته گرفتم. اسمش «هتل تبریز» بود. چهارستاره بود. من یک اتاق یک  محمد:



13 
   

ه خوردم با دوستم. تبریز خیلی  شاپ این هتل یک قهومن پارسال که رفته بودم تبریز، تو کافی  علی:

 قشنگ و تاریخیه. این هتل شبی چند بود؟ 

 هزار تومان. 500شبی  محمد:

 صرفه است.بهبه نظرم مقرونعلی: 

 

 . درك جمالت به زبان اشاره1.1

در این قسمت، هر یک از جمالت گفتگوي باال همراه با ترجمۀ آن به زبان اشاره قرار داده  

 شده است. 

 تعطیالت هفتۀ قبل کجا رفتی؟  -

 ؟ هفته قبل کجا التیتعط  

 سفر؟  یرفت  -

 ؟ یسفر رفت  
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 آره، با خانواده رفتیم مشهد زیارت.  -

  ت.اری مشهد ز می با خانواده رفت، آره  

 یک هفته اونجا موندیم.  -

 یم. اونجا موند هفته ک ی   

 چه خوب! با چی رفتید مشهد؟ -

 مشهد؟ یرفت  یخوب، با چ  یل یخ  

 .17یک ساعتِ با قطارِ درجه  -

 .بعدازظهر 5ساعت  یکبا قطار درجه   

 خوبه. یل یقطار خ  -

 خوب.  یل یقطار خ  

 هم مطمئنه، هم ارزون.  -

 هم ارزون.  ، مطمئنه  

. من پارسال با هواپیما رفتم تبریز. -  دقیقاً

 یز. تبر رفتن به سمت ما ی من پارسال با هواپ .قاًی دق   

 هواپیما خیلی زیاد شد. هزینۀ هتل و -

 .هتل گرون و  مای هواپ ۀنهزی  

 هتلت چند ستاره بود؟  -
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 ستاره؟  چند یکه رفت  یهتل   

 اسمش چی بود؟  -

 اسمش چی؟   

 اسمش «هتل تبریز» بود. -

 «هتل تبریز». اسمش  

 .چهارستاره بود -

 ه.ستارر چها  

 تخته گرفتم. من یک اتاق یک  -

 گرفتم.  ه تختک ی اتاق  ک ی   

 شاپ این هتل یک قهوه خوردم با دوستم.من پارسال که رفته بودم تبریز، تو کافی -

 م. قهوه خورد  ک ی با دوستم   ،شاپ هتلیکاف   زیتبر پارسال  

 تبریز خیلی قشنگ و تاریخیه. -

 ی.خ یتار قشنگ و  یل یخ زیتبر  

 این هتل شبی چند بود؟  -

 چند؟  ی هتل شب  

 هزار تومان.  500 یشب  -

 .هزار تومن 500 یشب   
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 صرفه است.بهبه نظرم مقرون -

 . مناسب متش ی نظرم ق ه ب  
  

 

 هاي کاربردي و مهم . اشارة اصطالحات و واژه2.1

 هتل فرودگاه 
 ستاره ستاره، دوستاره، سه(درمورد هتل) یک  شهرياتوبوس بین 

 ستاره چهارستاره، پنج(درمورد هتل)  ترمینال اتوبوس
 تبریز بلیت

 مشهد  بلیت خریدن 
 آهنایستگاه راه سال 

 قطار  گذشته، قبل 
 سه دو، درجهیک، درجه(درمورد قطار) درجه شاپ کافی
 السیر (درمورد قطار) سریع قهوه
 تعطیالت  شهر

 سفر (درمورد شهر و مکان) تاریخی 
 مسافرت رفتن، سفر کردن  (درمورد شهر و مکان) زیبا، قشنگ
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 هواپیما  صرفه بهمقرون
 

 

 . گفتگوي کوتاه 2

 در هتل

 خیر.سالم. روزبهمسافر: 

 سالم. بفرمایید. کارمند هتل: 

 خواستم یک اتاق رزرو کنم. می :مسافر

 چند نفر هستید؟ : کارمند هتل

 خوایم. تخته میسه نفر. یک اتاق سهمسافر: 

 خواید؟ اتاق میبراي چند شب کارمند هتل: 

 مونیم.سه شب می: مسافر
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شه. این هزینه شامل  فاي براي سه شب سه میلیون میتخته با اینترنت وايیک اتاق سه:  کارمند هتل

 شه.صبحانه هم می

.  مسافر:  متشکرم. رزرو کنید لطفاً

 

 درك جمالت به زبان اشاره. 1.2

همراه با ترجمۀ آن به زبان اشاره قرار داده  در این قسمت، هر یک از جمالت گفتگوي باال  

 شده است. 

 .ریخهسالم. روزب -

 .ریخهسالم. روزب  

 .دیی سالم. بفرما -

 . دییسالم. بفرما  

 خواستم یک اتاق رزرو کنم.می -
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 م. اتاق رزرو کن یک  خوام یم  

 چند نفر هستید؟  -

 ؟ هستید نفر چند  

 خوایم.میتخته سه نفر. یک اتاق سه -

 .میخوایتخته م اتاق سه .سه نفر  

 خواید؟براي چند شب اتاق می -

 ؟ یدخوامی اتاق شب چند  

 مونیم.سه شب می -

 یم.مونمی شب  سه  

 شه. فاي براي سه شب سه میلیون میتخته با اینترنت وايیک اتاق سه -

 . ونیلیم باهم سه همه  ي فايوا نترنتیتخته، اسهاتاق  ک ی   

 شه.این هزینه شامل صبحانه هم می -

 . نه هم هستا صبح   یددیکه م ي انهیهز نای  

- .  رزرو کنید لطفاً

.  د یرزرو کن    لطفاً
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 هاي کاربردي و مهم . اشارة اصطالحات و واژه2.2

 نفر شامل شدن 
 فاي اینترنت واي رزرو کردن 

 هزینه اقامت کردن، ماندن 
 صبحانه  
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 . کار گروهی3

واژهبا   از  اشارهاستفاده  و  زیر  آنهاي  همهاي  با  را ها،  فرودگاه  در  گفتگویی  خود  گروهی 

 تمرین کنید. 

 8پرواز ساعت  -

 کارت پرواز  -

 بار چمدان، بار ساك  -

 (درمورد پرواز) تأخیر داشتن  -

 بودن (درمورد پرواز) سروقت  -

 تحویل دادن  -
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 . تمرین 1.3

 ؛دها را به فارسی بنویسیکنندهگفتگوي زیر را تماشا کرده و جمالت هر یک از اشاره
 نامۀ انتهاي کتاب مقایسه کنید. سپس با پاسخ

 

 . دستور زبان 4

 استمراري، گذشته، آینده) هاي فعلی (حال اِخباري، حال زمان

اند از حال  هاي فعلی عبارتهاي فعل در هر زبانی زمان آن است. پرکاربردترین زمانیکی از ویژگی

 اِخباري، حال استمراري، گذشته و آینده. 

دهد.  زمان حال اِخباري وجود حالتی یا وقوع رویدادي را در زمان حال یا آیندة نزدیک نشان می  الف.

فع بیان  یک براي  را  آن  اِخباري  حال  زمان  در  میل  اشاره  غذا  بار  جملۀ «من  در  مثال  براي  کنیم؛ 

 کنیم.بار اجرا میایم، یک تر آموختهاي که پیشخورم»، اشارة فعل «غذا خوردن» را به شیوهمی



23 
   

طور مستمر در حال انجام است،   زمان حال استمراري وجود حالتی یا وقوع رویدادي را که بهب.  

کنیم، یا فعل  دهد. براي بیان فعل در زمان حال استمراري اشارة آن را چند بار تکرار میینشان م 

خورم»، اشارة  کنیم؛ براي مثال در جملۀ «من دارم غذا میکمکی «داشتن» را قبل از فعل اجرا می

» را  کنیم یا فعل کمکی «داشتنبار تکرار می  ایم چنداي که آموختهفعل «غذا خوردن» را به شیوه

 کنیم.قبل از اشارة فعل «غذا خوردن» اجرا می

دهد. براي اشارة فعل  پ. زمان گذشته وجود حالتی یا رخداد رویدادي در زمان گذشته را نشان می

کنیم. براي مثال در جملۀ «من  در زمان گذشته، بعد از اجراي فعل، اشارة «گذشته» را نیز اجرا می

ایم و سپس اشارة «گذشته»  تر آموختهاي که پیشن» را به شیوهغذا خوردم»، اشارة فعل «غذا خورد

 کنیم. را بالفاصله بعد از آن اجرا می

دهد. براي اشارة فعل در  ت. زمان آینده وجود حالتی یا رخداد رویدادي در زمان آینده را نشان می

می اجرا  نیز  اشارة «آینده» را  فعل،  اجراي  بعد از  آینده،  براي مث زمان  جملۀ «من غذا  کنیم.  ال در 

ایم و سپس اشارة «آینده»  تر آموخته اي که پیشخواهم خورد»، اشارة فعل «غذا خوردن» را به شیوه

 کنیم. را بالفاصله بعد از آن اجرا می

شود و هنگام اشارة فعل تنها  ها نشان داده نمی: در اشارة غیررسمی و محاوره معموالً زمان فعلنکته

 کند.حالت صورت تغییر می
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 . تمرین 1.4

نامۀ انتهاي کتاب سپس پاسخ خود را با پاسخ جمالت زیر را به زبان اشاره بیان نمایید؛
 مقایسه کنید. 

 آید مشهد. الف) پدر من امروز با هواپیما می

 تأخیر ندارد.  8ب) قطارِ ساعت 

 موقع نرسیدند. کدام از پروازهاي دیشب بهپ) هیچ

 آمد.ت) دیروز برف سنگینی 

 ث) من سه روز در این هتل اقامت خواهم داشت. 

 کردن هستم. ج) در حال غذا درست

 چ) فیلم کمدي را دوست دارم. 

 خوانم.ح) دارم کتاب می

 خ) بلیت هواپیما گران است. 

 د) ماه آینده خانوادة من به اصفهان سفر خواهند کرد.
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 . کار گروهی5

هاي توریستی آن صحبت  ة کشور ایران و جاذبهکننده درباردر این پروندة تصویري، اشاره

ها را بازنویسی کنید؛ ببینید و آن  ها را بهگروهی خود اشارهکند. با کمک مدرس و هممی 

 نامۀ انتهاي کتاب مقایسه کنید.سپس متن خود را با پاسخ
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 درس سه

 ونقل رانندگی، ترافیک، حمل 

 رانندگی  . گفتگو دربارة یک تصادف  1

 سالم، حالت خوبه؟ چطوري؟ چه خبر؟ کاوه: 

 سالم، خیلی خوب نیستم، دیروز با ماشینم تصادف کردم. رضا: 

 جدي؟ کجا؟ چه ساعتی؟ کاوه: 

 دیروز عصر، توي خیابون انقالب با یک پژو تصادف کردم.  رضا: 

 جوري اتفاق افتاد؟ چه کاوه: 

شدم که یک پژو چراغ قرمز رو رد کرد و به در  از تقاطع خیابون انقالب و خیابان کارگر رد میرضا:  

 ماشین کوبید.  

 چقدر خسارت دیده ماشین؟کاوه: 

 فکر کنم در جلو کامل باید عوض بشه. صافکار دیروز گفت یک میلیون هزینه داره.  رضا: 

 بیمه داري؟  کاوه: 

 مه همۀ هزینه رو پرداخت نکنه.  بله، بیمه دارم. نگرانم بی رضا: 

 آد.  خیلی متأسفم. ایشاهللا مشکلی پیش نمیکاوه: 
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 . درك جمالت به زبان اشاره1.1

در این قسمت، هر یک از جمالت گفتگوي باال همراه با ترجمۀ آن به زبان اشاره قرار داده  

 شده است. 

 سالم، حالت خوبه؟ چطوري؟ چه خبر؟ -

 خبر؟ه چ  چطوري؟  خوب؟ حالت  سالم،   

 سالم، خیلی خوب نیستم،  -

 ، ستمیسالم خوب ن  

 دیروز با ماشینم تصادف کردم.  -

 م. تصادف کرد شبی د  

 ؟ ی کجا؟ چه ساعت ي؟ جد -

 چند؟  ساعت کجا؟   واقعاً؟  

 دیروز عصر، توي خیابون انقالب با یک پژو تصادف کردم.   -
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 .صادف کردمت )جهت حرکت پژوپژو (،  انقالب نوابی خ ،عصر روز ید  

 جوري اتفاق افتاد؟ چه  -

 تصادف کردي؟  جوري چه   

می  - کارگر رد  خیابان  و  انقالب  خیابون  تقاطع  به در  از  و  رو رد کرد  قرمز  چراغ  شدم که یک پژو 

 ماشین کوبید.

 در جلو. زد  پژو چراغ قرمز رد کرد و  رانندگی میکردم،  ن یکارگر با ماش خیابونتقاطع انقالب   

 خسارت دیده ماشین؟ چقدر  -

 ؟ يچقدر ضرر کرد نیماش   

 فکر کنم در جلو کامل باید عوض بشه.    -

 بشه.عوض  د یفکر کنم در جلو با  

 صافکار دیروز گفت یک میلیون هزینه داره.  -

 ه. دار  نهیهز ونیلیم  ک ی گفت  ي رفتم صافکار روز ید  

 بیمه داري؟  -

 بیمه داري؟   

 بله بیمه دارم.   -

 دارم. مه بی  

 نگرانم بیمه همۀ هزینه رو پرداخت نکنه.  -
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 . نده هزینه ۀهم مهینگرانم ب  

 سفم.  أمت یل یخ -

 .سفأمت یل یخ  

 . دآینم ش یپ  یمشکل  شاهللایا -

 ه. شمی درست  شاهللایا  
 

 

 هاي کاربردي و مهم . اشارة اصطالحات و واژه2.1

 پیکان  تصادف رانندگی  

 405پژو  تصادف کردن  

  206پژو  احتیاطی کردن بی

 پژو پرشیا  (درمورد خودرو) سپر  
 وانت  چراغ جلو 

 اتوبوس   چراغ عقب  
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 مترو  کن  پاكبرف 
 تاکسی   عقب  
 ایستگاه اتوبوس  جلو 

 خیابان  راست  
 کوچه  چپ

 (درمورد خانه) پالك  (درمورد) قبل 
 (درمورد خودرو) پالك   (درمورد مکان) بعد 

 (درمورد آپارتمان) طبقه  شیشۀ جلو 

 شیشۀ عقب  
(درمورد آپارتمان) طبقۀ اول، طبقۀ دوم، طبقۀ  

 سوم، طبقۀ چهارم، طبقۀ پنجم  
 (درمورد عابر پیاده) عبور کردن  در جلوي ماشین  
 (درمورد خودرو) عبور کردن، رد شدن  در عقب ماشین  

 چهارراه   عقب  صندوق
(درمورد قطعات خودرو) تعویض کردن، عوض  

 کردن 
 راهسه

 ، رهگذر هعابر پیاد هزینه داشتن، خرج داشتن 
 چراغ راهنمایی   هزینه کردن، خرج کردن 

 چراغ قرمز خسارت، صدمه 
 چراغ زرد   بیمه  

 چراغ سبز  متأسف بودن  
 زن  چراغ چشمک  نگران بودن 
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 . گفتگوي کوتاه 2

 ) 1پرسیدن آدرس (

 آهن؟ شه رفت میدون راهببخشید، از اینجا چطور می: 1رهگذر 

آهن تی رو باید سوار بشی. تا راهآرهاي بیآهن جنوب تهرانه. از اینجا اتوبوس میدون راه:  2  رهگذر

 کشه. نیم ساعت طول می
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 ) 2پرسیدن آدرس (

 شه رفت میدون صنعت؟  ببخشید، از میدون فردوسی چطور می: 1رهگذر 

 اول باید با تاکسی بري میدون توحید، بعدش با خط پنج مترو بري میدون صنعت.  : 2 رهگذر

 میدون صنعت خیلی از میدون فردوسی دوره؟   :1رهگذر 

 کشه.  دقیقه طول می 45: تقریباً، باید از مرکز تهران بري شمال تهران. 2رهگذر 

 

 درك جمالت به زبان اشاره. 1.2

در این قسمت، هر یک از جمالت گفتگوي باال همراه با ترجمۀ آن به زبان اشاره قرار داده  

 شده است. 

