
 UNIT 1: Living Online نیآنال یزندگ :درس اول

 

  

   

 

 
A. Match the words in the box with the pictures above. 

A. د.یق دهیر باال تطبیر را با تصاویکلمات داخل کادر ز 
a. a computer )وتر)یک کامپی  d. a website )ت)یک وب سای  
b. a video game )ییویدیو يباز(  e. a cell phone   ک تلفن همراه)ی(
c. an e-reader یکی(خواننده الکترون(  

B. Answer these questions. Circle yes or no. Discuss your answers with a 
partner. 

.B  را با تان ی ها جواب د ویر خط بکشیا خیکلمه بله د. دور یر پاسخ دهیبه سئواالت ز
 د.یان بگذاریتان در م یهمکالس

1. I have a computer.  وتر دارمیک کامپیمن  Yes (بله) No ر)ی(خ  
2. I have my own website or blog. Yes (بله) No ر)ی(خ  

 خودم را دارم. یا وبالگ شخصیت یمن وب سا

 Getting Ready          کسب آمادگی
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3. I read books on an e-reader. Yes (بله) No ر)ی(خ  

 خوانم. ی میکیکترونال بصورترا ها  من کتاب
4. I spend a lot of time online. Yes (بله) No ر)ی(خ  

 کنم. یم ين سپریرا آنال يادیمن زمان ز
5. I read books on my cell phone. Yes (بله) No ر)ی(خ  

 خوانم. می تلفن همراه خودم يرا از روها  کتاب
6. I text message my friends. Yes (بله) No ر)ی(خ  

 فرستم. ی میام متنیبه دوستانم پ
7. I like to play video or computer games. Yes (بله) No ر)ی(خ  

 را دوست دارم. ییویدیو و يوتریکامپهاي  يباز

 
UNIT 1.  Chapter 1: Meeting Friends Online بخش 1.  فصل 1. مالقات آنالین دوستان 

 

 Before Reading دینکه بخوانیقبل از ا
 

 My Friends دوستانم
 

A. دین سئواالت فکر کنیدرباره پاسخ ا. A. Think about answers to these questions. 
1. What social networks (e.g. Face book) do you use? How many online 

friends do you have? 
 نیآنالد؟ چند تا دوست یکن یك) استفاده مبو سیف (مثالً یاجتماع يها . از چه شبکه1

 د؟یدار
2. How often do you meet your friends? What do you do? 

 د؟یکن ید؟ چکار میکن یکبار دوستانتان را مالقات میقت . چند و2
 

B. Discuss your answers with a partner. 
.B د.یان بگذاریتان در م یتان را با همکالسی ها پاسخ 

 

 Reading Skill مهارت خواندن
 

 Scanning یمرور اجمال
 

A. Look at the website on the next page for five seconds. Then read the 
sentences in the chart below. Do you think the answers are true or false? 
Check () true (T) or false (F). 
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A. فکر  .دیر را بخوانیز جدول د. سپس جمالتینداز ایب یه نگاهیثان 5ت صفحه بعد یبه وب سا
 ها پاسخ ) بودنF( نادرستا ی) T( درست؟ به نادرستا یهستند  درستها  د پاسخیکن یم

 د.ی) بزنعالمت (
 

You scan to find information fast. You don’t read every word. People often scan a 
website, a schedule, or phone book for specific information. 

دا یپ يافراد اغلب برا د.ید. هر کلمه را نخوانیع اطالعات، متن را اجماالً مرور کنیدا کردن سریپ يبرا
 کنند. یتلفن نگاه م يا دفترچه راهنمای وها  ت، برنامهیکردن اطالعات خاص به وب سا

 

F   درست T  نادرست 

  
1. On Face 2 Face, I can meet my friends online. 

 ن مالقات کنم.یتوانم دوستانم را آنال یس، میس تو فیدر ف

  
2. On Face 2 Face, I can talk about movies. 

 م.کنصحبت ها  لمیتوانم در مورد ف یس، میس تو فیدر ف

  3. On Face 2 Face, I can telephone my friends. 
 توانم به دوستانم تلفن کنم. یس، میس تو فیدر ف

  
4. On Face 2 Face, I can make music videos. 

 بسازم. ییویدیپ ویتوانم کل یس، میس تو فیدر ف

 
B. Scan the passage on the next page . Were your answers in A correct? 

B.  تان در قسمت یا پاسخ هاید. آیکنمتن صفحه بعد را مرورA بودند؟ درست 
 
C. Read the website on the next page. Then answer the question on page14. 

C . د.یپاسخ ده 14د. سپس به سئواالت صفحه یبخوان را بعد    صفحه سایتوب 
 

Reading helps you in the world. Being a good reader in both your first language 
and in English is useful to you and your community.You will benefit as a citizen 
of the world as you read more about events happening in different parts of the 
world. Your knowledge of the world can help you as a citizen of the community 
you live in. 

