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درایــنفصــلبــامهارتهایــیآشــنامیشــیدکــهبــااســتفادهازاونهــاخیلــیراحــتمیتونیــد
شــروعکنیــدبــهزبــانانگلیســیصحبــتکنیــد.مهارتهــاازنــکاتســادهشــروعمیشــهوهــر
چــیجلوتــرمیریــمیــادمیگیریــمچجــوریبهتــروحرفــهایتــربــهزبــانانگلیســیصحبــتکنیــم.
توصیــهمیکنــمحتمــاًمهــارتهــارابــهترتیــببخونیــد!بــهجــانایمــانناراحــتمیشــماگــه

!مهــارتهــایاولکــهســادهتــرهرانخونــی
ایــنفصــلازســهبخــشتشــکیلشــده.دربخــشاولالگوهــایســاختجمــاتمختلــف
ــه ــهب ــمک ــرگرفتی ــوندرنظ ــفبرات ــاتمختل ــالوجم ــیمث ــم.کل ــادمیگیری ــمی ــاه راب
ــادمیدیــمدرموقعیتهــایمختلــف ــهشــمای ــد.دربخــشدومب ــادبگیری راحتــیمطالــبروی
چجــوریصحبــتکنیــدوچــهجماتــیرادرشــرایطگوناگــونبــهکارببریــد.ایــنبخــشهــممثــل
بخــشاولخیلــیاهمیــتداره.شــمابــامطالعــهمکالمههــاوقواعــدیکــهبهتــونمیگیــمخیلــی
ازمشــکاتصحبــتکــردنبــهزبــانانگلیســیروبــرایخودتــونحــلخواهیــدکــرد.بخــشآخــر

هــمبــرایحرفــهایتــرشــدنشــمادرصحبــتکــردنبــهزبــان
انگلیســیدرنظــرگرفتــهشــده.دربخــشآخــرعبارتهــایخیلــی
باحــالوقشــنگوکاربــردیرویــادمیگیریــدکــهخیلیتــویصحبت
کــردنبــهدردتــونمیخــوره.مــااطمینــانداریــماگــهنــکاتفصــل
اولروبــهخوبــیرعایــتکنــیومهــارتهــاونــکاتایــنســه
بخــشراهــمخــوبیــادبگیــری،میتونــیخیلــیراحــتبــهزبــان
انگلیســیصحبــتکنــی.پــسبیــاخیلــیقــویوپــرانــرژیشــروع
ــابیــان کنیــمدرخدمــتیکــیازاســاتیدبــزرگهســتیمتــاب
شیرینشــون،چنــدمهارتــیمــارامهمــونکننــد.ِلیدیــزاَنــدِجنتِلمــن،

!پلیــزِولــکامتــویــورتیِچــر!ِمســتراســتیوجابــز

مقدمهمقدمه
فصل دومفصل دوم
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ســامبــههمــهیدوســتایعزیــزوکــبکدینگــی.حالتــونچطــوره؟ایمــانهمیشــهمهــارت
هــایاولکــهآســونهرامیــدهبــهمــنکــهآمــوزشبــدم.امــانکتــهاشاینــهکــهبایــدپلــه
پلــهرفــتبــاالوقــدمقــدمپیــشرفــت.پــسبــااینکــهآســونهامــاخــوببهشــونتوجــه
کنیــد.همونطــورکــهمیدونیــدI’mمخفــفکلمــهI amبــهمعنــای»مــن.......هســتم«هســت.
وقتــیازایــنترکیــباســتفادهمیکنیــمکــهقصــدداشــتهباشــیمدرمــوردخودمــونیــاکاری
کــهداریــمانجــاممیدیــمصحبــتکنیــم.چنــدتــامثــالخــوبتــویایــنزمینــهبــاهــمببینیــم

.I’m so tired .11-منخیلیخستههستم

.I’m confused .22-منسردرگموگیجهستم

.I’m happy .33-منخوشحالم

.I’m twenty three years old .44-منبیستوچهارسالمه

.I’m hungry .55-منگرسنههستم

.I’m nervous .66-منعصبیهستم

.I’m excited .77-منهیجانزدههستم

.I’m leaving work .88-مندرحالترکمحلکارهستم

.I’m thirsty .99-منتشنههستم

.I’m from Seattle .1010-مناهلشهرسیاتلهستم

خــوبتــااینجــایکارکــهخیلــیآســونبــود.امــابیایــنیکــمجماتمــونراتوســعهبدیــمواز
ــااضافــه جمــاتطوالنــیتــروباحالتــرتــویصحبتهامــوناســتفادهکنیــم.ایــنکارروب

کــردنکلمــاتتوصیفــیبــهجملــهانجــاممیدیــم.بــهعنــوانمثــال:

مهارتاول:

استفادهازI’mدرگفتگو
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.I’m extremely tired .11-منبهشدتگرسنههستم