 آهن؟شه رفت میدون راهببخشید، از اینجا چطور می -

 ؟آهنراه  ن ودیبرم م يچطورببخشید،   
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ساعت   م یآهن نتا راه تی رو باید سوار بشی.آرهاي بیاتوبوسآهن جنوب تهرانه. از اینجا میدون راه -

 .کشهیطول م

 .ساعت راه میآهن نتا راه ،سوار شو یآرتی اتوبوس ب آهن سمت جنوب.راه نودمی   

 شه رفت میدون صنعت؟ببخشید. از میدون فردوسی چطور می -

 برم؟ ي صنعت چطور دونی تا م یفردوس  دون یم د یببخش   

 اول باید با تاکسی بري میدون توحید.   -

 .دیتوح دونی برو م، شو سوار تاکسی  اول  

 بعدش با خط پنج مترو بري میدون صنعت.  -

 . صنعت  دونیبرو م، شو سوار  متروپنج خط   بعد  

 میدون صنعت خیلی از میدون فردوسی دوره؟   -

 دور؟  یفردوس  دون یصنعت، م   دونی م  

. باید از مرکز تهران بري شمال تهران.  -  . کشهیطول م قهی دق   45تقریباً

 ه. کشیطول م  قه یدق 45مرکز تهران تا شمال تهران . باًی تقر  
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 هاي کاربردي و مهم . اشارة اصطالحات و واژه2.2

 اینجا   سوار شدن  

 آنجا  شمال تهران  
 آهن  میدان راه جنوب تهران  
 میدان فردوسی   مرکز تهران  
 میدان صنعت   غرب تهران 

 خط پنج مترو   شرق تهران  

 تی آربی  اتوبوس طول کشیدن 
 

 

 . کار گروهی3

گروهی خود دربارة آخرین  اید، با همهایی که تاکنون فراگرفتهها و عبارتبا استفاده از واژه

 اید گفتگو نمایید.فیلمی که دیده
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 . دستور زبان 4

 ضمیرهاي اشاره

شوند. براي اشاره  ضمیرهاي اشاره ضمیرهایی هستند که براي اشاره به شخصی یا چیزي استفاده می

 کنیم: به نزدیک از دو ضمیر زیر استفاده می

 این   -

 ها  این -

 کنیم:براي اشاره به دور از دو ضمیر زیر استفاده می

 آن   -

 ها  آن -

بیاید، براي نمونه در «این کتاب» یا «آن کالس». در این   ممکن است بعد از «این» و «آن» اسم

 کنیم.  صورت بالفاصله بعد از اجراي اشارة «این» و «آن» اشارة اسم را اجرا می
 

 



36 
   

 . دستور کاربردي 5

 ها و نشانی دادن  هاي بیان جهتشیوه

سمتِ یک مکان (چپ، راست، قبل، بعد) و جهتِ یک مکان (شمال،    دادننشانبراي  الف. بیان جهت:  

کنیم، سپس اشارة سمت یا جهت را؛ براي نمونه جنوب، شرق، غرب)، ابتدا اشارة مکان را اجرا می

براي اشارة «سمت راست میدان انقالب»، ابتدا اشارة «میدان انقالب» و سپس اشارة «سمت راست»  

عصر» و سپس اشارة  عصر»، ابتدا اشارة «میدان ولیشارة «شمال چهارراه ولیکنیم؛ یا براي ارا اجرا می

 کنیم.«شمال» را اجرا می

دادن: نشانی  هنگام  ترتیبی  اعداد  بیان  استفاده    دادننشانبراي    ب.  روش  دو  از  طبقه  شمارة 

قه را به  کنیم، سپس اشارة شمارة طبکنیم. روش اول این است که ابتدا اشارة طبقه را اجرا میمی

ایم، براي نمونه در «طبقۀ سیزدهم». روش دوم این است  تر در بخش اعداد آموختهاي که پیششیوه

 کنیم. کنیم و مانند ویدئوي زیر اجرا میکه اشارة طبقه و شمارة طبقه را ترکیب می

 طبقۀ اول  -

 طبقۀ دوم   -

 طبقۀ سوم   -

 طبقۀ هفتم   -

 طبقۀ دهم   -
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کنیم. روش اعداد ترتیبی در نامیدن خیابان یا کوچه نیز از دو روش استفاده می  دادننشانبراي  

می اجرا  را  یا «کوچه»  اشارة «خیابان»  ابتدا  که  است  این  به  اول  را  آن  شمارة  اشارة  سپس  کنیم، 

ایم، براي نمونه در «خیابان پنجم». روش دوم این است  تر در بخش اعداد آموختهاي که پیششیوه

  ي زیر به دئوهایوکنیم و سپس اشارة شمارة آن را مانند  که اشارة «خیابان» یا «کوچه» را اجرا می

کنیم. براي اعداد  کنیم (از این روش تنها براي شمارة اول تا دهم استفاده میصورت ترتیبی اجرا می

 کنیم). استفاده میبیشتر از ده از روش اول 

 خیابان اول   -

 خیابان دوم   -

 خیابان پنجم   -

 خیابان هفتم   -

 خیابان دهم   -

مسیر و مسافت هنگام نشانی دادن استفاده    دادننشانهایی که براي واژهج. بیان مسیر و مسافت: 

هایی مانند «رفتن» و «آمدن»)، معموالً همراه هستند  اي مانند «تا» و فعلهاي اضافهشوند (حرفمی

ها،  تا سمت مقصد فرضی. به این معنی که هنگام اجراي اشارة این واژه مبدأبا حرکت دست از سمت 

هایی مانند «خیابان» و «کوچه» هیم. همچنین اشارة اسمدتا مقصد فرضی حرکت می  مبدأدست را از  

که داراي سمت و جهت هستند (براي نمونه راست به چپ یا شمال به جنوب) همراه است با حرکت  

 دست همسو با سمت یا جهت فرضی.  
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 . تمرین 1.5

نامۀ انتهاي کتاب سپس پاسخ خود را با پاسخ جمالت زیر را به زبان اشاره بیان نمایید؛
 مقایسه کنید. 

 کشد. الف) از خیابان ولیعصر تا خونۀ ما نیم ساعت طول می

 ب) سمت چپ میدان یک هتل است. 

 پ) بعد از تقاطع اول، سمت راست یک سینما است.  

 ت) ایستگاه اتوبوس در غرب میدان صنعت است. 

 ان است.  ج) شمال میدان تجریش خیابان نیاور

 . 12چ) اولین کوچه، سمت چپ، پالك 

 .3، طبقۀ 24پنجم، کوچۀ اول، پالك   و ح) خیابان بیست

 خ) خیابان آزادي، خیابان توحید، کوچۀ سوم، طبقۀ اول. 
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 . کار گروهی6

کند.  کننده دربارة مشکالت ترافیک شهر تهران صحبت می در این پروندة تصویري، اشاره

ها را بازنویسی کنید؛ سپس متن  ها را ببینید و آنگروهی خود اشارهبا کمک مدرس و هم

 نامۀ انتهاي کتاب مقایسه کنید.   خود را با پاسخ
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   درس چهارم

 پول  دوفروش،یخر
 

 فروشگاه لباس . گفتگو در 1

 خوام. خیر. یک پیراهن مردانه میسالم، روزتون بهخریدار: 

 خواید؟ براي خودتون میفروشنده: 

 خوام. بله، براي خودم میخریدار: 

 پوشید؟ اي میچه اندازهفروشنده: 

 م متوسط هست.من اندازهخریدار: 

 هاي آبی، سبز و قرمز داریم.  سایز متوسط رنگ فروشنده: 

. قیمت این مدل چنده؟ خریدار:   رنگ آبی رو برام بیارید لطفاً

 قیمتش مقطوع دویست هزار تومنه.فروشنده: 

 : خیلی قیمتش باالست. چقدر تخفیف داره؟ خریدار

فروش باالیی  تونم تخفیف بدم. سود  درصد می  10خیلی باکیفیته. حداکثر    راهنیپ  نیافروشنده:  

 نداره. 

 کنم.  بسیار خوب، همین رو انتخاب می خریدار:
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 . درك جمالت به زبان اشاره1.1

در این قسمت، هر یک از جمالت گفتگوي باال همراه با ترجمۀ آن به زبان اشاره قرار داده  

 شده است. 

 سالم، خوبید؟   -

 سالم خوب؟   

 خوام. یمردانه م راهنیپ  ک ی  -

 . مواخینه مامرد راهنیپ  یک   

 خواید؟براي خودتون می -

 ؟ يخوایخودت م يبرا  

 خوام. بله، براي خودم می -

 م. اوخیم خودم  يبله برا  

 پوشید؟ اي میچه اندازه -
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 ؟ یپوشیم ي اچه اندازه  

 م متوسط هست. همن انداز -

 متوسط.  اندازه  من  

 هاي آبی، سبز و قرمز داریم.  سایز متوسط رنگ  -

 قرمز دارم.   ، سبزآبی،  رنگ   متوسط اندازة  

-  .  رنگ آبی رو برام بیارید لطفاً

 . اری ب آبی رنگ  لطفاً  

 چنده؟  مدل نیا مت یق   -

 چند؟  متشقی  

 قیمتش مقطوع دویست هزار تومنه.  -

 . هزار تومندویست مقطوع  متشقی  

 خیلی قیمتش باال است.    -

 ت. باالس مت یق  

 داره؟  فیچقدر تخف -

 داره؟  فتخفی چقدر  

 خیلی باکیفیته.  راهنیپ  نیا -

 جنسش خوب.  راهنیپ  نای  
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 تونم تخفیف بدم.ده درصد می -

 بدم. فیتخف  تونممی ده درصد   

 نداره. ییسود فروش باال -

 . ستنی باال فروشش  سود  

 کنم. بسیار خوب، همین رو انتخاب می -

 .خواممی همین باشه  
 

 

 هاي کاربردي و مهم اصطالحات و واژه. اشارة 2.1

 فروشگاه   قیمت  

 لباس، پوشاك  (درمورد قیمت) گران، باال  

 شلوار (درمورد قیمت) ارزان، پایین 

 کت (درمورد قیمت) مناسب  
 مانتو تخفیف  



44 
   

 روسري تخفیف دادن 
 مقنعه  تخفیف گرفتن 

 (درمورد لباس) اندازه  سود
 کوچک(درمورد لباس) اندازة   جنس

 (درمورد لباس) اندازة متوسط  (درمورد جنس) کیفیت  
 (درمورد لباس) اندازة بزرگ   باکیفیت 

 رنگ   کیفیت بی
 سبز   (درمورد سود) کم، پایین  

 آبی  (درمورد سود) زیاد، باال 
 قرمز   فروختن  
 سیاه   فروش

 سفید  خرید، خریدن  
 نارنجی   حداکثر 
 بنفش  حداقل 

 (درمورد لباس) مدل   انتخاب کردن 
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 . گفتگوي کوتاه 2

 ) 1خرید کاال (

 خوام. دو تا دفتر، یک خودکار قرمز و یک خودکار آبی میخریدار: 

 دفتر چندبرگ می خواید؟فروشنده: 

 دفتر صدبرگ.خریدار: 

 هزار تومان. 55شه آرم. جمعاً میاالن براتون میفروشنده: 

 ها خیلی باال رفته.  خریدار: چقدر زیاد! قیمت

 

 ) 2وضعیت اقتصادي (

 هزار تومان دادم. 70خیلی این روزها همه چی گرون شده. دیروز چهار تا پنیر خریدم، جمعاً علی: 

تورم خیلی باال است. پارسال یک خونۀ دوطبقه پانصد میلیون بود، ولی  سیما:   . واقعاً  درسته، کامالً

 ارز هم باال رفته.  متی ق . میلیارد و نیم شده 1امسال 
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 درصده. وضعیت اقتصادي زیاد خوب نیست.  40: امسال تورم علی 

 

 درك جمالت به زبان اشاره. 1.2

در این قسمت، هر یک از جمالت گفتگوي باال همراه با ترجمۀ آن به زبان اشاره قرار داده  

 شده است. 

 خوام.خودکار آبی میدو تا دفتر، یک خودکار قرمز و یک  -

 .خوامیم  یخودکار آب یک خودکار قرمز،  یک  دفتر، دو   

 خواید؟ دفتر چندبرگ می -

 ؟ يخوامی چندبرگ دفتر  

 دفتر صدبرگ. -

 صدبرگ.  دفتر  

 آرم. االن براتون می -
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 .رمآمی االن   

 هزار تومان. 55جمعاً میشه  -

 هزار. 55 شه می کالً   

 .باال رفته ی لیها خمتی! قادیچقدر ز -

 ست.باال یل یخ متی . ق ادی ز !چه خبره  

 خیلی این روزها همه چی گرون شده.   -

 گرون.  ی روزها همه چ  نیا  

  هزار تومان دادم.  70دیروز چهار تا پنیر خریدم، جمعاً  -

 م. داد 70 کالً  دم یخر ریپن  چهار  روز ید  

 ارز هم باال رفته. متی ق . واقعاً تورم خیلی باال است.  درسته کامالً-

 ه.ارز باال رفت متی ق   .باال رفته ی لیتورم خ درست. واقعاً کامالً  

 .میلیارد و نیم شده  1پارسال یک خونۀ دوطبقه پانصد میلیون بود، ولی امسال  -

  .هشد می ن و اردی لیم  1، امسال پانصد میلیون بوددوطبقه  ۀخون یک پارسال   

 ارز هم باال رفته.  مت یق   -

 ارز باال رفته.  مت قی  

 .  درصده 40تورم امسال  -

 درصد.  40امسال تورم   
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 وضعیت اقتصادي زیاد خوب نیست. -

 .ستیخوب ن ادی ز ي اقتصاد توضعی  

 

 

 . اشارة اصطالحات و واژهاي کاربردي و مهم 2.2

  دفتر امسال  

  خودکار خانه 
(درمورد خانه) طبقه اول، طبقه دوم، طبقه  

 سوم، طبقه چهارم، چندطبقه  
  برگ(درمورد دفتر) شصت

 (درمورد دفتر) صدبرگ آپارتمان  
 جمعاً، در مجموع  الیو
  ریپن   اطیح

  نان   ونیل یم پانصد
  هفتاد هزار تومان  ارد ی لیم م یو ن ک ی

 پول دادن، پرداخت کردن    ارز



49 
   

  تورم   دالر
 (درمورد تورم) باال    درهم

  نیی(درمورد تورم) پا  ریل
 پارسال  تومان

 دو سال قبل    الیر
 سه سال قبل    ياقتصاد  تیوضع

   چند سال قبل  
 

 

 . کار گروهی 3

گروهی خود دربارة خرید  اید، با همهایی که تاکنون فرا گرفته ها و عبارت با استفاده از واژه

 یک ماشین صحبت کرده و بر روي قیمت آن مذاکره کنید. 

