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مقدمه مؤلف

ــل،  ــوزه تحصی ــدی در ح ــازی ج ــش نی ــه رضورت و پی ــل ب ــی تبدی ــان انگلیس ــری زب ــروزه فراگی ام

ــت. ــده اس ــران ش ــف ای ــار مختل ــان اقش ــراد در می ــره اف ــاز روزم ــی نی ــتغال و حت اش

- ضعف مهارتی و تخصصی نیروی انسانی

- روش های خشک، کسل کننده و کالسیک در تدریس

- عدم بروزرسانی روش ها و محتوای منابع درسی

- عدم استفاده صحیح و کاربردی از ابزار تکنولوژیک

ــز آموزشــگاه ها در  ــدارس، دانشــگاه و نی ــدی سیســتم م ــی ناکارآم ــده و اصل ــل عم ــه عوام از جمل

آمــوزش زبــان انگلیســی اســت. چنیــن وضعیتــی منجــر بــه ایــن خواهــد شــد کــه دانش آمــوزان و 

دانشــجویان بــه یادگیــری زبــان در ایــن سیســتم تنهــا بــه عنــوان یــک مرحلــه اجبــاری نــگاه کــرده و 

بــدون هیچگونــه جذابیــت و عالقــه ی یادگیــری را رصفــاً بــرای کســب منــره انجــام دهنــد. متأســفانه 

چنیــن رویکردهایــی بــه منابــع و کتــب موجــود در ایــن حــوزه نیــز رسایــت کــرده اســت.

ــق  ــری عمی ــه یادگی ــراد ب ــدی اف ــدم عالقمن ــی و ع ــز دلزدگ ــس نی ــنتی تدری ــات کالســیک و س ادبی

ــز و  ــات طن ــت ادبی ــد گف ــد. بای ــدان می کن ــد را دوچن ــاد می گیرن ــه ی ــا آنچ ــل ب ــراری تعام و برق

ــا ایــن نــوع از ادبیــات، چــه در آمــوزش شــفاهی و چــه در منابــع  تلفیــق تکنیک هــای آموزشــی ب

ــوزان  ــه زبان آم ــته بلک ــق نداش ــری عمی ــا یادگی ــی ب ــه منافات ــا هیچ گون ــه تنه ــی ن ــوب آموزش مکت

ــا محتــوای آموزشــی و نیــز ســهولت در یادگیــری  را هــر چــه بیشــر بــه ســمت برقــراری تعامــل ب

ــت در اســتفاده از اختصــار، منادهــا، ســمبل ها  ــی قــدرت خالقی ــن ادبیات ــد. در چنی ــت می کن هدای

ــرد  ــت کارب ــرده و محدودی ــد ک ــراد رش ــره اف ــی روزم ــردی در زندگ ــنا و کارب ــی آش ــر ذهن و تصاوی

ــی از  ــر« یک ــوز، »گرام ــک زبان آم ــد ی ــاند. از دی ــل می رس ــه حداق ــز ب ــه را نی ــان بیگان ــن زب در ای

ــی در  ــرای آمادگ ــژه ب ــه وی ــی ب ــان انگلیس ــه در زب ــت ک ــی اس ــوارترین مطالب ــن و دش پیچیده تری

ــد.  ــاده کن ــت ها پی ــد آن را در زدن تس ــد قواع ــرد و بتوان ــاد بگی ــتی ی ــف بایس ــای مختل آزمون ه

ــا  ــر آزمون ه ــش گرام ــر بخ ــا از خی ــان ی ــیاری از داوطلب ــه بس ــود ک ــث می ش ــر باع ــن ام و همی

ــی  ــای منف ــت درصده ــای نادرس ــاب گزینه ه ــی و انتخ ــارت کاف ــدم مه ــل ع ــه دلی ــا ب ــد و ی بگذرن

ــاز  ــر ب ــیدن گرام ــر رس ــه نظ ــده ب ــده پیچی ــل عم ــع دلی ــد. درواق ــت بیاورن ــه دس ــش ب ــن بخ از ای

هــم بــه نحــوه آمــوزش و یادگیــری آن برمی گــردد. داوطلبــان و زبــان آمــوزان بایــد بداننــد 

هــر چقــدر هــم از دایــره لغــات خوبــی برخــوردار باشــند امــا بــدون گرامــر منی تواننــد بــه 

نحــو صحیــح و جامــع از حافظــه واژگانــی خــود اســتفاده کننــد. بنابرایــن نادیــده گرفــن و 

ــوند ــب می ش ــوزان مرتک ــان آم ــه زب ــت ک ــی اس ــتباهات رایج ــی از اش ــر یک ــش گرام ــور از بخ  عب

کتــاب حــارض نیــز، حاصــل تــالش در جهــت آمــوزش مهارت هــای عمومــی و تخصصــی گرامــر زبــان 