.I’m very happy .22-منخیلیخوشحالم

.I’m terribly hungry .33-منخیلیگشنمه

.I am super excited .44-منبسیارهیجانزدهام

.I’m very nervous .55-منخیلیعصبیم

همونطــورکــهتــویمثــالهــادیدیــد،کلمــاتvery،extremelyوsuperکلماتــی
ــات ــنکلم ــطای ــافق ــد.ام ــکمیکنن ــمکم ــهداری ــیک ــترحالت ــفبیش ــهتوصی ــهب ــتندک هس
نیســتند.کلمــاتزیــادیدرانگلیســیوجــوددارهکــهمیتونیــداونهــارایــادبگیریــدودر
جمــاتخودتــونبــهعنــوانکلمــهتوصیفــیازشاســتفادهکنیــد.چنــدتــادیگــهاشرامــن

ــم: ــالمیزن ــونمث برات

surprisinglysurprisingly, , inin  totaltotal, , quitequite, , trulytruly, , incrediblyincredibly,,  ……  

ــههمیــنراحتــیتمــومشــد.بــرایاینکــهیــهجمــع بنــدیداشــتهباشــیم، اولیــنمهــارتب
یــکبــاردیگــهخیلــیســریعبگیــمکــهتــویایــنمهــارتچــییــادگرفتیــم.مــاگفتیــمکــهکلمــه
I’mراوقتــیبــهکارمــیبریــمکــهقــرارهراجــعبــهخودمــونیــاکاریکــهقصــدداریــمانجــام
بدیــمصحبــتکنیــم.گاهــیاوقــاتبــرایاینکــهجملههامــونحرفــهایتــربشــهازکلمــات
توصیفــیاســتفادهمیکنیــم.اینجــوریهــمموقــعصحبــتکــردن،تســلطخودمــونبــهزبــان
انگلیســیروبــهفــردمقابــلنشــونمیدیــموهــممیتونیــمحالتهــایمختلفــیکــهداریــمرا

بهتــرتوصیــفکنیــم.

حــاالوقتشــهکــهبریــمبــهســراغتمرینهــا.ایــنتمرینهــاخیلــیاهمیــتداره.اگــهدوسداریــد
خیلــیخــوبوروانبتونیــدبــهزبــانانگلیســیصحبــتکنیــدحتمــاًتمریــنهــاراانجــامبدید.



27

speaking super bomb

zabanmehr publications

سوپر بمب مکالمهسوپر بمب مکالمه

ــن  ــوی ای ــه ت ــی ک ــل اون چیزهای ــات توصیفــی مث ــن 1 : لیســتی از کلم        تمری
ــرای  ــد و ب ــدا کنی ــنری پی ــوی دیکش ــا ت ــت ی ــوی اینترن ــم را ت ــال زدی ــارت مث مه
ــات  ــن کلم ــه ای ــه ک ــتون باش ــد. حواس ــت کنی ــر یادداش ــک دفت ــوی ی ــون ت خودت
تعدادشــون کــم نیســت و بــه مــرور زمــان تــوی هــر متنــی کــه میخونیــد و یــا مــی 
شــنوید اگــه بــه کلمــه جدیــدی برخــورد کردیــد کــه تــوی لیســت شــما نبــود بایــد 

ــه ایــن لیســت اون کلمــه را هــم اضافــه کنیــد.  ب
       تمریــن 2 : ســعی کنیــد ده تــا جملــه در مــورد خودتــون بــا اســتفاده از ترکیــب 
ــا صــدای  ــان بیاریــد و ب ــه زب I’m  بگیــد. جمــات را تــوی ذهنتــون نگیــد. بلکــه ب
بلنــد بگیــد. مثــل وقتــی کــه بــا یــک نفــر داریــد صحبــت مــی کنیــد. خیلــی مهــم 
هســت کــه زبــان شــما بــه گفتــن کلمــات، عبــارات و جمــات انگلیســی عــادت کنــه.

       تمریــن 3 : حــاال بــا اســتفاده از لیســت کلمــات توصیفــی کــه بــرای خودتــون 
آمــاده کردیــد، جماتــی کــه در تمریــن دوم ســاختید را توســعه بدیــد و جمــات 

حرفــه ای تــری بیــان کنیــد. 

تمرینتمرین
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ــرف ــیازح ــدک ــهنمیدونن ــنهســتک ــوزاندارنای ــانآم ــرزب ــهاکث ــکاتیک ــیازمش یک
اضافــهinاســتفادهکننــد،کــیازatوکــیازon!نکتــهمهمــیکــهوجــوددارهایــنهســت
کــهشــمابایــدبدونیــددقیقــاًهــرکــدوماینهــاکجــاکاربــرددارهوچجــوریبایــداســتفادهبشــه.در
مهــارتگذشــتهیــادگرفتیــمکــهچگونــهازI’mتــویصحبــتهــایخودمــوناســتفادهکنیــم.