 

 . دستور زبان 4

 اعداد و مقادیر در زبان اشاره  
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 الف. اعداد ترتیبی در ترکیبات مختلف 

ترکیبات اسمی مختلف (براي نمونه در «خانۀ دوازدهم»، «کتاب نهم»،  براي اشارة اعداد ترتیبی در  

سی می«درخت  اجرا  اسم را  اشارة  جلو  ام») ابتدا  به  ترتیب  و  تعدد  نشانۀ  به  سپس دست را  کنیم، 

 هاي زیر:کنیم، مانند نمونهدهیم و در ادامه اشارة عدد مورد نظر را اجرا میحرکت می

 خانۀ ششم   -

 خانۀ دوازدهم   -

 کتاب نهم  -

 کتاب سیزدهم   -

 درخت چهارم   -

 درخت دهم  -

 م ادرخت سی -
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 هاب. جمع بستن اسم

 هاي زیر توجه کنید: هاشارکنیم. به  ها اشارة آن را چند بار تکرار میبراي جمع بستن اسم

 ها  گربه -

 مدادها   -

 ها  میوه -

 ها ماشین -

 ها مکان -

 کودکان   -

 افراد  -

 ها  تلفن -

کنیم  ا اجرا میکنیم، سپس اشارة اسم رها ابتدا عدد مورد نظر را اشاره میبراي بیان عدد قبل از اسم

 هاي زیر توجه کنید:کنیم. به اشارهو آن را تکرار می

 سه کتاب   -

 پنج مداد   -

 چهار لیوان   -

 شش شلوار   -
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 هاي ساده پ. مقایسه

ها کافیست هنگام اشارة صفت، با حالت چهره  آنبراي مقایسۀ بین دو اسم و کاربرد صفت برتر دربارة   

عبارت دیگر اشارة صورت ساده و صورت برتر   بریم. بهصورت برتر به کار مینشان دهیم که صفت را به

هاي زیر توجه دهیم. به اشارهها را نشان مییک صفت یکسان است و تنها با حالت چهره تفاوت آن

 کنید: 

 تر است.این خانه از آن خانه ارزان -

 تر است.خواهر من از خواهر تو بزرگ -

 تر است.این دیوار از آن دیوار کوتاه -

 تر است.   شلوار آبی از شلوار سبز گران -

 تر است.کتاب من از کتاب او جذاب -
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 . تمرین 1.4

نامۀ سپس پاسخ خود را با پاسخ هاي زیر را به زبان اشاره بیان نمایید؛جمالت و عبارت
 انتهاي کتاب مقایسه کنید. 

 میلیارد قیمت دارد.  الف) خانۀ چهارم این کوچه یک 

 هاي این نویسنده بسیار جذاب هستند.  ب) کتاب

 شود.  هزار تومان می 26پ) چهار کتاب و پنج مداد جمعاً 

 ت) لطفاً شش نان و دو قالب پنیر بدهید. 

 خانه بود.  ج) پنج درخت در حیاط

 چ) قیمت خانه امسال بسیار باالتر از سال قبل است. 

 تر  است. ح) این خودکار از آن خودکار گران

 خ) کیفیت این لباس از آن لباس بهتر است.  

 د) این روسري از آن روسري زیباتر است.  
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 . کار گروهی5

کند. با کمک مدرس  کننده دربارة وضعیت اقتصادي صحبت می در این پروندة تصویري اشاره

هم اشارهو  خود  وآنگروهی  ببنید  را  پاسخ ها  با  را  خود  متن  سپس  کنید.  بازنویسی  را  ها 

 مقایسه کنید.  

 

 

 

 

 

 

 



55 
   

  درس پنج

 يمدارقانون ه،یپا یحقوق میمفاه

 

 کالنتري . گفتگو دربارة سرقت خودرو در 1

 ؟ کار باید بکنمسالم. ماشین من رو دیشب سرقت کردند. چهمرد: 

 سالم. شما باید فرم شکایت رو پر کنید. چه زمانی ماشین سرقت شده؟ افسر پلیس: 

   دیدم ماشین اونجا نیست. 9دیشب ماشینو جلوي خونه پارك کردم. صبح ساعت مرد:   

پلیس:   فردي  افسر  مشخصات  باید  فرم  پالك  در  و  ملی  شمارة  خانوادگی،  نام  نام،  مثل  خودتون 

  ماشین رو بنویسید.

 بعد از پرکردن فرم چه مراحلی رو باید طی کنم؟ مرد: 

دم. شاکی با پرونده باید بره دادسرا. تو دادسرا  من براي شما تشکیل پروندة قضایی میافسر پلیس:  

 شه. به پرونده رسیدگی می

   شه؟دادگاه تشکیل میمرد: 

کنه و شما باید  بله، اگه سارق رو تو این مدت پیدا کنند، قاضی دادگاه رو برگزار می  افسر پلیس:

 وکیل بگیرید. 
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   خیلی متشکرم.مرد: 

   کنم.کنم. االن پروندة قضایی را تکمیل میخواهش میافسر پلیس: 

 

 . درك جمالت به زبان اشاره1.1

راه با ترجمۀ آن به زبان اشاره قرار داده  در این قسمت، هر یک از جمالت گفتگوي باال هم

 شده است. 

 ماشین من رو دیشب سرقت کردند.   -

 .دنی دزد  نمیماش شبدی   

 کار باید بکنم؟ چه -

 کنم؟  کار ی چ د یبا  

 سالم. شما باید فرم شکایت را پر کنید.   -

 ید. رو پر کن  تی فرم مخصوص شکا  د یسالم، با  
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 چه زمانی ماشین سرقت شده؟ -

 ؟ دنیدزد ن یماش کِی  

 دیشب ماشینو جلوي خونه پارك کردم.  -

 م. خونه پارك کرد ي جلو نیماش شبی د  

 دیدم ماشین اونجا نیست.  9صبح ساعت  -

 .ستی ن نیماش  دم دی  9 ساعت صبح   

 .دی سیرو بنو  نیو پالك ماش یمل ةشمار   ،یمشخصات خودتون مثل نام، نام خانوادگ  دی در فرم با -

 . سیبنو نیپالك ماش ، یمل ةشمار ،خانوادگی نام  نام،  فرم  در   

 بعد از پرکردن فرم چه مراحلی باید رو باید طی کنم؟  -

 کنم؟   کاریچ  دبای  بعد کردم   پر فرم  

 دم.  یم یی قضا  ةپروند  لیشما تشک يمن برا -

 م. کن یدرست م  ییقضا  ةپروند  

 بره دادسرا.  د یبا پرونده با یشاک  -

 سرا. داد ره یبا پرونده م شاکی   

 .شهیم  ی دگیتو دادسرا به پرونده رس  -

 ه.کنیم ی دگیرس  اهدادسرا پرونده  

 شه؟ دادگاه تشکیل می -
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  شه؟یدادگاه برگزار م   

 کنه.بله، اگه سارق رو تو این مدت پیدا کنند، قاضی دادگاه رو برگزار می -

 . شهیدادگاه برگزار م ، بشه داپی دزد   اگر  

 شما باید وکیل بگیرید. و -

 . دیریبگ لیوک دبای  شما  

 کنم. االن پروندة قضایی را تکمیل می -

 م. کنیم  لیتکم یی قضا  ةاالن پروند  

 

 

 هاي کاربردي و مهم . اشارة اصطالحات و واژه2.1

 فرم شکایت   عنه  متشاکی

 (درمورد فرم) پرکردن   دادگاه  

 سرقت کردن   (درمورد دادگاه) تشکیل، تشکیل دادن  

 کالنتري   دادسرا
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 افسر پلیس   قاضی 
 مشخصات فردي   متهم  
 نام   مجرم  
 نام خانوادگی  سارق  

 شمارة ملی  دستگیر کردن  
 پالك خودرو   دستگیر شدن  

 مراحل اداري    وکیل  
 (درمورد مراحل اداري) طی کردن   وکیل گرفتن  

 پروندة قضایی  (درمورد پرونده) تکمیل کردن 
 تشکیل پرونده دادن  

 

 

 . گفتگوي کوتاه  2

 جرم، نقض قانون، دادگاه  

 )  1جرم (
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 ماشین زیاد شده. نباید ماشینو بدون قفل پارك کنی.    این روزها خیلی سرقتکمال: 

 آره، همین هفتۀ قبل ماشین عمومو سرقت کردن. اما سه روز بعد سارق دستگیر شد.  علی: 

 

 )2نقض قانون (

 قدر بوق بزنید. ایجاد آلودگی صوتی نقض حقوق شهروندیه. نباید اینرهگذر: 

 خوام. خیلی متأسفم. عذر میراننده: 
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 )  3گاه (داد

 کِی باید بري دادگاه؟    مهدي:

 هست. باید سروقت دادگاه باشم.   4: دادگاه فردا ساعت سجاد (وکیل)

 مهدي: پرونده چند تا شاکی داره؟

 : سه تا شاکی داره. موکلم متهم پرونده است.  سجاد (وکیل)

 شناسی؟  دادستانِ این پرونده رو می  مهدي:

 : آره، سه سال قبل هم یک دادگاه داشتم با این دادستان.  سجاد (وکیل)

 

 درك جمالت به زبان اشاره. 1.2

در این قسمت، هر یک از جمالت گفتگوي باال همراه با ترجمۀ آن به زبان اشاره قرار داده  

 شده است. 

 ده. ماشین زیاد ش این روزها خیلی سرقت -
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 شده.   ادیز  يدزد ن ماشی االن   

 نباید ماشینو بدون قفل پارك کنی.   -

  ی.پارك کن  د ینبا ستیقفل ن  نیماش   

 آره، همین هفتۀ قبل ماشین عمومو سرقت کردن.   -

 . دنی دزد عمومو نیماش  ش یپ  ۀهفت آره،  

 اما سه روز بعد سارق دستگیر شد.  -

 اما سه روز بعد سارق دستگیر شد.   

 قدر بوق بزنید.  نباید این -

 شما نباید بوق بوق بوق بزنید.   

 ایجاد آلودگی صوتی نقض حقوق شهروندیه.  -

 صداي زیاد مردم اذیت میشن.   

 خوام.  خیلی متأسفم. عذر می -

 خوام. خیلی متأسف. عذر می  

 کِی باید بري دادگاه؟  -

 کِی باید بري دادگاه؟   

 هست.   4دادگاه فردا ساعت  -
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 هست.  4دادگاه فردا ساعت   

 باید سروقت دادگاه باشم.  -

 باید ساعت دقیق دادگاه باشم.   

 داره؟  یپرونده چند تا شاک  -

 کردن؟  شکایت نفر پرونده چند   

 سه تا شاکی داره. موکلم متهم پرونده است.   -

 سه تا شاکی داره. من وکیلش.   

 شناسی؟  دادستانِ این پرونده رو می -

 شناسی؟ دادستانِ این پرونده می  

 آره، سه سال قبل هم یک دادگاه داشتم با این دادستان.  -

 آره، سه سال قبل دادگاه داشتم با همون دادستان.   
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 هاي کاربردي و مهم اشارة اصطالحات و واژه. 2.2

 جرم  قانون اساسی  

 جنایت  قانون مدنی  
 شکنی، نقض قانونقانون قانون جزایی 

 احترام به قانون، رعایت قانون مجازات  
 سرقت مجازات کردن  

 بوق زدن  موکل  

 حقوق شهروندي  دادستان 

 حقوق اجتماعی    قانون اساسی  
 

 

 . کار گروهی3

واژه از  استفاده  فراگرفته با  تاکنون  که  عباراتی  و  همها  با  تجربۀ اید،  دربارة  خود  گروهی 

 شکایت یا دادگاه یا مشکالت مشابه گفتگو کنید.  



65 
   

 

 . دستور زبان 4

 هامنفی کردن فعل

کنیم. براي نمونه براي اشارة  ها ابتدا اشارة فعل، سپس اشارة منفی را اجرا میبراي منفی کردن فعل

 کنیم.  عل «نخوردن»، ابتدا فعل «خوردن»، سپس اشارة منفی را اجرا میف 

 منفی کردن  -

ها) درست نیست؛ بنابراین هاي ربطی (است، هست، بودن، شدن و مشتقات آناین قاعده درمورد فعل

 کنیم: هاي ربطی را به صورت زیر اجرا میصورت منفی فعل

 نیست   -

 نبودن   -

 نشدن   -
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 . دستور کاربردي 5

 شیوة بیان اجبار و توصیه 

براي بیان اجبار و توصیه، اشارة «باید»، «نباید» یا «بهتر است» و سپس اشارة فعل را در زمان حال  

 کنیم.  اجرا می

 باید   -

 نباید   -

 بهتر است   -

 

 . تمرین 1.5

نامۀ انتهاي کتاب سپس پاسخ خود را با پاسخ نمایید؛جمالت زیر را به زبان اشاره بیان 
 مقایسه نمایید.   

 ها نباید قانون را نقض کنند. الف) آن

 ب) همۀ ما باید به قانون احترام بگذاریم. 
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 پ) همیشه بهتر است در را قفل کنید.  

 ت) هرگز نباید نظم عمومی را بر هم زد.  

 وقت دیر به دادگاه نیا.  ج) هیچ

 چ) یک وکیل باید تمام قانون مدنی را حفظ باشد.

 ح) همۀ افراد جامعه باید براي کاهش جرم و جنایت تالش کنند. 

 خ) در محوطۀ دانشگاه سیگار نکشید.
 

 . کار گروهی  6

کند.  کننده دربارة مشکل ارتکاب جرم در جامعه صحبت می در این پروندة تصویري، اشاره

ها را بازنویسی کنید؛ سپس متن ها را ببینید و آن گروهی خود اشاره با کمک مدارس و هم

 نامۀ انتهایی کتاب مقایسه کنید.  خود را با پاسخ
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 مرور  درس شش

 نیشیپ يهادرس 

 

سپس پاسخ    ؛ها را بنویسیداي زیر را به فارسی بیان کنید و شرح اشارة آناشارهجمالت  .  1
 . دیکن سهیکتاب مقا يانتها نامۀپاسخخود را با 

 .میحرف بزن نمای، سلمیف ة باهم دربار ا یبالف) 

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

 . نمیبیم لم یف   بار کی  ياهفته بیشتر ب)

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

 ؟دوست داري یچ  لمیف   شترپ) بی 

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

 ؟ بوديهفتۀ قبل کجا  الت یتعطت) 

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

 . زیتبر  رفتم  ما ی من پارسال با هواپث) 

 ---------------------------------------- 
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 ج) هتل شبی چند؟ 

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

 اتاق رزرو کنم.  ک ی  خوامیم چ) 

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

در   زد  پژو چراغ قرمز رد کرد و  نیماش  . کردمرانندگی می  ن یکارگر با ماش  یابونتقاطع انقالب خح)  

 ماشین.

