1
Workbook

1395

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
نام کتاب:
پدیدآورنده:
مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف:
شناسه افزوده برنامه ریزی و تألیف:

متوسطه ـ 110/1
اول ّ
کتاب کار انگلیسی پایۀ هفتم دورۀ ّ

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

متوسطه نظری
دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و ّ

سیـد ضیـاءالدیـن تاج الـدین ،صدیقـه حسینـی خواه ،رضـاخیـرآبادی ،ویـدارحیمی نـژاد،
معصومه عظیمی وحید ،سیدبهنام علوی مقدم ،محمدرضا عنانی سراب ،مریم سادات غیاثیان،
حسین گل بستان ،سعید معظمی گودرزی و امیررضا وکیلی فرد (اعضای شورای برنامه ریزی) ـ
سیدبهنـام علوی مقـدم ،رضاخیـرآبادی ،محمـدرضا عنـانی سراب ،الهـام فروزنـده شهـرکی،
شهرام خدیرشربیان و نورالله قربانی (اعضای گروه تألیف) ـ رضاخیرآبادی ،سید بهنام علوی مقدم
(بازنگری و اصالح کلّی)

مدیریت آمادهسازی هنری:
شناسه افزوده آماده سازی:

کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
ادارۀ ّ

محمد مهدی ذبیحی فرد
لیدا نیک روش (مدیر امور فنی و چاپ) ـ مجید ذاکری یونسی (مدیر هنری) ـ ّ

محمد مهدی ذبیحی فرد ،آزاده امینیـان (عکّاسان) ـ
طراح جلد و صفحه آرا) ـ
ّ
(طراح گرافیکّ ،
ّ
حمید ثابت کالچاهی (امور آماده سازی)

نشانی سازمان:

ناشر:
چاپخانه:
سال انتشار و نوبت چاپ:

تهران :خیابان ایرانشهر شمالی ـ ساختمان شمارۀ  ٤آموزش و پرورش (شهید موسوی)
تلفن٩ :ـ ،٨٨٨٣١١٦١دورنگار ،٨٨٣٠٩٢٦٦ :کد پستی١٥٨٤٧٤٧٣٥٩ :

وبگاه www.chap.sch.ir :و www.irtextbook.ir

شرکت چاپ ونشر کتاب های درسی ایران :تهران ـ کیلومتر  ١٧جادۀ مخصوص کرج ـ خیابان ٦١
(داروپخش) تلفن  ٥ :ـ  ،٤٤٩٨٥١٦١دورنگار ،44985160 :صندوق پستی١٣٩ :ـ  ٣٧٥١٥
شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران «سهامی خاص»

چاپ چهارم 1395

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده
از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه های مجازی ،نمایش ،اقتباس ،تلخیص ،تبدیل ،ترجمه ،عکسبرداری،
نقاشی ،تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.
شابک ISBN 978 -964 - 05 - 2206 - 6 9٧٨-964-05 - 2206- 6

1395

َلوان ُكمِ ،ا َّن فی ٰذِل َك َل ٍ ِ ِ
َو ِمن ِ
الس ِ
الف ا َِلس َن ِت ُكم َو ا ِ
رض َو ِ
ماوات َو االَ ِ
مين
اخت ُ
آياته َخ ُلق َّ
يات للعال َ
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روم٢٢ ،

و از نشانه های قدرت خداوند آفرينش آسمان ها و زمين و نیز تفاوت زبان ها و رنگ های شما انسان هاست؛ و به تحقیق در همه
اينها نشانههايی از حکمت الهی برای دانشمندان نهفته است.

And of Allah’s Sign of Power is the creation of the heavens and the earth and also the
variation of the languages and the color of you people; verily, in all these are Signs for
men of knowledge.
ترجمه مرحومه دکتر طاهره صفّار زاده (
) برگرفته از
ٔ

زنده دنیا
پیشتر به زبان (خارجی) احتیاج نبود .امروز احتیاج است .باید زبان های ٔ
برنامه تبلیغات مدارس باشد. ...امروز مثل دیروز نیست که صدای ما از ایران
جزء
ٔ
بیرون نمی رفت  .امروز ما می توانیم در ایران باشیم و در همه جای دنیا با زبان دیگری
تبلیغ کنیم.
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