حــاالفــرضکنیــدقصــدداشــتهباشــیدجمــاتزیــررابیــانکنیــد:

-مندرماشینهستم

-مندرمنزلهستم
-مندرفرودگاههستم

-مندراتوبوسهستم

،inخــوببــرایبیــانایــنجمــاتچــارهاینداریــدمگــراینکــهازیکــیازحــروفاضافــه
onوatاســتفادهکنیــد.امــاکــدومیکــیرابایــدبــرهــرکــدومازجملههــایبــاالاســتفاده
کــرد؟تــویایــنمهــارتقصــدداریــمخیلــیآســونوســادهایــنمســئلهرابــرایشــمابیــان
کنیــمتــاشــمادیگــههیــچوقــتموقــعصحبــتکــردندراســتفادهازایــنحــروفاضافــهبــه

مشــکلبــرنخوریــد.

اولیــنچیــزیکــهبایــدبدونیــدایــنهســتکــهمــابیشــتراوقــاتزمانــیازحــرفاضافــه
ــایــک ــودندریــکمــکانفیزیکــیمثــلیــکاتــاقی ــهدرمــوردب ــمک inاســتفادهمــیکنی

ســاختمانصحبــتمــیکنیــم.بــهعنــوانمثــال:

مهارتدوم:
استفادهازترکیبهای

I’m in/at/on
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.I’m in the showerمندرحمامهستم
.I’m in the lobbyمندرالبیهستم

.I’m in a carمنداخلماشینهستم
.I’m in a houseمندرخانههستم

.I’m in a schoolمندرمدرسههستم

ــا ــمام ــتفادهمیکنی ــماس ــرارداری ــیق ــکانفیزیک ــکم ــمدری ــهبگی ــرایاینک ــمب ازatه
تفاوتــشبــاinدرنــوعمکانیــهکــهداخلــشهســتیم.اگــهاونمــکان،مــکانعمومــیباشــهاز

ــتفادهمیشــه. atاس

بهعنوانمثال:
.I’m at the mallمندرمرکزخریدهستم.

.I’m at the groceryمندرخواربارفروشیهستم.
.I’m at the doctor’s officeمندرمطبدکترهستم.

.I’m at the parkمندرپارکهستم.
.I’m at the airportمندرفرودگاههستم.

البتهگاهیاوقاتمیتونیدهمازinوهمازatاستفادهکنید:

مندرمرکزخریدهستم.
I’m at the mall.
I’m in the mall.

مندرپارکهستم.
I’m at the park.
I’m in the park.

مندرخواربارفروشیهستم
I’m at the grocery.
I’m in the grocery.

امــاوقتــیازonاســتفادهمــیکنیــمکــهاونمــکان،واقعــاًیــکمــکانفیزیکــینباشــه.مثــاً
وقتــیداریــدازیــکوســیلهایاســتفادهمــیکنیــد،بایــدازonاســتفادهکنیــد:

.I’m on the phoneمندرحالصحبتباتلفنهستم
.I’m on my computerمندرحالکارباکامپیوترهستم
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درمــوردوســایلنقلیــهداســتاییــهکوچولــومتفاوتــه.بعضیهــامیگــنبایــدحفــظکنــیکــهبــرایهــر
کــدومازوســایلنقلیــهچــهحــرفاضافــهایاســتفادهمیشــه.امــاچــونمــاکاًاعتقــادنداریــمکــهیــه
چیــزیراالکــیحفــظکنیــمودلمــونمیخــوادخیلــیراحــتودلچســبیــادبگیریــمکــهچــیبــهچیــه،
بهتــونچنــدتــاقاعــدهیــادمیــدمکــهازرویاونهــابــهراحتــیمیتونیــدتشــخیصبدیــدکــهبــرایهــر
وســیلهنقلیــهایازچــهحــرفاضافــهایبایــداســتفادهکــرد.مــاتویانگلیســیدوتــامفهــومراازهم
onازحــرفاضافــهplatformبــرای.containerویکــیplatformجــدامیکنیــم.یکــی
اســتفادهمیشــه.امــابــرایcontainerازحــرفاضافــهin.حــاالاصــااینــاچــیهســتندکــهازاین

حــروفاضافهبراشــوناســتفادهمیشــه؟
ببیــنعزیــزم،تــویبحــثوســایلنقلیــهایکــهدورتــادورشمحصــورهســت،اگــهفضــایکــف
ــراش ــدازonب ــزوplatformهســتوبای ــهج ــودداشــتهباشــه،اونوســیلهنقلی ــیوج بزرگ
inهســتوبایــدحرفاضافــهاشcontainerاســتفادهکــرد.اگــهســطحکــفاونکوچیــکباشــه
باشــه.االنبراتمثالمیزنمقشــنگمتوجهمیشــی.ماشــیندورتادورشبســتهاســتومحصوره.

ســطحکــفماشــینکوچیکــه.پــسبایــدبگیــمI’m in a car.بــههمیــنترتیــبمیشــهگفــت:

I’m in a small bout.
I’m in a helicopter.
I’m in a rocket.