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

 . نده هزینه ۀهم مه ینگرانم بخ) 

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

 ؟ آهنراه نودی برم م ي چطورد) 

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

 . ساعت می آهن نراه نودی تا مذ) 

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

 جنسش خوبه. راهنیپ ن ر) ای

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

 م. هزار داد 70 کالً  دم یخر ریتا پن 4 روزیدز)  
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 يانتها  نامۀپاسخسپس پاسخ خود را با    ؛. هر جمله را به اشارة درست آن متصل نمایید2
 . دیکن سهیکتاب مقا

 .درصد  40امسال تورم الف. 

 

  هزار تومن. 55 شه یجمعاً م ب.

 

 شه؟ یدالر چند تومان م 5 پ.

 

 دادگاه ساعت چهار هست. ت.

 

 دادستان دادگاه داشتم.  ن یقبالً با ا ث.

 

 دارد. ی شاک 3پرونده  د.
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نمایید3 زیر اجرا  براي کلمات  را  با    ؛. اشارة مناسب  را   ي انتها  نامۀپاسخسپس پاسخ خود 

 . دیکن سهیکتاب مقا

 فیلم کمدي  تئاتر وکیل  معموالً خواهش کردن 

 8پرواز ساعت  مهاجرت ماه قبل  دو نشدنیفراموش
(درمورد پرواز)  

 سروقت بودن

 ایستگاه اتوبوس بلیت خریدن  السیر قطار سریع تعطیالت  آهنایستگاه راه

 تصادف رانندگی  چهارراه  چراغ راهنمایی 
احتیاطی  بی

 کردن 
 هزینه کردن 

 شرق سوار شدن  خط پنج مترو  میدان صنعت  نگران بودن 

 لباس (پوشاك) 
درمورد لباس)  (

 اندازه متوسط 
 تورم کیفیت بی تخفیف گرفتن 

 تورم باال  دفتر شصت برگ دالر  لیر جمعاً 

 سرقت پروندة قضایی  دادستان  قاضی  ونیم میلیارد یک 

 کالنتري شاکی  جنایت  شکایت کردن  موکل

  نقض کردن  احترام گذاشتن  حقوق اجتماعی  قانون
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باتوجه  4 ارائه به  .  نماییدتوضیح  بیان  را  زیر  جمالت  اشارة  با    ؛شده،  را  خود  پاسخ  سپس 

 .دیکن سهی کتاب مقا يانتها نامۀپاسخ

کنیم. این  ها ابتدا اشارة فعل، سپس اشارة منفی را اجرا میدر زبان اشارة ایرانی براي منفی کردن فعل

فعل درمورد  آقاعده  و مشتقات  شدن  بودن،  هست،  بنابراین نهاي ربطی (است،  نیست؛  درست  ها) 

 کنیم. ها اجرا میهاي خاص آنهاي ربطی را با اشارهصورت منفی فعل

 من فیلم دوست ندارم. -

 کنم. من فیلم اکشن نگاه نمی -

 . شناسمیمنو لم یف ن یا سندةیارگردان و نوک  -

 تعطیالت مسافرت نرفتم.   -

 صرفه نیست.بهاین هتل مقرون -

 ندارم.من بیمه  -

 کنه.  ها را پرداخت نمیبیمه هزینه -

 کیفیت این لباس خوب نیست.  -

 قیمت ارز باال نیست.  -

 نباید از چراغ قرمز عبور کرد.   -

 شناسم.  دادستان این پرونده را نمی -
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  نامۀپاسخسپس پاسخ خود را با    ؛صورت سؤالی به زبان اشاره بیان نمایید  . جمالت زیر را به5

 . دیکن سهیکتاب مقا يانتها

 بینی؟  الف) کِی این فیلم را می

 اي چند بار تئاتر میري؟ب) هفته

 پ) هتل تبریز خوب بود؟  

 ت) این دفتر گران است؟  

 ث) چرا ماشینتو سرقت کردن؟ 

 ج) با کی مسافرت رفتی؟  

 چ) از کجا این لباسو خریدي؟ 
 

کتاب   يانتها  نامۀپاسخسپس پاسخ خود را با    د؛یینما  انیرا به زبان اشاره ب  ریجمالت ز.  6

 . دیکن سهیمقا

 تأخیر ندارد.  9پرواز ساعت  -

 رود.  پدر من امروز با قطار به مشهد می -

 .مداو ین یبرف سنگ روز دی -

 مون دزد اومد.  دیشب خونه -



74 
   

 کنم.  دارم فیلم تماشا می -

 خونۀ ما طبقۀ هفتمه.   -

 ایستگاه مترو اونجاست.   -

 کوچۀ سوم، طبقۀ اول. ون انقالب، شمال میدون انقالب،  ابخی  -

 هزار تومان.   100شه جمعاً شش لیوان می -

 ترم.  من از برادرم کوچیک  -

 تر نیست.  این کتاب از آن کتاب ارزون -
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 درس هفت

 ی دن یغذا، نوش  

 

 . گفتگو در رستوران 1

 سالم خسته نباشید. غذاي روز چیه؟  خانم: 

 پلو با مرغ، دومی چلوکباب کوبیده.متشکرم. غذاي روز دو نوع داریم. اولی زرشک خدمت: پیش

 چلوکباب برگ ندارید؟ خانم: 

 امروز چلوکباب برگ نداریم. چلوکباب اینجا خیلی خوشمزه است؛ حتماً امتحان کنید.  خدمت:  پیش

. باشه. یک پرس زرشک خانم:   پلو با مرغ با نوشابه و ساالد و دو پرس چلوکباب کوبیده و ماست لطفاً

 کنید؟  جا میل میهمینخدمت: پیش

 برم. بندي کنید، میکنم بستهپلو را خواهش می: زرشک خانم

 اي دارید؟  چشم. امر دیگهرويبه: خدمتپیش

 : نه متشکرم.  خانم
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 . درك جمالت به زبان اشاره1.1

در این قسمت، هر یک از جمالت گفتگوي باال همراه با ترجمۀ آن به زبان اشاره قرار داده  

 شده است. 

 ه؟ یروز چ  يا. غذدیسالم خسته نباش  -

 د؟ یدار  ی غذا چ .دنباشی  خسته  سالم   

 متشکرم. غذاي روز دو نوع داریم.  -

 . مداری دو نوع  غذا  متشکر.

 پلو با مرغ و دومی چلوکباب کوبیده. اولی زرشک  -

 . دهیچلوکباب کوب دومی  مرغ، با  پلو زرشک  

 چلوکباب برگ ندارید؟  -

 د؟ نداری  برگ چلوکباب  

 امروز چلوکباب برگ نداریم.   -
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 . منداری برگ چلوکباب  امروز  

 چلوکباب اینجا خیلی خوشمزه است؛ حتماً امتحان کنید.  -

 . حتما امتحان کن ؛خوشمزه هست یل یخ نجا ای  چلوکباب  

.باشه. یک پرس زرشک  -  پلو با مرغ با نوشابه و ساالد و دو پرس چلوکباب کوبیده و ماست لطفاً

 .دی با ماست به من بده دهیپرس زرشک پلو با مرغ، نوشابه، ساالد، چلوکباب کوب  ک ی  .باشه  

 کنید؟ جا میل میهمین -

 ؟ یدخوریجا م نهمی  

 برم.بندي کنید، میکنم بستهپلو را خواهش میزرشک  -

 .برمیم  ، دیکن بندي بسته پلوزرشک   

 د؟یدار يگریامر د چشم،رويبه -

 ؟ یدندار ياگهدی  امر چشم،  

 نه متشکرم.  -

   .متشکر نه  
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 هاي کاربردي و مهم . اشارة اصطالحات و واژه2.1 

 رستوران  ساالد 

 غذا  ر یماست موس

 غذاي روز   یترش

 پلو  از یپ
 پلو  زرشک   نوشابه

 پلو  باقالی (درمورد غذا) پرس
 پلو  عدس  غذا خوردن 
 لوبیاپلو نوشیدن

 کباب  دوغ
 کوبیده  کباب کردن   يبندستهب

 برگکباب  (در رستوران) سفارش، سفارش دادن 
 چنجه کباب (در رستوران) سفارش گرفتن 

 کباب جوجه   خوشمزه
 مرغ  بدمزه

 خورشت (درمورد مزه) شور 
 سبزي  قرمه (درمورد مزه) تلخ 

 قیمه  ن یری(درمورد مزه) ش 
 خورشت بادمجان  (درمورد مزه) ترش 
 خورشت کرفس   (درمورد مزه) گس 
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 . گفتگوي کوتاه 2

 ) 1فود (در رستوران فست 

 خوام.  می رتا همبرگ 3تا پیتزا مخلوط و  2خانم: 

 خواید؟ زمینی و ساالد هم میسیبصندوقدار: 

چنگال و چاقو هم کنار    خوام. لطفاً تا نوشابه سیاهم می  4ساالد کلم و   1زمینی،  تا سیب  2بله.  خانم:  

 غذاها بذارید.

 . هزار تومان 120شه جمعاً میصندوقدار: 
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 ) 2شاپ (در کافی 

. بستنی هم دارید؟آقا:   یک قهوة ترك و یک کیک شکالتی لطفاً

 اي و بستنی وانیلی داریم. بله، بستنی میوهخدمت: پیش

 خوام. اي هم مییک بستنی میوه: آقا

 : بسیار خوب.  خدمتپیش

 

 درك جمالت به زبان اشاره. 1.2

در این قسمت، هر یک از جمالت گفتگوي باال همراه با ترجمۀ آن به زبان اشاره قرار داده  

 شده است. 

 خوام.یتا همبرگر م 3مخلوط و  تزایتا پ  2 -

 . خوامیهمبرگر م  3مخلوط  تزاپی 2  

 د؟یخوایو ساالد هم م ین یزمبیس -
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 ؟ید خواهیساالد م ،ین یزم بسی  

 .خوام یم ماهی تا نوشابه س 4 و ساالد کلم 1 ی،ن یزمبیتا س 2 -

 .خوامیم  اهینوشابه س 4کلم،   ساالد  1 ، ینی زم بسی 2  

 .دی لطفاً چنگال و چاقو هم کنار غذاها بذار -

 .بذار کنار غذا  هم  چاقو چنگال لطفاً  

 . لطفاًی  شکالت  ک ی ک  ک ی ترك و  ةقهو  ک ی  -

 .دی اریب ییکاکائو  ک ی ک  ک ی قهوه ترك،   ک ی   

 د؟ یهم دار ی بستن -

 د؟ ی دار بستنی   

 . ی داریملیوانی  و بستن  ياوهیم ی بستنبله،  -

 . میدار  یلیوان ی بستن ،ياوهیم بستنی  بله  

 خوام.یهم م  ياوهیم یبستن  ک ی  -

 .خوامیم  ياوهیم ی بستن ک ی   
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 کاربردي و مهم هاي . اشارة اصطالحات و واژه2.2

 تزا یپ ارشور یخ

 مخلوط  تزایپ چنگال 
 مخصوص  تزایپ چاقو

 قارچ و گوشت  تزایپ قاشق 
 همبرگر نوشابه 

 کرده سرخ ین یزمبیس   اهینوشابۀ س
  کالباس نوشابۀ زرد 

 داگ هات س،یسوس قهوه

 تزا یپ  ریپن قهوة ترك  
 ساالد  ي قهوة فرانسو

  ساالد کلم   ک ی ک
 ساالد کاهو    ییکاکائو  ک ی ک
  سس ی لیوان ک ی ک

  سس قرمز   ی بستن
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 د یسس سف ی فیق ی بستن
 ي سس فرانسو ینون ی بستن
 چ یساندو ي اوهیم ی بستن
 ) خوردن چی (درمورد ساندو ی لیوان ی بستن

 

 

 . کار گروهی3

باري گروهی خود دربارة آخرین  اید، با همها و عباراتی که تاکنون فراگرفتهبا استفاده از واژه

ها  هاي خود، کیفیت غذا و قیمت آناید و دربارة سفارششاپ رفتهکه به رستوران یا کافی 

 گفتگو کنید.

 

 . دستور زبان 4

 مطابقت فاعل و فعل
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صورت ضمیر  دهیم. گاهی فاعل بهاي است که انجام فعلی یا کاري را به اون نسبت میفاعل جمله واژه

صورت ضمیر  ما، ایشان. در زبان اشارة ایرانی هنگامی که فاعل بهآید: من، تو، او، ما، شدر جمله می

شود. به این معنی که براي تمام  آید بین فاعل و فعل جمله هیچ گونه مطابقتی ایجاد نمیدر جمله می

 هاي زیر توجه کنید:شود. به نمونهطور یکسان اجرا میضمیرهاي فوق فعل به

 من خوابیدم. -

 تو خوابیدي.  -

 او خوابید.  -

 ما خوابیدیم.  -

 شما خوابیدید. -

 ها خوابیدند. آن -

توان بعد از اشارة فعل  قرینه حذف شود، میدر اشارة روزمره، هنگامی که فاعل در این نوع جمالت به

 کرد. مانند زیر: اشارة ضمیر فاعلی مورد نظر را نیز اجرا 

 خوابیدم.  -

 خوابیدي.  -

 خوابید. -

 خوابیدیم.  -

 خوابیدید.   -

 خوابیدند. -
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 . کار گروهی5

کند. با کمک  کننده دربارة انواع غذاهاي ایرانی صحبت می در این پروندة تصویري، اشاره

ها را بازنویسی کنید؛ سپس متن خود را با ها را ببینید و آنگروهی خود اشارهمدرس و هم

 نامۀ انتهاي کتاب مقایسه کنید. پاسخ
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  درس هشت

 ورزش ،ی سالمت
 

 هاي ورزشی و فعالیت عادت ة. گفتگو دربار1

  . باشگاه بودي؟مریمسالم  :نرگس

 .  باشگاه رم می 3 تا 1 ساعت از روز  هر. آره :مریم

 دي؟  به نظرم خیلی مفیده. چه تمرینی تو باشگاه انجام می :نرگس

 کنم. سازي کار میم. گاهی وقتا هم بدنئدومن بیشتر تو باشگاه می :مریم

 ندارم.   کردنورزشوقت براي  عالیه. من اصالً  سازي واقعًابدن :نرگس

 شه.  مون دچار مشکل میوگرنه سالمتی ؛این روزها واقعاً همه باید ورزش کنند :مریم

ها قبل از کار برم پارك و  خوام صبحریزي کنم. باید وزن کم کنم. میباید براي ورزش برنامه:  نرگس

 م. ئبدو

 ها قبل از ورزش دو لیوان آب ولرم بخور.  بحص ره. فکر خیلی خوبیه. حتماً آ :مریم

 . از راهنماییت ممنونم. حتماً :نرگس
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 . درك جمالت به زبان اشاره1.1

در این قسمت، هر یک از جمالت گفتگوي باال همراه با ترجمۀ آن به زبان اشاره قرار داده  

 شده است. 

  . باشگاه بودي؟مریمسالم  -

 ؟ يباشگاه بود .میسالم مر  

 باشگاه. رم می 3 تا  1 ساعت  از روز  هر. آره -

 باشگاه.  رممی 3 تا  1 ساعت  روز  هر آره.  