خواننده خوب بودن هم در زبان اول خودتان و هم در زبان  .کند می خواندن به شما در جهان کمک
که  یعی، هر چه درباره وقاجهان در ک شهروندیبه عنوان  د است.یمفتان  شما و جامعه يبرا یسیانگل

 د شد.یخواهمند  شتر بهرهید، بیبخوان يادیافتد مطالب ز می ا اتفاقیدر نقاط مختلف دن
 د،یکن ی میکه در آن زندگ ي، به عنوان شهروند جامعه اجهانع یدانش و اطالعات شما از وقا

 د و سازنده باشد.یشما مف يتواند برا می
 



 Active Skills for Reading: INTROراهنماي کامل:  ■ 10

Face 2 Face 
 

Make friends around the world! د!یدا کنیسراسر جهان دوست پ از  
Face 2 Face has six million members worldwide. Join today. It’s free! 

آزاد  .دین امروز عضو شویهمون عضو در سراسر جهان دارد. یلیس شش میس تو فیف
 گان است.یو را

On Face 2 Face you can د...یتوان یم  Face 2 Face در 
• make your own homepage. Put photos of yourself and your friends on 

your page. 
 نتان را در صفحه خود و دوستاهاي  عکسد. یبساز یصفحه خانگک یخودتان  يبرا •

 د.یخودتان قرار ده
Tell the world about you: your name and age, your hobbies, your home 
town, your school, your favorite food, movies, and music. 

 محل تولد، مدرسه، غذا،هر ، شید: اسم، سن، سرگرمییا درباره خودتان بگویبه همه دن
 د.ییرا بگوتان  عالقه مورد یقیموس لم ویف

• meet your friends online. You can also make friends with other Face 2 
Face members. 

س یتو ف سیف ير اعضاید با سایتوان می نید. همچنین مالقات کنیدوستانتان را آنال •
 .دیدوست شو

• start a blog. Write your thoughts and tell stories online. Read other 
people’s blogs. 

د و یسیتان بنو ها و افکار دهید. در مورد ایکن يخود راه انداز يبرا یوبالگ •
 د.یز بخوانیر افراد را نید. وبالگ سایف کنین تعریآنال تان رایها داستان

• put music and video on your page. 
 د.یو در صفحه خودتان قرار دهیدیو و یقیموس •

• join or start a discussion group. Talk about different topics (movies, 
music, sports, travel). 

 د. درباره موضوعاتیون گروه ملحق شیا به اید و یکن يانداز راه بحثک گروه ی •
 د.یو مسافرت) صحبت کنها  ، ورزشیقیها، موس لمیمختلف (ف

• send text messages from your computer to a friend’s cell phone. You can 
also leave a message on a friend’s homepage. 

 نی. همچندیارسال کن یمتن يها امیپنتان     وتر خود به تلفن همراه دوستایاز کامپ •
 .دیاو بگذار يبرا یامیپدوست خود  یدر صفحه خانگد یتوان یم
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• play games alone or with other Face 2 Face members. 
 د.یکن يباز Face 2 Face ير اعضایا با سای ییبه تنها •

• watch new music videos. Listen to your favorite songs. Read about 
bands and singers. Learn about shows in your area. 

د. درباره یتان گوش کن همورد عالق يها به آهنگد. ینید ببیجد ییویدیک ویموز •
خود  منطقه يها شید. درباره نمایبخوان یها مطالب و خواننده یقیموسهاي   گروه

 د.یدا کنیپ یکرده و آگاه يآور جمع اطالعات
• read about new movies and your favorite actors. Watch short previews 

of new movies. Buy movie tickets online. 
 يها د. بخشیبخوان یمحبوب خود مطالب يها شهید و هنرپیجد يها لمیدرباره ف •

 د.یکن يدارین خرینما را آنالیط سید. بلید را تماشا کنیجد يها لمیاز ف یکوتاه
Your profile can look like this … 

 

 ر باشد:یر زیتواند مثل تصو می مشخصات شما
 

 
 

 

 Reading Comprehension درك مطلب
 

 Check your Understanding دییازمایدرك مطلب خود را ب
 

A .دیح راانتخاب کنیصحهاي  پاسخ. A. Choose the correct answers. 
1. How many people use face 2face? 