I’m in a hot air balloon.
ــف ــد.ســطحک ــارراتصــورکنی ــل،قط ــیدارن.درمقاب ــفکوچیک ــعک ــاســطحمقط ــهاینه هم

ــکل: ــنش ــههمی ــمI’m on a train.ب ــدبگی ــسبای ــیداره.پ بزرگ
I’m on a ship.

I’m on the space shuttle.

I’m on a bus.
I’m on a passenger plane.

خــوباینهــامــالوقتــیبــودکــهوســیلهنقلیــهمحصــوربــودیــابــهاصطــاحدیــوارهداشــت.
حــاالبریــمســراغاونهایــیکــهدیــوارهنــدارنومحصــورنیســتن.اگــهدیــوارهنداشــتندودســته
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ــد ــهاشonبای ــم.پــسحــرفاضاف ــرارمیدی ــزوplatformهــاق ــموهمــهراج نمیکنی
ــانــه؟نــهدیــوارهنــداره.پــس باشــه.شــمابــهمــنبگیــد.دوچرخــهدیــوارهدارهومحصــورهی
 I’m on aمیشــه.خیلــیراحــتمیگیــمonهســتوحــرفاضافــهاشplatformدیگــه

bicycle.مثــالهــایدیگــهاشراببیــن:

I’m on a skateboard.
I’m on ice skates. 
I’m on a horse.
I’m on a bike.
یــادگرفتــی؟دیــدیچقــدرآســونبــود؟نیــازیهــمبــهحفــظکــردننــدارهکــهببینــیبــرایهــرکــدوم

ازوســایلنقلیــهچــیاســتفادهکنی.
plat�حــاالتــازهمیخــوامیــهنکتــهدیگــهبهــتیــادبــدمدرحــدتیــمملــیفرانســه!همیــنموضــوع
con�.رامیشــهبــرایچیزهایــیبــهجــزوســایلنقلیــههــماســتفادهکــردcontainerوform
plat�.یعنــیمحفظــهوظــرفوچیــزیکــهبقیــهچیزهــامیتونندداخلشقــراربگیرنددیگــهtainer
formبرعکســه.چیزیــهکــهحالــتصــافوتخــتدارهومحصورنیســت.حاالبریمهمیــنقاعدهرا
بــرایچیزهایــیغیــرازوســایلنقلیــهاســتفادهکنیــم.صفحهیکتــابیهچیزتختوصافهســت.
 onهســتومیشــهplatformپــساگــهخواســتیحــرفاضافــهدرســتشراانتخــابکنیمیگــی
containerامــاکتــابمحفظــهوچیزیــهکــهصفحــاتراداخــلخــودشداره.پــس.a page
هســتوبایــدبگــیin a book.دیگــهازایــنراحــتتــرمیخــوای؟شــماپاهــاترامیکنــی
تــویکفــش.پــسکفــشیــهمحفظــهایبرایپاهــایشماســت.خوبحــرفاضافهاشچیه؟ســریع
میگــیچــونمحفظــههســتپــسcontainerمحســوبمیشــهوحــرفاضافــهاشinهســتو
بایــدبگیــمin a shoe.امــامیخــوایبگــیچیــزیرویمیــزه.میــزســطحشصــافوتخــتهســت
پــسplatformهســتوبایــدبگیــمon a table.خدایــیحــالکــردیبــانکتــهایکــهیــادت

دادم؟درحــدباقلــوایــزدیشــیرینوباحــالوخوشــمزهبــود!عمــراًدیگــهاشــتباهنمیکنــی

مــاتــویایــنمهــارتیــادگرفتیــمکــهچــهموقــعبایــدازحــرفاضافهinاســتفادهکنیــم،چهموقــعاز
حــرفاضافــهonوچــهموقــعازحــرفاضافــهat.امــاازهــرچــهبگذریــمســخنتمریــنخــوشتــر

اســت!بریــمســراغتمرینهــاکــهمطالــبتــویذهنمــونتثبیتبشــه.
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       تمریــن 1 : چنــد تــا مــکان بــه انگلیســی مثــال بزنیــد و بگیــد بــا چــه حــرف اضافه 
 .bedroom یــا university یــا cinema ای بایــد در موردشــون صحبت کنیــم. مثًا

تمرین 2 : حاال باهاشون جمله بسازید و بگید شما اونجا هستین. مثاً  

I’m at the university. 

تمریــن 3 : پنــج وســیله نقلیــه مختلــف رو بــه انگلیســی مثــال بزنیــد و حــرف 
اضافــه مخصــوص بــه اونهــا را مشــخص کنیــد.  

تمرین 4 : باهاشون جمله بسازید. بگید داخل اون وسیله نقلیه هستید. 

مثًا:
I’m on a train.
I’m in a taxi.  