 به نظرم خیلی مفیده.  -

 خوب. ی لخی من به نظر  

 دي؟  چه تمرینی تو باشگاه انجام می

 ؟يد یباشگاه انجام م  تمریی چه  

 م. ئدومن بیشتر تو باشگاه می -
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 م. ئدویباشگاه م شتربی  من  

 کنم. سازي کار میگاهی وقتا هم بدن -

 ي. سازها بدنوقت بعضی  

 عالیه.  سازي واقعاً بدن -

 ی. عال   سازيبدن  

 ندارم.   کردنورزشوقت براي  من اصالً -

 . ندارم ورزش  وقت اصالً من  

 شه.  مون دچار مشکل میوگرنه سالمتی ؛این روزها واقعاً همه باید ورزش کنند -

 .ستیاگر ورزش نکنند، بدن سالم ن ؛ورزش کنند  دبای  همه االن   

 . ریزي کنمباید براي ورزش برنامه -

  .ورزش وقت بذارم دی من با  

 باید وزن کم کنم.  -

 م. وزن کم کن د یبا  

 م.  ئها قبل از کار برم پارك و بدوخوام صبحمی -

 م، بعد برم سرکار. ئصبح هر روز اول برم پارك بدو خوام می  

 ره. فکر خیلی خوبیه. آ -

 . خوب فکر آره.  
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 ها قبل از ورزش دو لیوان آب ولرم بخور. صبح حتماً  -

  ر.آب گرم بخو وان یدو ل   هر روزحتماً  

 از راهنماییت ممنونم.   ، حتماً -

 ممنون. ییتراهنما ،باشه حتماً  

 

 

 هاي کاربردي و مهم اصطالحات و واژه. اشارة 2.1

 باشگاه سالمتی 

 تمرین ورزشی   دچار مشکل شدن 
 دویدن  ریزي کردن برنامه 
 سازي  بدن کردن   کموزن 

 ، گاهی اوقات گاهی قصد داشتن ، خواستن
  اوقات بیشتر ، اغلب خسته 

 کردن  ورزش سرحال  
 وگرنه  
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 . گفتگوي کوتاه 2

 ) 1سالمتی (

 وزن دارند. من از ماه قبل تا االن چهار کیلو چاق شدم.  همه االن اضافه :مهري

هاي غذایی سالم  همیشه ورزش کنی. عادت  فود علت اصلی چاقیه. باید غذاهاي چرب و فست  :ساناز

 هم خیلی مهمه.   

 باید برم دکتر تغذیه که برنامۀ غذایی بهم بده.   :مهري

 فکر خیلی خوبیه.   :ساناز
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 ) 2( درد معده

 کنه. م خیلی درد میامروز معده: رضا

 دیشب چه خوردي؟  :عباس

 یک ساندویچ همبرگر خوردم.: رضا

   احتماالً مسموم شدي. :عباس

 باید زنگ بزنم درمانگاه ببینم دکتر متخصص گوارش امروز هست یا نه.  : رضا

 

 . درك جمالت به زبان اشاره1.2

گفتگوي باال همراه با ترجمۀ آن به زبان اشاره قرار داده  در این قسمت، هر یک از جمالت  

 شده است. 

 وزن دارند.  همه االن اضافه -

  ند.االن همه وزن اضافه دار  



92 
  

 

 . هیچاق اصلی فود علت  چرب و فست يغذاها -

 . میما چاق بش شه یباعث م  نیا يبخور  تزایپ ، چ یساندو،  اگه غذا چرب  

 همیشه ورزش کنی.   باید  -

 ی. ورزش کن شهی هم د یبا  

 هاي غذایی سالم هم خیلی مهمه.   عادت -

 کنیم بخوریم؛ خیلی مهم.  عادت  د یسالم باي غذا  

 باید برم دکتر تغذیه که برنامۀ غذایی بهم بده.   -

 .رمیبگ ییبرنامه غذا هیبرم دکتر تغذ د یبا  

 .هیخوب ی لیفکر خ   -

 خوب. ی لیفکر خ   

 کنه.م خیلی درد میامروز معده -

 کنه.م خیلی درد میامروز معده  

 دیشب چه خوردي؟  -

 ؟ يخورد یچ  شبدی   

 همبرگر خوردم.  چ یساندو ک ی  -

 همبرگر خوردم. یک   

 احتماالً مسموم شدي. -
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 احتماالً مسموم شدي.  

 باید زنگ بزنم درمانگاه ببینم دکتر متخصص گوارش امروز هست یا نه.  -

 نه. هست، گوارش  متخصص ، دکترزنگ بزنم درمانگاه دی امروز با  

 

 

 هاي کاربردي و مهم هشارة اصطالحات و واژ1  2.2

 وزن  اضافه برنامۀ غذایی 

 چاق  معده

 الغر درد 

   غذاي چرب  دکتر عمومی 
 فود فست دکتر متخصص

 عادت غذایی  متخصص گوارش 
 (درمورد غذا) سالم، مفید  ساندویچ همبرگر 

 (درمورد غذا) ناسالم، مضر  مسموم شدن 
 تغذیۀ سالم   درمانگاه 

 دکتر تغذیه  بیمارستان 
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 . کار گروهی3

هاي عادتگروهی خود دربارة  ، با همایدفراگرفتهها و عباراتی که تاکنون  با استفاده از واژه

 غذایی سالم و ناسالم خود صحبت کنید. 

 

 کاربردي . دستور زبان4

 اي و حرکتیهاي گویهدر اجراي اشارة فعل هاجهت حرکت دست

روند؛  هایی هستند که به معنی بیان چیزي از طرف کسی به دیگري به کار میاي فعلهاي گویهفعل

 هاي گفتن، امر کردن، دستور دادن، فرمودن و غیره.فعلبراي نمونه 

روند؛  هایی هستند که به معنی حرکتی چیزي از مکانی به مکان دیگر به کار میهاي حرکتی فعلفعل

 هاي رفتن، آمدن، رد شدن، پرواز کردن و غیره. براي نمونه فعل

که جهت دست با جهت انجام شدن   اي و حرکتی الزم استهاي گویهبراي اجراي فعل در زبان اشاره 

اي جهت حرکت دست باید از سمت گوینده  هاي گویهفعل هماهنگ باشد؛ به این معنی که در فعل
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هاي حرکتی جهت حرکت دست باید از سمت شروع حرکت به سمت شنونده باشد. همچنین در فعل

 هاي زیر توجه کنید:به سمت مسیر یا پایان حرکت باشد. به نمونه

 آید.  مان میبه من گفت امروز به خانه علی -

 ها را پیش او ببرم.رئیسم دستور داد همه پرونده -

 به او گفتم دستم را بگیر تا از خیابان رد شویم.  -

 دوستم تولد پسرم را به من تبریک گفت.  -
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 . کار گروهی5

اشاره تصویري،  پروندة  این  دربارة  در  صحبت  کننده  امروز  زندگی  در  سالمتی  مشکالت 

ها را بازنویسی کنید؛ سپس نید و آنیها را ببگروهی خود اشارهکمک مدرس و هم  کند. بامی 

 انتهاي کتاب مقایسه کنید.   نامۀپاسخمتن خود را با 
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 نهدرس 

 ست یزطیمح  عت،یطب 
 

 یط یمحستی مشکالت ز ةگفتگو دربار.  1

 سالم. حالت چطوره؟  :ساناز

 کنم.  سالم. زیاد خوب نیستم. خیلی سرفه می :ملیحه

 کنی. هواي تهران این روزها خیلی آلوده است.  خاطر آلودگی هوا سرفه میبه  :ساناز

  ها است.خاطر تعداد زیاد ماشینآلودگی هواي تهران به :ملیحه

 چند سال قبل، هم بارندگی بیشتر بود، هم تهران بیشتر درخت داشت.   :ساناز

  شه بارون نیومده. فکر کنم یک ماه می. هکنیهوا رو کم م  ی آلودگ یها و بارندگ درختآره،   :ملیحه

 خدا کنه یا بارون بیاد یا باد بوزه.  :ساناز

   ایشاهللا. :ملیحه
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 . درك جمالت به زبان اشاره1.1

قسمت، هر یک از جمالت گفتگوي باال همراه با ترجمۀ آن به زبان اشاره قرار داده  در این  

 شده است. 

 حالت چطوره؟  ،سالم   -

   ؟چطوري سالم،   

 .  ستمی خوب ن ادیسالم. ز  -

  . ستمی خوب ن اد یز  .سالم  

 کنم. یسرفه م  یل یخ -

 . کنمیسرفه م  یل خی  

 .  یکنیهوا سرفه م  ی خاطر آلودگبه -

  ی.کن یهوا سرفه م  یآلودگ   

 آلوده است.  ی لیروزها خ  ن یتهران ا يهوا -
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 .فهی کث  یل خی تهران هوا  

 ها است. نیماش اد ی خاطر تعداد زتهران به يهوا ی آلودگ -

 دود دود. دود    ینخاطر ماشه تهران ب يهوا یآلودگ   

 درخت داشت.  شتری هم تهران ب ،بود شتریب  یهم بارندگ  ، چند سال قبل -

 بود. اد زی تهران درخت بود. اد ی ز بارندگی قبل  سال چند  

 .  هکنیهوا رو کم م  یآلودگ ی ها و بارندگره، درختآ -

 .شهیهوا کم م ی آلودگ .شهیم اد ی ز یباشه، بارندگ  اد یآره، درخت ز   

 .  ومدهیبارون ن شهیماه م  ک ی فکر کنم   -

 .ومدهیبارون ن شهیماه م  ک ی  کنم  فکر  

 باد بوزه.  ا ی اد ی بارون ب ا یخدا کنه  -

 .  ادیباد ب اد،بی بارون خداکنه  

 . شاهللایا -

 .شاهللایا  
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 هاي کاربردي و مهم . اشارة اصطالحات و واژه2.1

 طبیعت   جنگل 

 زیست محیط کوه 
 آلودگی هوا  گیاه، گیاهان 

 بارندگی   ها گل، گل 
 باران، باران باریدن  رودخانه  

 برف، برف باریدن ترافیک  

 باد 
 

 

 . گفتگوي کوتاه 2

 ) 1( درختان و جنگل

 ها قطع شدند.زنن. خیلی از درختا تو جنگلزیست آسیب میاین روزها مردم خیلی به محیط :علی 

 آره درسته، شکار غیرقانونی هم خیلی زیاد شده.   :زهرا
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ها از بین برن خیلی از حیوانات جایی براي جنگلها محل زندگی حیوانات هستند. اگر  جنگل  :علی 

 زندگی ندارد. 

 ها، نسل خیلی از حیوانات االن از بین رفته.   کردن جنگل خاطر شکار غیرقانونی و خراببه :زهرا

 

 ) 2کاهش بارندگی (

 اخبار گفت بارندگی  بهار امسال خیلی کم بوده.  : رضا

 جویی کنیم.  آره باید تابستون تو مصرف آب صرفه :مریم

 خطر خشکسالی امسال تو ایران خیلی جدیه.  : رضا

   خدا کنه تو پاییز بیشتر بارون بیاد. :مریم
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 . درك جمالت به زبان اشاره1.2

همراه با ترجمۀ آن به زبان اشاره قرار داده  در این قسمت، هر یک از جمالت گفتگوي باال  

 شده است. 

 زنن.   یم  بیآس ست یزطی به مح ی لی روزها مردم خ  نیا -

 ن.زنیم  بیآس ستیز  طی مح رانیمردم ا ۀاالن هم  

 ها قطع شدند. خیلی از درختا تو جنگل -

 . شهیم قطع قطع ها قطع درخت ی لیجنگل خ  تو  

 شده.  اد یز  یل یهم خ یقانونر یشکار غ ، ره درستهآ -

 .شده ادیز ،ست ی ن یاره درسته شکار قانون  

 ها محل زندگی حیوانات هستند.  جنگل -

 ست.ه  واناتیح زندگی  محل جنگل  

 ها از بین برن خیلی از حیوانات جایی براي زندگی ندارد.اگر جنگل -

 کنند؟  ی کجا زندگ وانات یح بره نبی از  جنگل اگر  

 ها، نسل خیلی از حیوانات االن از بین رفته.   کردن جنگل غیرقانونی و خرابخاطر شکار به -

 رفته.    نیب ها ازوانیح خیلی  نسلشکار غیرقانونی درخت، قطع قطع قطع،   
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 هاي کاربردي و مهم ه. اشارة اصطالحات و واژ2.2

 آسیب زدن   بهار  

 (درمورد درختان) قطع کردن  تابستان  

 شکار کردن   پاییز  

 غیرقانونی، غیرمجاز  زمستان  
 قانونی، مجاز  فصل  
 (درمورد تعداد چیزي) زیاد شدن   جویی کردن  صرفه

 (درمورد جنگل و طبیعت) خراب کردن   (درمورد آب) مصرف کردن 
 نسل  خشکسالی 

 از بین رفتن، منقرض شدن  خطر
 چیزي) کم (درمورد مقدار     (درمورد خطر و مانند آن) جدي
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 . کار گروهی3

واژه از  استفاده  تاکنون  با  که  عباراتی  و  هم ایدفراگرفتهها  با  دربارة  ،  خود  از  گروهی  یکی 

 محیطی گفتگو کنید. مشکالت زیست

 

 . دستور زبان 4

 ربط حروف 

زند  اي است که دو یا چند واژه، عبارت و یا چند جمله را به هم پیوند میواژه  پیوندواژه  حرف ربط یا 

 یرانی توجه کنید: ابه اشارة برخی از حروف ربط در زبان اشارة  .کندپایه) مینقش (همو آنها را هم

 اما (ولی)  -

 که  -

 اگر  -

 و  -

 یا  -

 زیرا (چون)  -
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 پس  -

 را  -

 چه  -

 تا  -

 نیز (هم)  -

 

 

هاي اغلب اوقات حرفاي که درمورد حروف ربط در زبان اشارة ایرانی وجود دارد این است که  مسئله

 به اشارة جمالت زیر توجه کنید: شوند. ربط در محاوره به زبان اشاره حذف می

    ها را باز کنید.  درها و پنجره -

 دوست داري به مشهد سفر کنی یا تبریز؟  -

    ها را هم بیاور. اگر آمدي کتاب -

  روم خانۀ مادرم تا کمکش کنم.  می -

 در را بستم، اما کالس باز هم سرد است.   -

  ام. کند، چون زیاد کار کردهسرم درد می -
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 . کار گروهی5

کمک    کند. بازیست صحبت می آلودگی محیطکننده دربارة  در این پروندة تصویري، اشاره

ها را بازنویسی کنید؛ سپس متن خود را با و آن  ببینیدها را  گروهی خود اشارهمدرس و هم

 انتهاي کتاب مقایسه کنید.  نامۀپاسخ
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 ده درس 

 ي تکنولوژ ها،انهیرا
 

 تگاه رایانۀ مناسبدس یک  خرید  رةدربا . گفتگو1

 .خیر. بفرماییدسالم. صبح به :فروشنده

سالم. من براي همسرم دنبال یک رایانه هستم. ایشون هفتۀ قبل کارشو تو یک شرکت فناوري   :مرد

 اطالعات شروع کرده.