 کنند؟ یاستفاده م فیس تو فیس چند نفر از .1
a .چهار صد نفر a. four hundred 
b. نفر دو هزار b. two thousand 
.c ون نفریلیشش م c. six million 

2. What CAN’T you do on Face 2 Face? 
 د؟ید انجام دهیتوان ینم فیس تو فیس در را ي. چه کار2
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a .خود یشخص يویدیساخت و a. make your own video 
b.  ک گروه بحثیملحق شدن به b. join a discussion group 
c . یصفحه خانگک یساخت c. make a homepage 

 

 ?What is a blog .3 ست؟ی. وبالگ چ3
a .دو افکار خوها  دهینوشتن ا يبرا ییجا a. a place to write your thoughts 
b .ییویدیوهاي  يبا باز یتیوب سا b. a website with video games 
c .دیدا کردن دوستان جدیپ يبرا ییجا c. a place to make new friends 

 

4. On Face 2 Face, you can play games ______. 
 د.یانجام ده ــــــــــ راها  يد بازیتوان ی، مفیس تو فیس . در4

a. ییبه تنها a. alone 
b. فیس تو فیس يبا اعضا b. with Face 2 Face members 
c .ر اعضایهم با سا ییهم به تنها c. both alone and with other members 

 
B. At the top of the Face 2 Face website, there are eight words (Home, My 

page, etc.). Read the sentences below, Which word(s) do you click? Write 
your answer(s). 

B .هشت کلمه ( فیس تو فیس، تیصفحه وب سا يدر باالHome ،My Page .و ...) وجود دارد 
 د.یسیتان را بنوی خ هاد؟ پاسیکن می کیکدام کلمه کل يد. رویر را بخوانیز جمالت

Word(s) to click  ک)ی(کلمه قابل کل  

1. Jones has a new CD. I want to hear his new song. Music یقیموس  
 .دش گوش کنمیخواهم به آهنگ جد یدارد. م يدیجد يد یس ونز. ج1

2. I want to change my personal information. My Page صفحه من 
 .ر دهمییخودم را تغ یخواهم اطالعات شخص ی. م2

3. I want to read about other people using Face 2 Face .Members   اعضا

 کنند، مطالعه کنم. یاستفاده م از فیس تو فیس ر افراد کهیخواهم در مورد سا ی. م3
4. I plan to visit Greece this summer. I want ideas about things to do. 

  Groups   بحث يها گروه

 ییکارها درباره ییها ها و طرح دهیخواهم ا ید کنم. میونان بازدیتابستان از قصد دارم . 4
 .خواهم انجام دهم داشته باشم یم که
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 Critical Thinking تفکر منتقدانه
 

C. 1. Do you like the Face 2 Face website? Why? 
.C 1د؟ چرا؟یرا دوست دار فیس تو فیس تیا وب سای. آ 

2. Do you know other website like Face 2 Face? 
 د؟یس شنا یرا م فیس تو فیس مثل يگریدهاي  تیوب سا. 2
 

 Vocabulary Comprehension درك واژگان
 

 Words in Context واژگان متن
 

A. In each sentences, circle the best answer. The words in blue are from the 
passage. 

A.  رنگ نوشته شده از داخل  ید. کلمات آبین پاسخ خط بکشیبهتر دورک از جمالت یدر هر
 اند. متن انتخاب شده

 ”Pedro: “This is a photo of my friend .1 "ن عکس دوستم است.یا". پدرو: 1
 / pictureLiz: “What a nice (drawing!( !یشنگق )ریتصو /یز: چه (نقاشیل

2. I really (like / hate) green. It’s my favorite color. 
 ن رنگ مورد عالقه من است.آ/ متنفرم). دوست دارم. واقعاً رنگ سبز را (2

3. You can make friends (in a book / on the Internet) 
 د.یدا کنی) دوست پنترنتیدر اک کتاب / یدر د (یتوان ی. شما م3

4. In our discussion group we (talk / read) about different topics. 
مطالعه  /میکن یصحبت م. ما در گروه بحث خودمان، در مورد موضوعات مختلف (4

 م)یکن یم
5. To (send / leave) your text message to Mario, press this button. 

 د.ین دکمه را فشار دهیو، ایمار يخود برا یام متنی/ گذاشتن) پ ارسال( ي. برا5
6. Tina calls John. John isn’t home. She hear his answering machine:“Hi, 

this is John. I’m not home. Please (send a message/leave a message) after 
the beep.” 

