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BOOK FIVE: UNIT EIGHT
کتاب پنجم درس هشت
با ربط دادن دو جمله زیر یک تک جمله تولید کنید:
مثال
من به او اجازه داده دادم .او به سینما رفت.
من به او اجازه دادم تا به سینما برود.
من او را تشویق کردم .ا و باید به تحصیالت خود ادامه دهد.
من او را تشویق کردم که به تحصیالت خود ادامه دهد.

 )1من به او دستور دادم .او نامه را پاره کرد.
 )2من از او خواستم.ایشان به برادرش درس داد.
 )3من او را آزاد گذاشتم .او به کارهای شخصی خود رسیدگی کرد.
 )4من به او نصحیت کردم .ایشان به پزشک متخصص مراجعه کند.
 )5من به ایشان توصیه کردم  .من اینروز ها سخت تر می کوشد.
 )6من به او تأکید کردم  .ایشان با دقت و احتیاط رانندگی کند.
 )7من او را ملزم کردم .ایشان با تمام وجود بمن گوش داد.
 )8من او را ندیدم .ایشان بشدت دمغ شده بود.
 )9من او را زیر نظر گرفتم .ایشان تمام نکات فنی را رعایت کرده اند
 )11من به او اصرار کردم .ایشان دعوت مرا پذیرفت
 )11من او را قانع کردم .او همراه با خانواده به خواستگاری رفت
 )12من او را دعوت کردم .ایشان به جشن فارغ التحصیلی آمد.

کتاب  5درس 8
جمالت زیر را با استفاده از شکل صحیح فعل در پرانتز تکمییل نمایید.
مثال :من سریع کار مطالعه را تمام کردم (مطالعه کردن)
من انتظار دارم امشب مطالعه کنم (مطالعه کردن)
 )1من اصرار دارم شما در حضور من انتخاب شغل هرچه سریعتر ( ............تصمیم گرفتن)
 )2من الزم است هر چه زودتر با ایشان ( ............تماس گرفتن)
 )3آیا ایشان همچنان در مسائل شخصی من ( ............دخالت کردن)
 )4او سعی کرد که در کارهای من ( ............دخالت کردن)
 )5او از ............به دیگران لذت می برد ( .نصحیت کردن)
 )6او می خواهد به همه ( ............نصحیت کردن)
 )7او صالح دانست قبل از تصمیم گرفتن کمی ( ............صبر کردن)
 )8او صالح می دید همچنان  ............تا مسائل روشن شود(منتظر ماندن)
 )9او اظهار نظر عجوالنه ( ............پرهیز کردن)
 )11او تصمیم دارد درباره همه مسائل بصراحت ( ............اظهارنظر کردن)
کتاب  5درس 8
به هرکدام از سؤال های زیر با بله و خیر پاسخ دهید
مثال :آیا قصد دارید ادبیات فارسی مطالعه کنید؟
بله قصد دارم ادبیات فارسی مطالعه کنم.
خیر قصد ندارم ادبیات فارسی مطالعه بکنم .

 )1آیا انتظار دارید سخت تر بکوشید؟
 )2آیا الزم است بیشتر منتظر باشد؟
 )3آیا صالح می دانید که به نصحیت من گوش دهید؟
 )4آیا به توصیه من عمل می کنید؟

 )5آیا می خواهید از اول عمر تا آخر عمر همین کار را ادامه دهید؟
 )6آیا شما تقاضای استخدام در شرکت نفت کرده اید؟
 )7آیا می خواهید یکبار دیگر آن را انجام دهید؟
 )8آیا مایل هستید که از نظرات من پیروی کنید؟
کتاب  5درس 8
جاهای خالی زیر را با حرف اضافه مناسب پر کنید.
 ............ )1دست من عصبانی نشوید. .من صرفا خواستم نظری داده باشم.
 )2این کار بایستی فقط  ............خودم انجام شود .نه کسی دیگر.
 )3خواهش می کنم بهتر است  ...........کارهای من دخالت نکنید.
 )4چنانچه شما  ............من موافق نیستی .آنرا به صراحت اظهار کنید.
 )5اگر تو ............من گوش ندهید مطمئن باش پشیمان می شوید.
 )6حرف من را گوش کن و کار را دوباره  ...........اول شروع کن.
 )7اگر شما  ...........نظر من احترام قائل هستید .پس خواهش می کنم دیگر دست از این کار
زشت بردارید.
 )8لطفا زود بیا تو و ...........من بنشین.
 )9کتاب شما را روی میز ندیدم شاید  ............میز باشد
 )11هواپیما قرار است  ............ساعت یک یا دو فرود آید.
 )11دوستم را دیشب  ...........جمعی که برای استقبال من به ایستگاه راه آهن آمده بودن مالقت
کردم
 )12این کار را میخواهم  ............فردا آماده کنید .روشن شد.
 )13من بخاطر این بدقولی دیگر . ...........شما هیچ حساب نمیکنم.
 )14برو درست  ............مغازه و آنجا بمان.تا من چیزی نگفتم شما کاری نکن.
 )15آیا اآلن کسی .............منزل حضور دارد .برو و از پنجره  .............خانه را نگاه کن و به من بگو.

جمالت زیر را مجهولی کنید
مثال :باید امروز شما قسط خرید منزل رابپردازید.
باید امروز قسط خرید منزل پرداخته شود.
 )1من قرار است این مسئله را حل نمایم.
 )2او پیشنهاد مرا پذیرفت.
 )3تمام این کتاب را در طول هفته بایستی بخوانم.
 )4نامه ها را امروز باید بفرستید.
 )5بلیط های جشن سال نو را پس دادم.
 )6جوایز بهترین فیلم سال را فردا شب توزیع خواهند کرد.
 )7جهانگردان مقدار زیادی صنایع دستی به عنوان سوغات هنگام سفرشان به ایران خریداری
می کنند.
 )8همه صالح است به رسوم و سنن ملتهای دیگر احترام بگذاریم.
 )9ایشان به ما تاریخ درس میدهد.
 )11تمام نامه ها را بایستی فردا بفرستی.