 تاب براشون بخرید.به نظر من یک لپفروشنده: 

 ؟ وترهیکامپتاپ بهتر از لپ :مرد

 تونن راحت حملش کنن و هم امکانات بهتري داره.تاپ داشته باشن هم میاگه لپ :فروشنده

 ؟وترهیکامپ تره یا  تاپ گرونلپ :مرد

 ترن، اما هم فّناوري جدیدتري دارند و هم سرعت باالتر. ها گرونتاپلپ :فروشنده

 تر از کامپیوتره. درسته؟ تاپ قشنگ به نظرم لپ :مرد

. لپفروشنده:   تر. هم زیباتره، هم ظریف تاپدقیقاً

 لطفاً یک مدلشو بیارید ببنیم. مرد. 
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 االن. بله، همین فروشنده.

 

 . درك جمالت به زبان اشاره1.1

در این قسمت، هر یک از جمالت گفتگوي باال همراه با ترجمۀ آن به زبان اشاره قرار داده  

 شده است. 

 .دیی . بفرماخیر به صبحسالم.   -

 . دیی. بفرماخیربه  صبحسالم.    

 هستم.  انهیرا کیهمسرم دنبال  يسالم. من برا -

 خوام.سالم. من همسرم کامپیوتر خوب می  

 شروع کرده. فناوري اطالعات شرکت ک ی قبل کارشو تو  ۀ هفت ایشون  -

 همسرم هفتۀ قبل کارشو شرکت فناوري اطالعات شروع کرده.  

 .دیبراشون بخر تاپلپ کیبه نظر من  -
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 .دیبراش بخر تاپلپ کنظر من ی  

 ؟هتاپ بهتر از کامپیوترلپ -

 ؟کامپیوترتاپ بهتر از  لپ  

 داره. ي امکانات بهترهم و  نکن ش حملتونن راحت می هم راحت ن تاپ داشته باشاگر لپ -

   داره.  ي همت بهتر ا امکان ه،حمل کن هتونیراحت م  ه تاپ داشته باشاگه لپ

 ؟کامپیوتر ا یتره تاپ گرونلپ -

 ؟کامپیوتر ا یتره تاپ گرونلپ

 دارند و هم سرعت باالتر. يتردی جد فنّاورياما هم  ن،ترها گرونتاپلپ -

 هست. سرعت باالترهم هست،  د یجد فنّاورياما  ن،ترها گرونتاپپل  

 . درسته؟ رهتر از کامپیوتتاپ قشنگ به نظرم لپ -

 . درست؟کامپیوترتر تاپ قشنگ نظرم لپ  

 .ترفیو هم ظر باترهیتاپ هم ز. لپقاًی دق  -

 . فی هم ظرقشنگ، تاپ . لپقاًی دق   

 .ببینیم بیاریدمدلشو  ک ی  لطفاً -

 من ببینم. بیارید مدل  ک ی  لطفاً  

 . االنهمینبله،  - 

 بله، میارم.   
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 هاي کاربردي و مهم . اشارة اصطالحات و واژه2.1

 رایانه، کامپیوتر  (مربوط به اشیا) قشنگ، زیبا 

 شرکت (ازنظر طراحی) ظریف
 کار کردن  هارد حافظه 
 فناوري اطالعات  هارددیسک

 تاپ، رایانۀ کیفی لپ یوپیسی

 رایانۀ رومیزي  کارت گرافیکی 
 خریدن نمایش مانیتور، صفحه

 حمل کردن  موس
 امکانات، تجهیزات  کلید کیبورد، صفحه
 جدید  پرینتر، چاپگر

 تکنولوژي، فناوري  (درمورد رایانه) مدل 
 (درمورد رایانه) سرعت   آوردن
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 . گفتگوي کوتاه 2

 ) 1انتخاب رشتۀ فناوري اطالعات (

 رشتۀ شما چیه؟   :علی 

 اینترنت و شبکه.کاردانی  :مریم

 چرا این رشته رو انتخاب کردي؟ چرا دانشگاه فرشتگان رو انتخاب کردي؟  :علی 

هاي شبکۀ  . دانشگاه فرشتگان هم کارگاهاالن بازار کار شبکه و فناوري اطالعات خیلی خوبه  :مریم

 مجهزي داره. 

 رو انتخاب کنم.چه خوب. پس منم سال دیگه رشتۀ مهندسی کامپیوتر در دانشگاه فرشتگان   علی:
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 ) 2وکار برخط ( کسب

 وکار برخط راه بندازم، از کجا باید شروع کنم؟ خوام یک کسبمی: سیمین

اپ یا اینستا رو انتخاب کن و اونجا تبلیغ کن.  به نظرم یک شبکۀ اجتماعی مثل تلگرام، واتس  : علی 

 االن تبلیغات اینترنتی خیلی مؤثره. 

 کدوم شبکۀ اجتماعی خوبه؟ : سیمین

وکارت  کننده جمع کنی، کسباینستاگرام عالیه و ابزارهاي تبلیغاتی خوبی داره. اگه بتونی دنبال  : علی 

 شه. یخیلی موفق م

 

 . درك جمالت به زبان اشاره1.2

در این قسمت، هر یک از جمالت گفتگوي باال همراه با ترجمۀ آن به زبان اشاره قرار داده  

 شده است. 

 ه؟ یشما چ  ۀرشت -
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  ؟یشما چ  ۀرشت  

 .و شبکه نترنتیا یکاردان  -

 ه.  شبک نترنتیا پلمیدفوق  

 ؟يرشته رو انتخاب کرد   نیچرا ا -

  ؟ يرشته انتخاب کرد  نیچرا ا  

 ؟ يچرا دانشگاه فرشتگان رو انتخاب کرد -

  ؟ يچرا دانشگاه فرشتگان انتخاب کرد  

 ه. خوب ی لیاطالعات خ   ي االن بازار کار شبکه و فناور -

 .خوب ی لیاطالعات خ  فناوري  شبکه،  کار بازار  االن   

 داره.  يمجهز ۀشبک يهادانشگاه فرشتگان هم کارگاه -

 مجهز داره.  ۀها شبکدانشگاه فرشتگان کارگاه  

 در دانشگاه فرشتگان رو انتخاب کنم. وتریکامپ  یمهندس  ۀرشت گهیچه خوب. پس منم سال د -

 . کنمیدانشگاه فرشتگان انتخاب م  وتریمهندس کامپ گهیچه خوب، پس منم سال د  

 شروع کنم؟  دیاز کجا با  ،راه بندازم برخط وکار کسب  ک ی خوام یم  -

 م؟ از کجا شروع کن .کار درآمد شروع کنم  خوام یم  

 .اپ یا اینستا رو انتخاب کن و اونجا تبلیغ کنبه نظرم یک شبکۀ اجتماعی مثل تلگرام، واتس -

  .کن  غیاونجا تبل ، گرام انتخاب کننستای ا ،اپواتس ،مثل تلگرام ینظرم شبکه اجتماع   
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 ثره. ؤم  یل یخ نتینتریا غات یاالن تبل -

 خوب. یل یخ نترنتیا غ یبلت االن   

 خوبه؟ یاجتماع  ۀ کدوم شبک -

 کدوم؟  ،نستا یا ،اپ، تلگرامخوب؟ واتس یکدوم شبکه اجتماع   

 . داره یخوب ی غاتیتبل يو ابزارها هیعال   نستاگرامیا -

 .داره  یخوب یل یخ یغاتیتبل  ۀبرنام ،هیگرام عال نستا یا  

 شه.وکارت خیلی موفق میکننده جمع کنی، کسباگه بتونی دنبال -

 ی. شیآخر موفق م  ، ادی درآمد ز ي،باال ببر هاتوکنندهدنبال یاگه بتون  

 

 

 هاي کاربردي و مهم ه. اشارة اصطالحات و واژ2.2

 رشتۀ تحصیلی  وکار کسب

 کاردانی  برخط، آنالین

 کارشناسی  دنیاي مجازي 
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 کارشناسی ارشد  اجتماعی شبکۀ 
 دکترا  اینستاگرام 

 اینترنت بوكفیس
 (درمورد رایانه) شبکه  اپواتس
 (درمورد رشته) انتخاب کردن  تلگرام

 دانشگاه فرشتگان  ابزار تبلیغاتی، امکانات تبلیغاتی 
 بازار کار  ، فالوور کننده دنبال
 (درمورد رایانه) کارگاه شبکه  موفق

 مجهز مانند آن) جدي(درمورد خطر و 
 مهندسی رایانه  

 

 

 . کار گروهی3

مزایا و نقاط  گروهی خود دربارة  اید، با همها و عباراتی که تاکنون فرا گرفتهبا استفاده از واژه

 هاي اجتماعی گفتگو کنید.منفی شبکه
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 کاربردي . دستور زبان4

 بیان قیمت چیزي

تر و  شود استفاده کرد. اما رایجمعمول که در بیان اعداد استفاده میتوان از روش  براي بیان قیمت می

تر آن است که از روش خاصی که در زبان اشارة ایرانی براي این منظور وجود دارد استفاده  طبیعی

کنیم. الزم به ذکر است که در روش زیر  کرد. بنابراین براي بیان قیمت به تومان به روش زیر عمل می

 شود.اي تومان اجرا نمیاي براشاره

 ده تومان  -

 بیست تومان  -

 سی تومان  -

 چهل تومان  -

 پنجاه تومان  -

 شصت تومان  -

 هفتاد تومان  -

 هشتاد تومان  -

 نود تومان  -
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 . کار گروهی5

کمک   . باکندمزایا و معایب اینترنت صحبت می  کننده دربارةاشارهدر این پروندة تصویري، 

ها را بازنویسی کنید؛ سپس متن خود را با نید و آنیها را ببگروهی خود اشارهمدرس و هم

 نامۀ انتهاي کتاب مقایسه کنید.پاسخ
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  یازدهدرس 

 ت یشخص  ،یشناس روان
 

 بارة امتحاندرو . گفتگ1

 فردا امتحان ساعت چنده؟ سالم.   :مریم

 امتحان داریم، چیزي خوندي؟ 10:30فردا صبح ساعت  :امیر

 ترسم. نتونستم خوب بخونم، چون خیلی استرس دارم. از امتحان میمریم: 

خیلی اضطراب و استرس داشتم، اما رفتم    :امیر شناس و اون کمکم  پیش مشاور روانمن هم قبالً 

 کرد.

نمینمنم باید برم پیش روا  :مریم تونم تمرکز کنم. بعد امتحانا  شناس، چون استرس دارم و اصالً 

 تونم خوب امتحان بدم. گیرم چون نمیهمیشه افسردگی می

 شناس یا مشاور هر دو مفیده. حتماً برو.روان :امیر

 شناس خوب سراغ داري؟ مشاور روان :مریم

 دم. آره، فردا آدرس و شماره تلفنش رو بهت می :امیر
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 . درك جمالت به زبان اشاره1.1

در این قسمت، هر یک از جمالت گفتگوي باال همراه با ترجمۀ آن به زبان اشاره قرار داده  

 شده است. 

 سالم. فردا امتحان ساعت چنده؟ -

 امتحان فردا ساعت چند؟ .سالم  

 امتحان داریم، چیزي خوندي؟  10:30فردا صبح ساعت   -

 ؟ ي. خوندمیامتحان دار 10:30 ساعت صبح  فردا  

 نتونستم خوب بخونم، چون خیلی استرس دارم. -

 د.ا زی استرس ،نتونستم خوب بخونم  

 ترسم.  از امتحان می -

 . ترسممی امتحان  

 من هم قبالً خیلی اضطراب و استرس داشتم.  -
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 . نگران من قبالً   

 شناس و اون کمکم کرد. اما رفتم پیش مشاور روان -

 کرد.  مشاور روانشناس، اون کمک  شی رفتم پاما   

 تونم تمرکز کنم. شناس، چون استرس دارم و اصالً نمیمنم باید برم پیش روان -

  .تمرکز کنم تونمینم  اصالً دارم. شناس استرسروان ش یبرم پ دی من با  

 تونم خوب امتحان بدم.گیرم چون نمیبعد امتحانا همیشه افسردگی می -

 . دمیخوب امتحان نم  چرا؟ ، امتحان افسردهمن بعد   

 شناس یا مشاور هر دو مفیده. حتماً برو.روان -

 .برو حتماً  .دو خوب  مشاور هر ،روانشناس  

 شناس خوب سراغ داري؟ مشاور روان -

 ی؟ شناسیشناس مشاور خوب م روان  

 دم. آره، فردا آدرس و شماره تلفنش رو بهت می -

 . دمیتلفن م  شماره  ،فردا آدرس  آره  
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 هاي کاربردي و مهم . اشارة اصطالحات و واژه2.1

 امتحان  شناسی مرکز مشاورة روان

 امتحان دادن  خشم 
 استرس، اضطراب  خشمگین، عصبانی 

 شناس مشاور روان غم 

 پزشکروان غمگین 

 ترس شادي 
 ترسو  شاد 

 شجاع خوشحالی 
 تمرکز خوشحال

 افسردگی  ناامید 
 افسرده  

 

 

 گفتگوي کوتاه . 2

 ) 1هاي شخصیتی (ویژگی 
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 دیروز خیلی زود عصبانی شدي.  :علی 

 درسته، چندوقته خیلی عصبی شدم.  :رضا

 کم باید صبور باشی.ها رو ناراحت بکنی. یهاگه عصبی بشی با رفتارت ممکنه خیلی :علی 

 با این همه مشکل تو زندگیم سخته آرامش داشته باشم. :رضا

کردم؛ چون ورزش واقعاً استرس رو  تونی. اگه جاي تو بودم ورزش میاگه سعی کنی حتماً می  علی:

 ده.کنه و به آدم آرامش میکم می

 

 ) 2رنگ موردعالقه (

 ات چیه؟رنگ موردعالقه:  مهدي

 آد. اي و قرمزم خیلی خوشم میها دوست دارم. از قهوهمن سبز رو بیشتر از همۀ رنگ  :سمیه

نظرم رنگ قشنگیه،  هاي شاد رو بیشتر دوست دارم، مثل صورتی و زرد. آبی هم بهمن رنگ :  مهدي

 ده. به آدم آرامش می
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 ده.ها خونده بودم که سبز آرامش میشناسی رنگ جالبه؛ من تو کتاب روان خیلی :سمیه

 کتاب جالبی باید باشه. به منم بده بخونمش.مهدي:  

 هفتۀ دیگه برات میارم دانشگاه. سمیه:

 

 . درك جمالت به زبان اشاره1.2

در این قسمت، هر یک از جمالت گفتگوي باال همراه با ترجمۀ آن به زبان اشاره قرار داده  

 شده است. 