ــان  ــز اســت و متامــی زبان آمــوزان و داوطلب ــات طن ــه از ادبی ــز و برگرفت ــدی متامی ــا مت انگلیســی ب

ــس و  ــل، آیلت ــی از جملــه تاف ــای تخصص ــز آزمون ه ــرا و نی ــد و دک ــی، ارش ــای کارشناس کنکوره

ــوب در آزمون هــا  ــاز مطل ــرای کســب امتی ــا مطالعــه آن آمادگــی الزم ب ــد ب ــره می توانن GRE و غی

را بــه دســت آورنــد. گفتنــی اســت پــس از بیــان و توضیــح مهارت هــا در هــر بخــش، مترین هــا و 

تســت هایی نیــز ارائــه شــده تــا زبان آمــوز عــالوه بــر مــرور قواعــد و مهارت هــا نحــوه اســتفاده از 

آن هــا در آزمــون را نیــز تکــرار و متریــن کــرده و میــزان یادگیــری خــود را محــک بزنــد.

شایســته اســت در انتهــا بــه ویــژه از جنــاب آقــای مهنــدس مبیــن شــهامت کــه در بــه مثــر رســیدن 

ایــن مجموعــه ارزشــمند همراهــی دوســتانه ای داشــتند و همچنیــن انتشــارات زبان مهــر کــه 

ــم. ــی منای ــه تشــکر و قدردان ــد، صمیامن ــاب را فراهــم منودن ــات چــاپ کت مقدم

بــه امیــد موفقیــت بــرای متامــی پوینــدگان راه دانــش در ســایه تحولــی پایــدار و هدفمنــد در نظــام آمــوزش 

یادگیری و 

                                                                                                   دکر ایامن پندی

                                                                                                    زمستان 1395
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ــب  ــد و ســواالی عجی ــه ی ســاده را طراحــان اســتفاده می کنن ــن نکت همی

غریبــی می ســازن کــه بیــا و ببیــن! پــس یادمــون منیــره ! اول کــه ســوال 

ــه  ــه! ب ــا ن ــل داره ی ــل و فاع ــم فع ــم ببینی ــگاه می کنی ــم ن ــری دیدی گرام

همیــن ســادگی. تســت زیــر رو ببیــن :

Example 1:

 ………… was backed up for miles on the freeway. 

A) Yesterday

B) In the morning 

C)Traffic

D) Cars

ــو؟ ــافاعلــشک ــهفعلــشwasهســت.ام ــنجمل ــلروزروشــنهای مث
ــهای ــوابگزین ــدج ــمفاعــل.بای ــتهباشــهه ــلداش ــمفع ــرارشــده ق
باشــهکــهنقــشفاعــلرابــازیمــیکنــه.پــسگزینــهاولودومغلطــه.
ــیفاعــل ــهســوموچهــارم.وقتــیفعــلwasهســتیعن ــهگزین میمون
ــه ــوممیشــهک ــدفاعــلجمــعمیشــد.پــسمعل ــهwereمیوم ــرده.اگ مف

گزینــهســومدرســته.حــاالبشــینهــیالکــیگرامــربخــون

 هر جمله ای حتما باید فاعل و 
فعل داشته باشه !

نکته گفتم در حد باقلوا ... 
برو تست بزن حالشو ببر !

مهارت 
اول :

سوالبهاینسادگیتستتافل
بوده!باورتمیشه؟
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خــوب حــاال دوبــاره یــه تســت دیگــه از تافــل بهــت مــی دم . دلــم 
 میخــواد خــودت حلــش کنیــا . رو ســفیدم کــن

Example 2: 

Engineers …………….. for work on the new space 

program.

A) necessary                            B) are needed

C) hopefully                           D) next month

نگــو نفهمیــدی فاعلــش Engineers هســت کــه بدجــور شــاکی 
ــا !  ــراغ گزینه ه ــم س ــت؟ میری ــه کجاس ــل جمل ــس فع ــم . پ میش
ــه  ــه ی B داره داد میزن ــه ؟ گزین ــا فعل ــی از گزینه ه ــدوم یک ک
ــه ی دوم  ــتن ! گزین ــل نیس ــه فع ــا ک ــه ه ــه گزین ــم ! بقی ــن فعل م
میشــه جــواب ایــن تســت . حتــی نیــاز نبــود بفهمــی جملــه چــی 

ــه ! داره میگ
مــن کال عاشــق تســتای تافــل هســتم . تقریبــا هــر تســتی براتــون 
میــذارم از آزمــون هــای تافــل برداشــتم. بــه عنــوان مثــال آخــر 
ــته  ــم بس ــه . چش ــت دیگ ــک تس ــراغ ی ــم س ــوع بری ــن موض از ای

دیگــه بایــد جــواب بدیــا ! 