تمرینتمرین

ایمان گفته اینجا بشینم مطمئن 
بشم تمرین هاتو انجام دادی، بعد 
بذارم بری سراغ مهارت بعدی. 
منم که رو حرف ایمان حرف 

نمیزنم!
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هــدفمــاهمیشــهایــنبــودهکــهخیلــیآســونوســادهنــکاتآموشــیانگلیســیرابــرایشــما
بیــانکنیــمتــاهــمیادگیریــشبراتــونســادهباشــههــماینکــهازیادگیــریانگلیســیلــذت
ببریــد.االنهــممهــارتهــایســادهوکوتاهــیراداریــمبــاهــمکارمــیکنیــمکــهاگــهپلــه
پلــهبــاایــنمهــارتهــاپیــشبیایــنخیلــیراحــتوســادهمــیتونیــددرصحبــتکــردن

بــهتســلطبرســید.
اینمهارتهم،مهارتسادهایهستاماخیلیکاربردیه.

ــام ــموانج ــامکاریخــوبعمــلمیکنی ــادرانج ــمم ــمبگی ــویانگلیســیقصــدداری ــیت وقت
دادناونکاربــرایمــاآســونوراحتــه،ازترکیــبI’m good atاســتفادهمیکنیــم.چنــد

تــامثــالبــاهــمببینیــم:

.I’m good at drawingمندررسمکردنکارمخوبه.

.I’m good at video gamesمنتویبازیهایویدیوییکارمخوبه.

.I’m good at swimmingمنتویشناکردنکارمخوبه.

.I’m good at drivingمنتویرانندگیکارمخوبه.

.I’m good at readingمنتویخواندنکارمخوبه.

.I’m good at sportsمنتویورزشها،کارمخوبه.

.I’m good at writingمنتوینوشتنکارمخوبه.

.I’m good at mathمنتویریاضیکارمخوبه.

.I’m good at dancingمنتویانجامحرکاتموزونکارمخوبه.

.I’m good at chessمنتویشطرنجکارمخوبه.

مهارتسوم:
I’m good atاستفادهازترکیب
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ــرار ــمق ــارتI’m good atاس ــدازعب ــابع ــت.ی ــوعهس ــاتدون ــنجم ــاختارای س
).I’m good at drivingــل ــل)مث ــافع ــلI’m good at chess(ی ــره)مث میگی
حواســتونباشــهاگــهبعــدشازفعــلاســتفادهمیکنیــدبایــدازفــرمingداراســتفادهبشــه.

دیدیــدچقــدرآســونبــود؟حــاالنوبــتشماســتکــهچنــدتــاجملــهبــهایــنشــکلبیــانکنیــد.
تمرینهــایایــنمهــارتراانجــامبدیــدتــابهــشمســلطبشــید.

تمریــن 1: بــا توجــه بــه چیزهایــی کــه یــاد گرفتیــم، حداقــل پنــج جملــه مثــال 
بزنیــد کــه بعــد از عبــارت I’m good at از اســم اســتفاده شــده باشــه.

ــد از I’m good at از  ــه بع ــد ک ــال بزنی ــه مث ــه دیگ ــج جمل ــاال پن ــن 2: ح تمری
 ing فعــل اســتفاده شــده باشــه. یادتــون نــره تــوی ایــن حالــت، فعــل همــراه بــا

میــاد.

تمرینتمرین
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ــد  ــد! دیدی ــف کنی ــدم کی ــاد ب ــون ی ــف و باحــال بهت ــی ردی ــز خیل ــه چی ی
کنیــم  ترجمــه  را  جمــات  می خواســتیم  وقتــی  مهــارت  ایــن  تــوی 
ــم  ــوری ه ــم اینج ــه؟ می تونی ــز کارم خوب ــان چی ــوی ف ــن ت ــم م می گفتی

ــته!  ــز کارم درس ــان چی ــوی ف ــن ت ــه م ــم ک ــه کنی ترجم

ــم  ــوری ه ــم اینج ــم I’m good at driving، می تونی ــی می گی ــاً وقت مث
ــم  ــه مه ــزی ک ــته! چی ــی کارم درس ــوی رانندگ ــن ت ــه م ــم ک ــه کنی ترجم
هســت اینــه کــه وقتــی داریــد بــه انگلیســی صحبــت می کنیــد خودتــون را 

درگیــر معنــای دقیــق جملــه در زبــان فارســی نکنیــد. بیشــتر
 سعی کنید مفهومی که توی سر دارید را انتقال بدید. حاال 

به هر شکلی که شده. این یکی از راهکارهایی هست 
که بهتون کمک می کنه که به جای اینکه توی

 ذهنتون جمله را به فارسی بسازید و بعد به
 انگلیسی ترجمه کنید و بگید، مستقیماً به
 انگلیسی فکر کنید و بیان کنید. چون به