 دیروز خیلی زود عصبانی شدي. -

  ي.شد  یزود عصبان ی لیخ روز ید  

 درسته، چندوقته خیلی عصبی شدم. -

 . شدم ی عصب  یل یدرسته چندوقته خ  

 ها رو ناراحت بکنی.اگه عصبی بشی با رفتارت ممکنه خیلی -
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 ی. ناراحت کن  همهرفتارت ممکنه  یباش  یاگه عصب   

 کم باید صبور باشی. یه -

 .صبور باش  مک یه  

 سخته آرامش داشته باشم. با این همه مشکل تو زندگیم   -

 . سخته ، شهیآرامش نم ،می زندگ  يتو یسخت   ،همه مشکل نیا  

 تونی.اگه سعی کنی حتماً می -

 ی.تونیم  حتماً  يخودت بخوا ه اگ  

 ده. کنه و به آدم آرامش میکردم؛ چون ورزش واقعاً استرس رو کم میاگه جاي تو بودم ورزش می -

 .دهیآدم آرامش م ، کنهیاسترس کم م واقعاً  ورزش  م.کردیورزش م ، تو ي اگه جا  

 ه؟ یات چرنگ موردعالقه -

   ؟چی تو عالقۀ رنگ   

 ها دوست دارم. رنگ  ۀاز هم شتریمن سبز رو ب - 

 . سبز دوست دارم شتری ب ها،رنگ  ۀهممن   

 .دآیخوشم م  ی لیو قرمزم خ  يااز قهوه -

   دوست دارم. ی لیقرمز خ  اي،قهوه  من  

 . و زرد ی مثل صورت ، دوست دارم شتر یشاد رو ب ي هارنگ من   -

 زرد.   ،یدوست دارم، مثل صورت  یل خی شاد  رنگ   من  
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 . دهیبه آدم آرامش م  ،ه یهم به نظرم رنگ قشنگ یآب -

 . دهیآدم آرامش م  ، قشنگه  یل یخ آبی  من نظر  

 ده. آرامش میها خونده بودم که سبز شناسی رنگ خیلی جالبه؛ من تو کتاب روان -

 .دهیسبز آرامش م ، ها خوندمرنگ  یشناس من تو کتاب روان ، جالبه یل خی  

 به منم بده بخونمش.  ، باشه د یبا یکتاب جالب  -

 ، بده من بخونم.هکتاب جالب  

 دانشگاه. رم یابرات م گهید  ۀهفت -

 . دانشگاه  ارمیم گه ید ۀهفت  

 

 

 کاربردي و مهم هاي ه. اشارة اصطالحات و واژ2.2

 عصبی  سیاه 

 ناراحت کردن  نارنجی 

 سعی کردن، تالش کردن  سفید 
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 توانستن کِرِم 
 ورزش کردن  طوسی
 آرامش آبی

 بخشآرامش (درمورد رنگ) تیره
 رنگ (درمورد رنگ) روشن

 ايقهوه هاي شاد رنگ 
 سبز قشنگ، زیبا 

 صورتی  شناسی روان
 زرد  نگرانی 

 بنفش  
 

 

 گروهی. کار 3

هاي  راهگروهی خود دربارة  اید، با همها و عباراتی که تاکنون فرا گرفته با استفاده از واژه الف)  

 کاهش اضطراب گفتگو کنید. 
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توانید مثال بزنید؟ از اینترنت کمک بگیرید و با  ب) چه راهبردهاي کاهش اضطراب را می 

 ه اشاره بیان کنید. ها را بهاي گفتگوهاي باال آناستفاده از کلمات و عبارت

 

 کاربردي . دستور زبان4

هاي آن  تک واژههاي رایج و پرکاربرد، اشارة تک در زبان اشارة ایرانی براي برخی اصطالحات و جمله

جاي آن از یک اشارة خاص براي انتقال مفهوم آن عبارت یا جمله  کنیم. بهعبارت یا جمله را اجرا نمی

 هاي زیر توجه کنید:گوییم. به نمونههاي مصطلح» میها، «اشارهکنیم. به این اشارهاستفاده می

 خیال! بی -

 حرف گوش نکردن  -

 تعارف کردن  -

 . آدآد، بدم میخوشم نمی -

 زود رفتن  -

 زیاد حرف زدن  -

 برو بابا! -

 اعتماد نکردن به حرف طرف مقابل  -
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 . کار گروهی5

هاي رسیدن به آن در زندگی  خوشحالی و روش  کننده دربارةاشارهدر این پروندة تصویري، 

ها را بازنویسی  و آن  بنید  بهها را  گروهی خود اشارهکمک مدرس و هم  . باکندصحبت می 

 نامۀ انتهاي کتاب مقایسه کنید.کنید؛ سپس متن خود را با پاسخ
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 درس دوازده 

 نیشیپ يهادرس مرور 

 

جمالت  1 پروندهاشاره.  در  اجراشده  شرح اي  و  کنید  بیان  فارسی  به  را  زیر  تصویري  هاي 

 نامۀ انتهاي کتاب مقایسه کنید.ها را بنویسید؛ سپس پاسخ خود را با پاسخاشارة آن

 

 ----------------------------------------- الف) جملۀ فارسی  

 -- --------------------------------------شرح اشاره  
 

 - -----------------------------------------ب) جملۀ فارسی  

 ---------------------------------------- شرح اشاره  
 

 - -----------------------------------------پ) جملۀ فارسی  

 ---------------------------------------- شرح اشاره  
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 - -----------------------------------------ت) جملۀ فارسی  

 ---------------------------------------- شرح اشاره  
 

 - -----------------------------------------ث) جملۀ فارسی  

 - --------------------------------------- شرح اشاره  
 

 ----------------------- ------------------- ج) جملۀ فارسی  

 ---------------------------------------- شرح اشاره  
 

 - -----------------------------------------چ) جملۀ فارسی  

 ---------------------------------------- شرح اشاره  
 

 - -----------------------------------------ح) جملۀ فارسی  

 --------------------------------------- - شرح اشاره  
 

 - -----------------------------------------خ) جملۀ فارسی  

 ---------------------------------------- شرح اشاره  
 

 - ----------------------------------------- د) جملۀ فارسی  

 --------------------------------------- - شرح اشاره  
 

 



131 
  

 

 - ----------------------------------------- ذ) جملۀ فارسی  

 ---------------------------------------- شرح اشاره  
 

 -- ----------------------------------------- ر) جملۀ فارسی  

 ---------------------------------------- شرح اشاره  
 

 -- ----------------------------------------- ز) جملۀ فارسی  

 ---------------------------------------- شرح اشاره  
 

نامۀ انتهاي نمایید؛ سپس پاسخ خود را با پاسخ. اشارة مناسب را براي کلمات زیر اجرا 2

 کتاب مقایسه کنید. 

زمینی  سیب سبزي قرمه خورشت پلو پلو عدس

 کردهسرخ

گاهی، گاهی   کیک شکالتی  قهوة فرانسه 

 اوقات 

دچار مشکل  

 شدن 

ریزي  برنامه 

 کردن 

 آلودگی هوا دکتر عمومی  وزن اضافه بدنسازي  عادت غذایی 

جویی  صرفه غیرقانونی  ترافیک   رودخانه

 کردن 

 خشکسالی 
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(ازنظر طراحی)  

 ظریف

دانشگاه   تلگرام شبکۀ اجتماعی 

 فرشتگان 

 بازار کار 

 یوپیسی پرینتر (چاپگر)  ارشد کارشناسی ابزار تبلیغاتی   دنیاي مجازي 

 صبور  ناامیدي   خشم  تمرکز دادن امتحان 

مشاور   کردن  تالش بخشآرامش هاي شاد رنگ 

 شناس روان

 نگرانی 

 

، پنج مکالمۀ کوتاه 11تا    7هاي  هاي درسو باتوجه به گفتگو  2. با استفاده از کلمات تمرین  3

 بسازید و با همکالسی خود تمرین نمایید.  

 

باتوجه  4  ارائه .  توضیح  با  به  را  خود  پاسخ  سپس  کنید؛  اجرا  را  زیر  جمالت  اشارة  شده، 

 کنید.نامۀ انتهاي کتاب مقایسه پاسخ

شدن  اي و حرکتی الزم است که جهت دست با جهت انجامهاي گویهدر زبان اشاره براي اجراي فعل

اي جهت حرکت دست باید از سمت گوینده  هاي گویهفعل هماهنگ باشد؛ به این معنی که در فعل

هاي حرکتی جهت حرکت دست باید از سمت شروع حرکت به سمت شنونده باشد. همچنین در فعل

 سمت مسیر یا پایان حرکت باشد. به

 آید. الف) علی به من گفت فردا شب می
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 او را ببینم.  9ب) مدیر رستوران دستور داد ساعت 

 ج) دوستم کودکش را به خانۀ ما آورد. 

 رویم. د) فردا بعد از سینما به رستوران می
 

گوینده  5 که  دهید  شرح  سپس  و  کرده  مشاهده  را  زیر  تصویري  پرونده  بیان .  به  چگونه 

 پردازد. ها می قیمت

 

سپس اشارة کلمه6 و  را مشاهده کرده  زیر  عبارت . پروندة تصویري  آن  ها یا  زیر  که  هایی 

 خط کشیده شده است را اجرا نمایید.

ها مشکالت  رفتن جنگلاست. ازبین  مشکل جدي و یک    غیرقانونی ها  در جنگل  کردن درختان قطع

زیست گیاهان و حیوانات زیادي  ها محیطکند. جنگلزنده ایجاد می  بسیاري را براي همۀ موجودات 

آن در  درختان  قطع  و  و  هستند  گیاهان  از  بسیاري  نابودي  باعث  همچنین    حیواناتها  شد.  خواهد 

جنگلازبین بهرفتن  باعث  درختان  و  میسیل  آمدن  وجودها  بارندگی  دیگر،  هنگام  سویی  از  شود. 
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براي تنفس همۀ موجودات   ساختن اکسیژنو  کاهش آلودگی هوادر  نقش مهمی ها و درختان جنگل

می بازي  آنزنده  در  کنند.  مهمی  نقش  همچنین  گرماها  تابستان  کاهش  در  در  دما  افزایش  و  ها  

 دارند.     زمستان

 

نامۀ انتهاي کتاب . جمالت زیر را به زبان اشاره بیان نمایید؛ سپس پاسخ خود را با پاسخ7

 . مقایسه کنید

 برم.   بندي کنید میالف) لطفاً ساندویچ همبرگر را بسته

 کردن وزن هم باید ورزش کرد و هم برنامۀ غذایی داشت. ب) براي کم

 پ) شکار غیرقانونی حیوانات دلیل اصلی انقراض نسل آنهاست. 

باید یک لپت) اگر می زیاد    تاپ با امکاناتخواهی در یک شرکت فناوري اطالعات کار کنی، حتماً 

 داشته باشی.  

 شناسی است.  شناسی شخصیت» یک درس مهم در رشتۀ کارشناسی روانث) «روان
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 نامه پاسخ

 

 درس یک 

 1.4تمرین 

 

 5تمرین 

  یکنندگ هیو ته  يسرمد  اوشی س  یسندگ یو نو  یبه کارگردان  یلمیف   »،110اوج  «با نام سابق    »،منصور«

  نهمین  و  سی در    لم یف   نیاکران شد. ا  1400آبان    19است که در    1399محصول سال  و    یشعبان  لیجل

فرمانده    ، يمنصور ستار  ی تیمسارزندگتمرینی از    دربارة   لم ی. ف شتفجر حضور دا  لم یف  ةجشنوار  ةدور

داستان فیلم    است.  یرانیا  ةجنگند  نیو ساخت اول   رانیا  یاسالم  يارتش جمهور  ییهوا  يرویسابق ن

  از یقطعات مورد ن  خودو دانش    امکانات موجودداد که با  دستور    مشیبه ت  ي ستار  ساراین است که تیم
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تول   ماها یهواپ ابتدا    د یرا  تصم  ی کسکنند.  اطم  م یبه  و    نان ی او    رممکنیغ   ي کار  را آن  همه  نداشت 

 هستیم. ییراه خودکفا  پیداکردن يبرا يستار ي هاشاهد تالش  لم یتمام طول ف در . دانستندیم
 

 درس دو 

 1.3تمرین 

 ساعت چنده؟ علی: پرواز تو 

 هست.  9مهدي: پروازم ساعت 

 علی: پروازت تأخیر داره؟ 

 کنه. مهدي: نه سروقت پرواز می

 علی: کارت پروازت رو گرفتی؟ 

 مهدي: آره. کارت پروازم رو گرفتم و بارم رو تحویل دادم. 

 

 1.4تمرین 
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 5تمرین 

نواز و مهربان با مردمی مهمان  ، داشتنیخارجی کشوري زیبا و دوست  گردشگران   یران در نظر اکثرا

اها  آن  ازنظر  .است ارتباط خانوادگانسان  ار یبس  رانیمردم  و  معاشرت  به  و  هستند    ت یاهم  یدوست 

این  دهندیم دارند.  وجود  ایران  در  زیادي  تاریخی  شهرهاي  است.  تاریخی  و  پهناور  کشوري  ایران   .

هاي گردشگري هستند. براي مثال، بناهاي تاریخی شهر اصفهان  شهرها پر از بناهاي تاریخی و جاذبه

کند.  قاپو هر سال گردشگران بسیاري را از سراسر دنیا به خود جلب میازجمله مسجد امام و کاخ عالی

جالب  همتا است.  هاي ایران غذاهاي متنوع آن است که در کل دنیا مشهور و بییکی دیگر از جاذبه

اندك به    ي هانهیو با هز  ی پشت کوله  و  دوچرخه  مندند با گردشگران عالقه  از   ي اری بسکه    د یاست بدان

  ي که در جاها  ی م مرد  ورسومآدابها به آشنا شدن با فرهنگ،  آن  ۀعالق   . نندسفر ک   بسیاري  يکشورها

  یی هر منطقه و مردم روستا  یبا مردم بوم  شتری ها بشود آنیکنند باعث م یم   یزندگ ایران  مختلف  

 .  ارتباط برقرار کنند
 

 درس سه 

 1.5تمرین 
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 6تمرین 

هاي این شهر بسیار  وآمد خودروها در خیابانشهر تهران این روزها بسیار شلوغ است. ترافیک و رفت

توان این مشکالت  زیاد شده است و مشکالت زیادي براي شهروندان تهرانی ایجاد کرده است. اما می

لیۀ بسیار سریع،  ونقل عمومی، مثل اتوبوس و تاکسی، حل کرد. مترو نیز وسیلۀ نق را با استفاده از حمل

ونقل عمومی هم  تواند جایگزین خودروي شخصی شود. با استفاده از حملراحت و ارزانی است که می

می کمتر  صوتی  آلودگی  هم  و  هوا  تصادفآلودگی  هم  و  میشود  کاهش  رانندگی  مصرف هاي  یابد. 

ماشین میسوخت  کمتر  نیز  ماشین ها  تعمیر  و  بنزین  براي  کمتري  هزینۀ  ما  و  پرداخت    شود  خود 

 کنیم.  می

 

 درس چهار

 1.4تمرین 
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 5تمرین 

هاي امسال  تر از قیمتهاي سال قبل بسیار پاییناین روزها قیمت تمام اجناس باال رفته است. قیمت

قبل   سال  که  پژو  ماشین  یک  مثال،  براي  امسال    200بود.  بود،  است.   400میلیون  شده  میلیون 

اند. این تورم را در قیمت مسکن هم  درصد اعالم کرده  50تقریباً  کارشناسان اقتصادي تورم امسال را 

توان دید. قیمت یک خانۀ دوطبقه در مقایسه با سال قبل بسیار باالتر رفته است. بازار ارز هم بسیار  می

گویند  تومان بیشتر شده است. مردم می  1500نامتعادل است و قیمت دالر در مقایسه با هفتۀ قبل  

 ي خوب نیست.  وضعیت اقتصاد 
 

 درس پنج 

 1.5تمرین 
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 6تمرین 

امروزه در تمام شهرها شاهد زیادشدن تعداد جرم و جنایت هستیم. این مشکل از چند جنبه قابل  

ترین دالیل ارتکاب جرم است که نباید آن را فراموش کرد. وقتی کسی  توضیح است. فقر یکی از مهم

بیکاري    شود دست به کارهاي غیرقانونی بزند.هاي زندگی خود را تأمین کند، مجبور مینتواند هزینه 

گویند اکثر مجرمین بیکار هستند و این امر را عامل اصلی  عامل اصلی فقر است. بسیاري از قضات می

تواند نقش مهمی در ایجاد شغل در جامعه داشته باشد، اما هرگز نباید  دانند. دولت میارتکاب جرم می

اید به فرزندان خود احترام به ها بها را در تربیت درست فرزندان نادیده گرفت. خانوادهنقش خانواده

 قوانین اجتماعی و مدنی را آموزش بدهند.  