 شنود: یر میگ غامیاو از پ ست.یزند. جان خانه ن می نا به جان زنگی. ت6
ام یبوق (پ يدن صدایلطفاً پس از شن ستم.یسالم، من جان هستم. من خانه ن"

 ")بگذار امیپبفرست /
7. Fumiko: “You live in a beautiful area” José: “Yes I do. My (city / house) 

is on many postcards.” 
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 ".دیکن ی میزندگبا یار زیک منطقه بسیشما در "کو: ی. فوم7
 است.ها  از کارت پستال ياریبس يخانه) من رو/ شهر: بله، درسته (وزهژ

8. I want to buy a DVD, but I don’t have any (money / friends). 
 ) ندارم.ی/ دوستانیپولچ (یبخرم، اما ه يد يو يک دیخواهم  ی. م8

 

B. Answer the questions below. Discuss your answers with a partner. 
B. د.یان بگذاریتان در م یتان را با همکالسی ها . پاسخدیر پاسخ دهیبه سئواالت ز 

1. You can make friends in a club. What is another way? 
 کدام است؟ دا کردن دوستیگر پید. روش دیا کندیپ یک باشگاه دوستانید در یتوان یشما م. 1

I can also make friends online دا کنمیپ ین دوستانیتوانم آنال ین میهمچن.  
2. Do you send emails or text message to your friends? How often? 

 کبار؟ید؟ چند وقت یفرست یبه دوستان خود م یمتنهاي  امیا پیل یمیا ای. آ2
I sometimes send email or text message to my friends. 

 .فرستم یام میا پیل یمیااوقات به دوستانم  یگاه
3. Do you ever buy things online? 

 د؟یکن یم يدارین خریل خود را آنالیوسا ا هموارهی. آ3
 .I often buy my books online .کنم یم يدارین خریم را آنالیها اغلب کتاب

4. Do you think you live in a beautiful area? Why or why not? 
 ا چرا نه؟ید؟ چرا یکن یم یبا زندگیک منطقه زید در یکن ی. فکر م4

Yes, I live in a beautiful area, because it is full of trees and it is not 
crowded. 

 ست.یاد شلوغ نیزکنم چون پر از درخت است و  یم یبا زندگیک منطقه زیبله در 
 

 Vocabulary Skill گانمهارت واژ
 

 Singular Plural Nouns مفرد و جمع یاسام
 

Singular means one. Plural means more than one. Plural nouns usually end in –s 
or –es. For example, cat is singular. Cats is plural. 

م خت esا ی sجمع معموالً به  یاست. اسام یکیشتر از یب یاست. جمع به معن یکی یمفرد به معن
 باشد. یجمع م Cats(گربه) مفرد است. و  Catمثال،  يشوند. برا یم

 
A. Is each noun singular or plural? Check () the correct answer. 

A .ا جمع؟ پاسخ درست را عالمت (یر مفرد است یز اسامیک ازیا هر یآد.ی) بزن 
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 اسم Singular Nounمفرد  Pluralجمع 
  1. blog وبالگ 
  2. hobbies ها یسرگرم  
  3. home page یصفحه خانگ   
  4. message امیپ  
  5. videos  وهایدیو  
  6. game  يباز  
  7. movies  ها لمیف  
  8. members اعضا 
  9. actor  شهیهنرپ  

  10. stories ها داستان  
 
B. Complete each sentence with a noun from A. Use the correct singular or 

plural from. 
B . ک اسم از قسمت یر را با یک از جمالت زیهرA ا جمعیح مفرد ید. از شکل صحیکامل کن 

 د.یاستفاده کن
1. Johnny Depp is my favorite actor. I have all his movies on DVD. 

 دارم. يد يو يد ياو را روهاي  لمیمحبوب من است. همه ف شهیهنرپدپ  یجان. 1
2. There are two messages on your answering machine. 

 ر شما وجود دارد.یگ غامیپ يرو امیپدو . 2
3. My brother often plays computer game with friends. 

 کند. ي می، بازيوتریکامپ يبازبرادرم اغلب با دوستانش . 3
4. Every day I write on my blog. The way my friends know what I’ve been 

doing. 
شوند که من  ین روش دوستانم مطلع میسم. با اینو یخودم مطلب م وبالگهر روز در . 4

 دهم. یانجام م يکار چه
5. Alan is a(n) member of a local gym. He exercises a lot. 