 جای اینکه ذهنتون درگیر واژه ها باشه،
 روی مفاهیم تمرکز داره. 
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وامــامهــارتچهــارم.مــاتــویانگلیســیهــممثــلفارســی،انــواعواقســامزمــانهــارابــرای
بیــانجماتمــونداریــم.زمــانهــایاصلــیگذشــته،حــالوآینــدههســتند.اماهــرکــدومازاینها
بــهچندیــنبخــشتقســیممیشــن.جــدولزمــانافعــالدرانگلیســیرادرآخــرهمیــنمهــارت
براتــونقــراردادیــمتــاباهــاشبیشــترآشــنابشــید.یادتــوننــرهکــهاگــهدوسداریــدخیلــی
خــوببــهزبــانانگلیســیصحبــتکنیــدبایــدبــاتمــامایــنزمانهــاآشــناباشــید.هــرچنــدازش
کــماســتفادهبشــه.فعــاًتــویایــنمهــارتفقــطتمرکــزخودمــونرامیذاریــمرویزمــانحــال

اســتمراریکــهخیلــیکاربردیــه.امــابقیــهزمانهــاراهــمبایــدیــادبگیریــد.
ــناالن ــههمی ــیک ــاحالت ــدی ــاممیدی ــدانج ــناالنداری ــههمی ــوردکاریک ــیشــمادرم وقت
داریــد)مثــلحالــتتــرسیــاخوشــحالیو...(قصــدداریــدصحبــتکنیــد،بایــدازایــنزمــان
درجملــهاســتفادهکنیــد.طریقــهســاختنشهــمخیلــیآســونه.کافیــهازI’m + verb)دیگــه
امیــدوارمبدونیــدverbهمــونفعــلهســت!(اســتفادهکنیــدوحواســتونهــمباشــه
فعلــیکــهاســتفادهمــیکنیــدبایــدبــهفــرمingدارباشــه.بریــمچنــدتــامثــالخــوبتــوی

ایــنزمینــهرابــاهــمبررســیکنیــم:

I’m eating lunch. مندرحالخوردنناهارهستم.
I’m brushing my teeth. مندرحالمسواکزدنهستم.
I’m scared. منترسیدهام
I’m driving to work. مندرحالرانندگیبهطرفمحلکارهستم.
I’m crying. مندرحالگریهکردنهستم.
I’m typing an email. مندرحالتایپکردنیکایمیلهستم.
I’m cooking dinner. مندرحالپختنشامهستم.

مهارتچهارم:

استفادهازترکیبI’m + فعل
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I’m combing my hair. مندرحالشانهکردنموهایمهستم.
I’m hanging a picture. مندرحالآویزانکردنتصویرهستم
I am texting. مندارمپیامکمیزنم.
I am dancing. مندرحالانجامحرکاتموزونهستم.
I am interested in a job. منبهشغلیعاقهمندشدهام
I am exercising. مندرحالتمرینکردنهستم.
I am sad. منغمگینهستم.
I am learning. مندرحالآموختنهستم.

ــه ــهمیش ــهجمل ــهعالم ــبی ــهترکی ــهدون ــنی ــتفادهازهمی ــااس ــدب ــهمیبینی ــورک همونط
ســاختوبــهکاربــرد.حــاالکــهبــازمــانحــالاســتمراریآشــناشــدیدبریــمویــکنگاهــیهــم

بــهجــدولزمــانافعــالدرانگلیســیبندازیــم.
گذشتهحالآینده

گذشتهسادهحالسادهآیندهساده
گذشتهاستمراریحالاستمراریآیندهاستمراری
گذشتهکاملحالکاملآیندهکامل

گذشتهکاملاستمراریحالکاملاستمراریآیندهکاملاستمراری

همونطــورکــهمیدونیــدبیــانجملــهدرهــریــکازایــنزمــانهــا،قواعــدوســاختارمربــوط
بــهخــودشرادارهوهــرکدومــشهــمیــکجایــیکاربــردداره.فعــاًتــویایــندرسنحــوه
ســاختجمــاتدرزمــانحــالاســتمراریرایــادگرفتیــم.بقیــهاشراهــمبــهموقعــشیــاد

میگریــم.
امااالنوقتتمرینه!
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ــه  ــتین؟ ی ــد هس ــی بل ــان انگلیس ــل در زب ــا فع ــون چندت ــه نظرت ــن 1: ب تمری
دفتــر برداریــد و هــر چقــدر فعــل تــوی زبــان انگلیســی بلــد هســتید را داخلــش 
یادداشــت کنیــد. تــوی فصــل قبــل بهــم قــول دادی کــه هــر روز دایــره لغاتــت را 
افزایــش بــدی و کلمــات جدیــد یــاد بگیــری. هــر فعــل جدیــدی کــه یــاد گرفتــی 
تــوی ایــن دفتــر یادداشــت کــن. چــه افعــال عــادی باشــه چــه افعــال عبارتــی یــا 
همــون Phrasal verbs. حــاال حــاال بــا ایــن دفتــر کار داریــم! بعــدًا خیلــی بــه دردت 

می خــوره.