 

 درس شش 

 1تمرین 

 یم. حرف بزن نمای، س لمیف   ةهم دربار با ا یبالف) 
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 . نمیبیم لم یف   بار کی  ياهفته ب) بیشتر

 ؟دوست داري یچ  لمیف   شترپ) بی 

 ؟ هفتۀ قبل کجا الت یتعطت) 

 تبریز. ث) من پارسال با هواپیما رفتم  

 ج) هتل شبی چند؟ 

 اتاق رزرو کنم.  ک ی  خوامیم چ) 

  نیپژو چراغ قرمز رو رد کرد و به در ماشکردم،  رانندگی میکارگر    نواب یانقالب و خ  ابونی تقاطع خح)  

 .دیکوب

 .نده پول  ۀهم مه ینگرانم بخ) 

 آهن؟ راه دونی م برمچطور د) 

 راه. ساعت  می ن آهنراهتا ذ) 

 جنسش خوبه. راهنیپ ن ر) ای

 هزار دادم.  70پنیر خریدم، جمعاً   4ز) دیروز 
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 2تمرین  

 

 3تمرین 

 

 

 4تمرین  

 



143 
  

 

 5تمرین 

 

 6تمرین 

 

 

 درس هفت 

 5تمرین 

برنج بخش مهمی در رژیم غذایی ایرانیان است و گوشت (بیشتر گوشت گوسفند) تقریباً در هر وعدة  

غذایی مردم ایران جاي دارد. سبزیجات براي رژیم غذایی ایرانی مهم است و پیاز تقریباً در هر غذا  
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هایی که  نواع نانشود. به جز برنج، نان هم در رژیم غذایی ایرانیان، یک مادة اصلی است. ااستفاده می

می مصرف  ایرانیان  عبارتتوسط  که  شود  سنگک  نان  و  لواش  نان  تافتون،  نان  بربري،  نان  از  اند 

شود، مانند کباب بختیاري،  هاي ایران، انواع کباب سرو میترین نان ایرانی است. در رستورانباکیفیت

پلو،  پلو، سبزيوشت، دلمه، زرشک هاي ایرانی مانند آبگکوبیده. خوراكکباب و کبابچلوکباب، جوجه

 کند.  ها را زیبا و رنگارنگ میسبزي و میرزاقاسمی سفرة ایرانیفسنجان، قرمه

 

 درس هشت 

 5تمرین 

وزن دارند. متخصصین تغذیه  دهد که امروزه تقریباً نیمی از مردم ایران مشکل اضافهآمارها نشان می

ها خوردن غذاهاي ناسالم،  ترین علتکنند. یکی از مهممیهاي بسیاري عنوان  براي این مشکل علت

ها. یکی  فود دارند تا میوه و سبزيچرب و شیرین است. امروزه مردم بیشتر تمایل به خوردن فست

هاي زیادي  وزن نداشتن تحرك کافی است. مردم امروزه ساعتهاي مهم چاقی و اضافهدیگر از علت

دهند. این موضوع باعث  انجام تمرینات ورزشی اختصاص نمی  را پشت میز هستند و وقت کافی به

 مشکالت زیادي چون چاقی، فشارخون، دیابت و کمردرد در میان مردم شده است. 
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 درس نه

 5تمرین 

ها جنگلصورت غیرقانونی یک مشکل جدي است. از بین رفتن  ها بهقطع کردن درختان در جنگل

زیست گیاهان و حیوانات  ها محیطکند. جنگلمی  جادیا  موجودات زندهي را براي همۀ  ار یمشکالت بس 

ها باعث نابودي بسیاري از گیاهان و حیوانات خواهد شد. همچنین  زیادي هستند و قطع درختان در آن

ها و درختان باعث به وجود آمدن سیل هنگام بارندگی خواهد شد. از سویی دیگر،  از بین رفتن جنگل

ن نقش مهمی در کاهش آلودگی هوا و ساختن اکسیژن براي تنفس همۀ موجودات  ها و درختاجنگل

می بازي  آنزنده  تابستانکنند.  در  گرما  کاهش  در  مهمی  نقش  همچنین  در  ها  دما  افزایش  و  ها  

 زمستان دارند.    

 

 درس ده 

 5تمرین 

قرار داده است. براي   امروزه شبکه جهانی اینترنت امکانات زیادي را در اختیار مردم در سراسر دنیا

توانند خرید کنند و یا از راه دور با یکدیگر مالقات کنند. همچنین،  مثال، مردم ازطریق اینترنت می

براي آموزش و یادگیري مهیا کرده است. هرکسی بدون محدودیت   اینترنت فرصت بسیار خوبی را 

بیند. باوجود این مزایا، اینترنت تواند ازطریق اینترنت تدریس کند و یا آموزش بزمانی و مکانی می
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ترین خطرات سرقت اطالعات و کالهبرداري ازطریق اینترنت ها و معایبی هم دارد. یکی از مهمآسیب

شدن   سرد  باعث  امروزه  این اعتیاد  است.  فناوري  این  معایب  اینترنت یکی دیگر از  به  است. اعتیاد 

 ت تحصیلی نوجوانان و جوانان شده است. ها و همچنین اف روابط اجتماعی در جامعه و خانواده

 

 درس یازده 

 5تمرین 

انسان ما  زندگی  در  پیچیده  مفهوم  یک  میخوشحالی  است.  دارد:  ها  نوع  دو  خوشحالی  گفت  توان 

ترین نوع خوشحالی، خوشحالی درونی است.  ترین و مهمخوشحالی درونی و خوشحالی بیرونی. اصلی

نفس و خودباوري در انسان  خاطر وجود اعتمادبهآید و بهمی  این خوشحالی از درون انسان به وجود

هاي رسیدن به خوشحالی درونی  هاست. یکی از بهترین راهشود و از پایدارترین نوع خوشحالیایجاد می

دومین راه رسیدن به خوشحالی این    هاست.خوشحال کردن دیگران بدون توقع جبران آن از سوي آن

انجام هر    . درسعی و تالش خود را بکنیم تا بهترین کار را ارائه دهیم  است که در هر کاري نهایت 

لذت رضایت و خوشحالی درونی را حس خواهید آنگاه کیفیت انجام دهید،    نیرا به بهتر آن  اگر  کاري 

 کرد.
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 درس دوازده 

 1تمرین 

 .می ندارلوبیاپلو امروز  الف) 

 .می ندار لوبیاپلوامروز 

 بندي کنید.  لطفاً بستهچلوکباب کوبیده را   ب)

 .د ی کن يبند لطفاً بسته ، چلوکباب

  بخرید.براشون تاپ پ) به نظر من یک لپ

 . دیبخر تاپلپ کی مظرن

 .یکن  يزیرورزش برنامه يبرا دی بات) 

 ورزش باید برنامه بذاري.

 صبحانه باید بدوئم.    ها قبلحتماً صبحث) 

 دوئم.می ها قبل صبحانهحتما صبح

 مهمه.    یل یخ تو زندگی  سالم  ییغذا  يهاعادتج) 

 .مهم یلی خ یسالم تو زندگ  یی غذا عادت

 آلوده است.  یل یروزها خ  ن یتهران ا يهواچ) 

 . فیکث  یلخی تهران هواي

 ح) بارندگی امسال زمستان خیلی کم بوده. 
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 بارندگی امسال زمستان خیلی کم. 

 د؟ی دار يگریامر د چشم،رويخ) به

 ؟ یدندار  ياگهدی امر  چشم،

 د) با این همه مشکل تو زندگیم سخته آرامش داشته باشم.

 . سخت ، شهیآرامش نم ، میتو زندگ یسخت  ، همه مشکل نیا

 ه؟ یات چرنگ موردعالقهذ)  

   ؟چی تو عالقۀ رنگ 

 شه.  مون دچار مشکل میوگرنه سالمتی ؛این روزها واقعاً همه باید ورزش کنندر) 

 . ستیاگر ورزش نکنند، بدن سالم ن ؛ورزش کنند دبای  همه االن

 ز) نباید زود عصبانی شد و باید صبور بود.  

 .صبور بود د یبابشی،  ی زود عصبان دینبا
 

 2تمرین  
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 4تمرین  

 

 7تمرین  
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 نامه کتاب 

 

دانشگاه  . تهران: موسسه انشارات علمی  مترجمی زبان اشاره).  1401قنبر، حسام الدین و سیاوشی، سارا (

 صنعتی شریف.

اي بر زبان اشارة ایرانی مقدمه).  1400؛ سیاوشی، سارا؛ عالمی، مینو (اردوان؛ گیتی،  سلیمان بیگی، فرزانه

 . تهران: مؤسسۀ انشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف.(اشارانی)

.  »ناشنوایان  ة  زبان اشارراهبردهاي آموزش علوم و مهندسی همگام با  ). «1399(  عالمی، مینو و مقداري، علی 

 .  84-69)، صص 85( 22،  آموزش مهندسی ایران ۀنامفصل

و فرهنگ    یرانیا  ةزبان اشار  یشناسبر زبان  ياناشنوا: مقدمه).  1399سارا (  ،ی اوشیاردوان و س  ،یتیگ

 ی. پارس سهینشر نوتهران: . ناشنوا
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 هاي مهمنمایۀ اشاره

 16 تیبل 34 یآرتیاتوبوس  ب
 16 دن یخر  تیبل 16 ي شهر ن یاتوبوس ب
 126 بنفش 64 قانون   تیبه قانون، رعا  احترام

 103 بهار   48 ارز  
 30  مهیب 103 رفتن، منقرض شدن   نیاز ب

 103   زییپا 121 اضطراب   استرس،
 58 پرکردن   59   سیافسر پل
 30 پالك خانه  121 ی افسردگ
 30 پالك خودرو  121 افسرده 

 82 تزا یپ 20 ماندن اقامت کردن،  
 103 تابستان   5 اکشن 
 30   یتاکس 121 دادن   امتحان
 16 زیتبر 121 امتحان 

 100 کیتراف 30 اتوبوس    ستگاهیا
 5 ترسناك  16 آهنراه   ستگاهیا
 121 ترسو  20 ي فاي وا   نترنتیا
 78 یترش 115 نترنت یا
 16 اتوبوس   نالیترم 34   نجایا

 58 دادن    لیتشک  ل،یتشک 48 آپارتمان  
 16 التیتعط 100 هوا    یآلودگ
 30 کردن، عوض کردن    ضیتعو 34   آنجا

 5 کردن   تماشا 100 ی بارندگ
 121 تمرکز 115 کار   بازار

 89   یورزش  نیتمر 89 باشگاه 
 49 تومان  89 ي سازبدن 
 5 تئاتر 30   کنپاك برف 
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 49 درهم  5   جذاب
 48 دفتر   64   جرم
 93 ی دکتر عموم 30   جلو

 93 دکتر متخصص 48 جمعاً، در مجموع 
 115 دکترا  64 ت یجنا

 49 دالر 100 جنگل  
 115 ي مجاز   يایدن 93 چاق 
 78 دوغ 30 چپ 
 89 دن یدو 30 زنچشمک   چراغ
 30   راست 30   ییراهنما  چراغ
 110 ي زی روم  انۀیرا 30 زرد    چراغ
 110 وتر ی کامپ  انه،یرا 30 سبز    چراغ
 20 کردنرزرو   30 قرمز   چراغ
 78 رستوران  5 جور، چه نوع   چه

 114 ی لیتحص  رشتۀ 30 چهارراه  
 126 رنگ 30 صدمه   خسارت،

 121 پزشک روان  121 خشم 
 100 رودخانه   121 ی عصبان  ن،یخشمگ
 44 ي روسر  5 خشن 
 49   الیر 34 مترو    5  خط

 126 زرد 48 خودکار  
 103 زمستان   30 ابان یخ

 59 سارق  58 دادسرا 
 78 ساالد  58 دادگاه  
 83 چیساندو 115 فرشتگان   دانشگاه

44،126 سبز  30 ن یجلو ماش  در
 58 سرقت کردن   30   نیعقب ماش  در

 64 سرقت  5 دربارة 
 125 کردن  یسع 93 درد
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 58   تیفرم شکا 16 سفر 
 16 فرودگاه  30 راه سه
 43   فروشگاه 110 و ییپیس
 103 فصل 5 نما یس

 110 اطالعات   يفناور 121 شاد 
 5 لم یف 121 ي شاد 

 59 یقاض 115 ی اجتماع  شبکۀ
 64   یاساس  قانون 121 شجاع 

 64 یی جزا  قانون 110 شرکت 
 64   یمدن  قانون 48 برگ  شصت 
 64 نقض قانون   ،یشکنقانون  43 شلوار 
 5 گذاشتن   قرار 16 شهر 
 16 قطار  30 جلو   شۀیش
 16 قهوه  30 عقب    شۀیش

 126 ي اقهوه  20 صبحانه
 110 کار کردن 48 صدبرگ  
 21 کارت پرواز  30   عقبصندوق 
 110 ی کیگراف  کارت 126 یصورت
 114 ی کاردان 100   عتیطب

 115 ارشد   یکارشناس 30 رهگذر   اده،یعابر پ
 114 ی کارشناس 5 عاشقانه 

 16 شاپ یکاف 125 یعصب
 43 کت 30   عقب
 5 کنندهخسته کننده،  کسل 5 ی لیتخـیعلم
 58   يکالنتر 78 غذا 
 30 کوچه  78 روز   يغذا 
 100 کوه   121 غم
 82 کیک 121 ن یغمگ

 100 هاگل، گل 5 ی نشدنفراموش 
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 59 ي مشخصات فرد  100 اهان یگ  اه،یگ
 16 مشهد  93 الغر 

 5 معموالً  43 پوشاك   لباس،
 44 مقنعه 110 ی فیک  انۀیتاپ، رالپ 
 125 ناراحت کردن  49 ر یل

 103 نسل   78 ر یموس  ماست
 20 نفر  43 مانتو 
 30 بودن   نگران 110 ش ینماصفحه  تور،یمان

 78 دن ینوش 30 بودن    متأسف
 49 ي اقتصاد  تیوضع 30 مترو  
 48 ال یو 58   عنهیمتشاک
 110 هارد حافظه  59 متهم

 110 سک یهاردد 64 مجازات 
 16 هتل 59   مجرم
 30 داشتن، خرج داشتن   نهیهز 100 ستیزطیمح

 30 کردن، خرج کردن   نهیهز 121 ی شناسمرکز مشاورة روان 
 20 نهیهز 16 مسافرت رفتن، سفر کردن

 17 هواپیما  5 مستند 
   121 شناس روان   مشاور
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