 کند. ین میاد تمریاست. او ز یک محلیستمنایباشگاه ژ عضوآلن، . 5
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UNIT 1.  CHAPTER 2: Extreme Gamers  بازیکنان افراطی2درس اول. فصل :  
 

 Before You Read دینکه بخوانیقبل از ا

 !Let’s play !میکن يد بازییایب
 

A. Think about answers to these questions.  .د.ین سئواالت فکر کنیدرباره پاسخ ا A 
 

1. Look at the picture on the next page. What are the people doing? 
 کنند؟ ید. افراد چه کار میبعد نگاه کن ر صفحهی. به تصو1

2. What computer or video games do you know? Do you play them? How 
often? 

د؟ هرچند یکن یم يا با آنها بازید؟ آیس شنا یم ییویدیا وی يوتریکامپهاي  ياز. چه ب2
 کبار؟ی وقت

3. Read the sentence below. What do you think active means? 
 ست؟یچ active ید معنیکن ید. فکر میر را بخوانی. جمله ز3

 
As a child, Jason was very active. He was always running around 
and playing. 

 کردن بود. يدن و بازیشه در حال دویفعال بود. او هم یلیخ یسون در کودکیج
 
B. Discuss your answer with a partner. 

B .مورد بحث قرار دهید یهمکالسیک تان را با یها پاسخ. 
 

 Reading Skill خواندنمهارت 
 

 Predicting From the Title از عنوان مطلب ینیب   شیپ
 

Always read the title first. From the title, you can predict (guess) 
the passage’s ideas. 

ش یده و مقصود متن را پید ایتوان می د. از عنوانیشه عنوان مطلب را اول بخوانیهم
 د)ید. (حدس بزنیکن ینیب

 
A. Look at the title of the passage on the next page. What do you predict the 

passage is about? Complete the sentence. 
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A.  را ست؟ جملهید که متن در مورد چیکن یم ینیش بید. پیصفحه بعد نگاه کنبه عنوان متن 
 د.یکامل کن

I think the passage is about _______________ . 
 . ـــــــــــــــــــــــــکنم متن در مورد  یفکر م

 
B. Read the Whole passage. Then check your answer in A. Were you correct? 

B .د. سپس پاسخ خود در قسمت یکل متن را بخوانA کرده  ینیب شیا درست پید. آیرا چک کن
 د؟یبود

 
C. Read the passage again. Then answer the questions on page 18. 

C .د.یپاسخ ده 18سئواالت صفحه  به د. سپسیمتن را دوباره بخوان 
 

Active Gaming فعال يباز  
On Friday, David went home from collage to visit his family. In the living room, 
David’s 14-year-old brother, Jason, was in front of the television. Jason looked 
crazy, jumping around and talking to himself. 

اش،  ساله 14 من، برادریخانه رفت. در اتاق نشاش به  دن خانوادهید يد از دانشکده برایویروز جمعه، د
د و یپر ین میید، باال و پایرس یبه نظر م وانه و آشفته حالیداو ون نشسته بود. یزیتلو يسون جلویج

 زد. می با خودش حرف
“What are you doing?” David asked. ؟یکن یم يچه کار دار"د: ید پرسیوید"  
“I’m playing Music Central,” Jason said. “Want to try?” 

 "؟یامتحان کن یخواه ینوازم. م یسنترال م یقیموس"سون گفت: یج
There was no controller. Jason told his brother to stand in front of the television. 
Then Jason said that the machine could see and hear them. The machine was also 
connected to the television. If they wanted to, the brothers could tell the machine 
to turn off the game so they can watch TV. 

سپس  ستد.یون بایزیتلو يسون به برادرش گفت که جلویوجود نداشت. ج یچ دسته کنترلیه
ن به ین دستگاه همچنیشان را بشنود. ایند و صدایتواند آنها را بب یم دستگاهن یسون گفت که ایج

 شده است. وصلون یزیتلو
ون تماشا یزیتا آنها بتوانند تلو دقطع شو يد که بازید به دستگاه اعالم کنیتوانست ید، منخواست یاگر م
 کنند.

David was ready to play! Jason pointed his finger at the screen and started a two-
player music game. In the game they were pop musicians, playing guitars. 

دو نفره را  یقیموس يسون با انگشتش به صفحه اشاره کرد و بازیکند! ج يد آماده بود تا بازیوید
 نواختند. یتار میبودند و گ پاپ یقی، آنها نوازندگان موسيبازشروع کرد. در 

Playing the game made David feel tired. He had to move his arms, legs, hands, 
and feet to play the game. Being so active, David felt like he was actually in the 
game, not just controlling it. 