Example 3:

The boy ………….. going to the movies with a 

friend.

 A) he is                                 B)he always was

 C) is relaxing                         D)will be

گزینــه ی اول و دوم کــه در همــون نــگاه اول میــره پــی کارش ! 
جملــه خــودش فاعــل داره . فاعــل جملــه boy هســت. دیگــه نیــاز 
بــه فاعــل نــداره کــه تــو گزینــه ی اول و دوم نوشــته he ! پــس 
ایــن دو گزینــه اوت میشــه . بریــم ســراغ فعــل.  اگــه توجــه کنیــد 
یــه قســمت از فعــل هــم تــوی ســوال هســت. کدومــه ؟ آفریــن! 
ــه ی  ــته . گزین ــوال نوش ــو س ــه ت ــه ک ــمت از فعل ــه قس going ی
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ــون  ــم! چ ــی کردی ــتباه بزرگ ــم اش ــاب کنی ــه انتخ ــوم رو اگ س
 is relaxing ! درســته گزینــه ی ســوم فعلــه امــا یــک فعــل کاملــه
نیــاز بــه چیــز دیگــه ای نــداره . خــودش کاملــه.  پــس ایــن هــم 
نمیتونــه جــواب درســت باشــه . فقــط گزینــه ی چهارمــه کــه اگــه 

همــراه بــا going بیــاد یــک فعــل کامــل را درســت میکنــه . 

تمریــن : در هــر جملــه ، فاعــل و فعــل را مشــخص کــن . بعــدش 
اگــر ســاختار جملــه صحیــح بــود جلــوش تیــک بــزن و اگر اشــتباه 

بــود ضربــدر بــزن . 

mountainnearbytheattroutforfishingwentweekLast.1
lake. 

2. The new computer program has provides a variety of 
helpful applications 

3. The box can be opened only with a special screwdriver. 

4. Yesterday found an interesting article on pollution. 

5. The new machine is processes 50 percent more 
than the previous machine.

یادگرفتی؟دیگهنیامببینم
جملهفعلوفاعلندارهدارینگاهش
میکنیا.سریعچککنببینفعلوفاعل
دارهیانه،یهنگاهیهمبهگزینههابنداز،

گزینهیدرستراسهسوته
بزنبروسربقیهسواال.

خوب حاال وقتشه بریم سراغ مهارت دوم
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ــر ) مثــل he و she  و ... (،  بعــد از حــروف اضافــه معمــوال اســم ، ضمی

اســم فعــل ) بــا اضافــه کــردن ing بــه مصــدر مثــل washing ( میــاد کــه 

ــه  ــا را ب ــن ه ــتباهی ای ــتند ! اش ــل نیس ــا فاع ــه اینه ــتون باش ــد حواس بای

ــد !   ــوان فاعــل در نظــر نگیری عن

یعنــی شــام تــا حــروف اضافــه رو دیــدی بــرات زنــگ خطــر بــه صــدا در 

بیــاد ! طــراح میخــواد گیجــت کنــه ! چهــار چشــمی حواســتو جمــع کــن . 

حــاال حــروف اضافــه کــه بایــد بــرات زنــگ خطــر باشــه کدوماســت ؟ مــن 

بــرات چنــد تاشــو میگــم :

in , at , of , to , by , behind , on , after , with , for

بذار یه مثال خوب برات بزنم همه چیو متوجه بشی :

(After his exams) Tom will take a trip (by boat).

 .by و یکــی دیگــه after اینجــا دو تــا حــرف اضافــه داریــم . یکــی
ــه Tom. در  ــل میش ــوری . فاع ــا را نخ ــول این ــاش گ ــب ب مواظ
گوشــی بهــت یــه چیــزی میگــم امــا تــو بــه هیــچ کــس نگــو. بیــن 
ــا  ــه ! این ــروف اضاف ــن ح ــش نمی گ ــی به ــه . الک ــون باش خودم
ــا  ــه ب ــی ک ــمت های ــن قس ــه ای ــی اگ ــتن ! یعن ــی هس ــا اضاف واقع
حــرف اضافــه هســتند را از جملــه حــذف کنــی جملــه بــازم کاملــه.

Tom will take a trip.

دیــدی؟اصــاانــگارنــهانــگارقبــاکلمــاتدیگــهایهــمداشــته.پــس
قــرارمیذاریــمحــاالکــهقــرارهدنبــالفعــلوفاعــلبگردیــم،تــویتلــهی
حــروفاضافــهنمیفتیــم!هــرچــیبعــدازحــروفاضافــهاومــدمطمئنیــم

کــهفاعــلنیســت!

مهارت 
دوم:

مراقب کلمات بعد از حروف اضافه 
باشید !

جاده خطرناک می شود !
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