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ماواِت َو االَرِض َو اخِتالُف َالِسَنِتُكم َو َالواِنُكم، ِانَّ فی ٰذِلَك َلياٍت ِللعاِلميَن  َخلُق السَّ
ٰ
َو ِمن آياِته

 روم، ٢٢
و از نشانه های قدرت خداوند آفرينش آسمان ها و زمين و نيز تفاوت زبان ها و رنگ های شما انسان هاست؛ و به تحقيق در همه 

اينها نشانه هايی 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.                                                   ( برگرفته از ترجمٔه مرحومه دکتر طاهره صّفار زاده )



1394



 برنامه ریزی محتوا و نظارت بر تألیف : دفتر تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوّسطه نظری
نام کتاب: کتاب کارانگلیسی پایٔه هشتم دورهٔ   اّول متوّسطه ــ 124/1  

شورای برنامه ریزی زبان های خارجی: سّیدضیاء الدین تاج الدین، محمدرضا عنانی سراب، 
سیدبهنام علوی مقدم، رضا خیرآبادی، امیر رضا وکیلی فرد، 

سعیدمعظمی گودرزی، ویدا رحیمی نژاد 
سرگروه تألیف : سیدبهنام علوی مقدم

مؤّلفان: سّید بهنام علوی مقدم، رضا خیر آبادی، الهام فروزنده شهرکی، 
شهرام خدیر شربیان و جهانبخش نیکوپور 

بازنگری و اصالح: سیدبهنام علوی مقدم، رضا خیرآبادی
آماده سازی و نظارت برچاپ و توزیع: ادارهٔ کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

ـ  ساختمان شمارهٔ  4 آموزش و پرورش )شهید موسوی( تهران: خیابان ایرانشهر شمالی 
ـ 88831161، دورنگار: 88309266، کد پستی: 1584747359 تلفن: 9

   www.chap.sch.ir :وب   سایت 
مدیر امورفّنی و چاپ: لیدا نیک روش

مدیر هنری: مجید ذاکری یونسی 
طّراح گرافیک و طّراح جلد: محّمد مهدی ذبیحی فرد

صفحه آرا:  خدیجه محمدی 
امور آماده سازی خبر:فریبا سیر

امور فّنی رایانه ای: حمید ثابت کالچاهی، احمدرضا امینی
ناشر: شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران

  تهران: کیلومتر 17 جاّدهٔ مخصوص کرج ـ خیابان 61 )داروپخش(
ـ  37515             تلفن: 5 ـ 44985161، دورنگار: 44985160، صندوق پستی: 139

             چاپخانه: شركت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران »سهامی خاص«
سال انتشار و نوبت چاپ: چاپ دوم 1394

حق چاپ محفوظ است. 

ISBN  978-964-05-2336-0       978-964-05-2336-0  شابک



     پيشتر به زبان (خارجی) احتياج نبود. امروز احتياج است. بايد زبان های زندٔه دنيا 
ايران  باشد... .امروز مثل ديروز نيست که صدای ما از  تبليغات مدارس  برنامٔه  جزء 
بيرون نمی رفت . امروز ما می توانيم در ايران باشيم و در همه جای دنيا با زبان ديگری 

تبليغ کنيم.
امام خمينی (رحمة اللّه عليه)