تمریــن 2: حــاال بــا افعالــی کــه نوشــتی ســعی کــن جماتــی را در قالــب زمــان 
حــال اســتمراری بیــان کنــی. خیلــی راحتــه. یــادت نــره بــا صــدای بلنــد جمــات را 

بگــی.

تمریــن 3: خــوب وقتشــه ببینیــم زرنگ هــای کاس کیــا هســتن! باهوشــا 
ــی  ــد مهارت ــن چن ــه ای ــد و ب ــار بذاری ــر را کن ــوام دفت ــون می خ ــاال  ازت ــتا ب دس
کــه تــا حــاال یــاد گرفتیــم فکــر کنیــد. خــودت را تــوی موقعیتــی کــه میگــم قــرار 
ــکار  ــتی، چی ــا هس ــه کج ــدی ک ــزارش ب ــتت گ ــه دوس ــوای ب ــن میخ ــر ک ــده. فک ب
ــگاه  ــی ن ــای قبل ــه مهارت ه ــًا ب ــه فع ــادت باش ــی داری. ی ــه احساس ــی و چ می کن
نکنــی. اگــه چیــزی تــو ذهنــت نمیــاد بیشــتر فکــر کــن. ســعی کــن بــه خاطــر بیــاری 
چــه چیزهایــی یــاد گرفتیــم. اگــه هــر چــی ســعی کــردی چیــزی تــو ذهنــت نیومــد 
ســریع مهارت هــای قبلــی را یــه مــرور بکــن و دوبــاره تــاش کــن. تونســتی انجــام 
ــا  ــزن ب ــال ب ــه جــای دیگــه را مث ــن! ی ــت را عــوض ک ــکًا ! حــاال موقعی ــدی؟ باری ب
انجــام کار متفــاوت و احســاس متفــاوت. ایــن ســری آســون تر تونســتی. مگــه نــه؟ 
 حــاال یــه بــار دیگــه! هــم مکانــی کــه می خــوای بگــی داخلــش هســتی را عــوض 
کــن هــم کاری کــه انجــام میــدی و هــم احساســی کــه داری. همیــن کار را ادامــه 

ــی ایــن کار را انجــام بــدی.  ــار می تون بــده ببیــن چنــد ب

تمرینتمرین
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اگــه تونســتی از پــس تمریــن ســوم بــه خوبــی بــر بیــای بهــت تبریک 
می گــم! تــو نشــون دادی کــه بــا یکــم تمریــن می تونــی چنــد تــا جمله 
معنــا دار و مرتبــط را پشــت ســر هــم بگــی. ایــن خیلــی اهمیــت داره. 
یــه مکالمــه خــوب از پشــت ســر بیــان کــردن همیــن جمات معنــادار 
و مرتبــط شــکل میگیــره. پــس حــاال کــه از پــس اولیــن چالشــی کــه 

داشــتین بــر اومدیــن همگــی بــر طبــل شــادانه بکوبیــد پیروز 

و مردانه بکوبید ولی انصافاً دیگه پرچم را نبرید

 بر سر در خانه بکوبید! تازه چهارتا مهارت 

یاد گرفتین! خز بازی در نیارید! بذارید 

هر موقع کتاب تموم شد از 

 این کارا بکنید
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وااااااایکــهچقــدرایــنمهــارتقشــنگومهــموباحالــه!اصــاًدرحــدبارســلوناس!
)طرفدارهــایبارســلونامــوجمکزیکــیلطفــاً!صــدایتشــویقایســلندیتونبرســهبــهخــود
نیوکمــپ!طرفدارهــایرئــالمادریــدناراحــتنشــن.تــازهمهــارتپنجمیــم.ایــنمهارتهــای
)ــال ــرایرئ ــارب ــتیمکن ــرراگذاش ــایمهمت ــلونا.مهارته ــدبارس ــمدرح ــادهرامیگی س
خــوبدیگــهازفــازفوتبــالخــارجبشــیدوبیایــدســراغدرس.وقتشــهیکــمجملــههامــونرو
پیشــرفتهترکنیــم.تــویمهــارتقبلــییــادگرفتیــمچطــوریمیشــهدرمــوردکاریکــههمیــن
االنداریــمانجــاممیدیــمصحبــتکنیــم.امــاگاهــیاوقــاتازجمــاتپیچیدهتــریاســتفاده

ــد: ــهتفــاوتایــندوجملــهدقــتکنی ــاًب میکنیــم.مث

-منخستهام

-مندارمخستهمیشم.

ــاًشــما ــویفارســیکام ــهوت ــاهــممتفاوت ــیب ــرمعنای ــهازنظ ــاجمل ــندوت ــهای ــهک واضح
تفــاوتمعنایــیایــندوجملــهرامــیدونیــد.تــویانگلیســیاگــهقصــدداشــتهباشــیدجملــه
ــان ــرایبی ــاب ــدI’m tired.ام ــدوبگی ــیاســتفادهکنی ــارتقبل ــدازمه ــد،بای اولرابگی
ــک ــبI’m gettingکم ــدوازترکی ــتفادهکنی ــیاس ــاختارمتفاوت ــدازس ــهدومبای جمل

ــد: ــدوبگی بگیری

I’m getting tired.بــهطــورکلــیوقتــیدرموردآیندهاینزدیککــهبراشبرنامهریزی
ــه ــابراتــونمشــخصهکــهقــرارهچــهاتفاقــیبراتــونبیفت کردیــدکــهچــهکاریانجــامبدیــدی

مهارتپنجم:
 I’m gettingاستفادهازترکیب
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ــه ــرراب ــهمثالهــایزی ــد.اگ ــارتI’m gettingاســتفادهمیکنی ــدازعب ــتمیکنی صحب
دقــتمطالعــهکنیــدایــنمهــارتراهــممثــلمهارتهــایقبلــیخیلــیخــوبیــادمیگیریــد.

I’m getting better. مندارمبهترمیشم.
I’m getting ready for bed. مندارمبرایخوابیدنآمادهمیشم.
I’m getting a tooth ache. مندارمدندوندردمیگیرم.
I’m getting a cold. مندارمسرمامیخورم.
I’m getting married. مندارمازدواجمیکنم.
I’m getting tired. مندارمخستهمیشم.
I’m getting a new car. مندارمیکماشینجدیدمیگیرم.
I’m getting a job. مندارمیکشغلجدیدمیگیرم.
I’m getting a puppy. مندارمیهتولهیسگمیگیرم.

یــادگرفتیــن؟بــهنظــرمکــهواقعــاًمهــارتخیلــیباحالــیبــودومیتونــهخیلــیتــویصحبــت
کــردنبهتــونکمــککنــه.امــابذاریــدیــهنکتــهدیگــهراهــمبررســیکنیــموبعــدبریــمســراغ
ــاکارمــوندرســته ــهی ــزیکارمــونخوب ــهچی ــمتــویی ــهمیخواســتیمبگی ــهاگ ــن.یادتون تمری
ــن.از ــالکردی ــبرادنب ــوبمطال ــهخ ــن!معلوم ــم؟آفری ــتفادهمیکردی ــیاس ــهعبارت ازچ
ترکیــبI’m good atاســتفادهمیکردیــم.حــاالبیایــنیــهجملــهجدیــدبســازیم.مثــاًبگیــم

مــندارهتــوینوشــتن،کارمخــوبمیشــه.بایــدبگیــم:

I’m getting good at writing. مندارهتوینوشتن،کارمخوبمیشه.

دیدیــدچقــدرقشــنگتونســتینجملــهجدیــدبســازید؟اصــاًآدمکیــفمیکنــه!دوتــامثــالدیگــه
بــاهــمببینیــم:

I’m getting good at reading. مندارهدرخواندنکارمخوبمیشه
I’m getting good at driving. مندارهدررانندگیکارمخوبمیشه

تمرینداریمچهتمرینی!
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ــف  ــه مختل ــج جمل ــا اســتفاده از ترکیــب I’m getting حداقــل پن  تمریــن 1: ب
بســازید. 

 تمریــن 2 : حــاال بــا اســتفاده از همــون دفتــری کــه تــوی مهــارت قبــل افعــال 
را داخلــش نوشــتید، جمله هایــی بــه شــکل I’m getting good at بســازید.

       تمریــن  3 : مکالمــه زیــر را بخــون و بــه عنــوان یــک الگــو ازش اســتفاده کــن و 
حداقــل دو مکالمــه متفــاوت بــه ایــن شــکل بســاز و بــا صــدای بلنــد بگــو. بعــدش 

هــم تــوی دفتــرت مکالمه هــات را یادداشــت کــن.

I’m at the school. I’m studying English. I am super excited. I’m good at 
writing in English and I’m getting good at speaking English. 

تمرینتمرین

شــما بــا عــوض کــردن مکانــی کــه داخلــش هســتید، کاری کــه داریــد 
مکالمه هــای  می تونیــد  و...  داریــد  کــه  احساســی  میدیــد،  انجــام 
جدیــدی بــا همیــن فــرم کلــی بســازید. حــاال فعــاً چنــد جملــه اســت. 
ــم  ــاد میگیری ــی کــه ی ــا هــر مهارت ــم. ب ــه کــه اول راهی ــا مســئله این ام
ــه  ــه مکالمــه خودتــون اضاف ــه جدیــد می تونیــد بســازید و ب کلــی جمل

کنیــد. 
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ــت ــیراح ــهخیل ــیددیگ ــنابش ــانانگلیســیآش ــفجمــاتدرزب ــاختارهایمختل ــاس ــیب وقت
میتونیــدتــویذهنتــونجمــاتجدیــدیبســازیدوبــهزبــانبیاریــد.فقــطکافیــهبدونیــدچــه

زمانــیازچــهســاختاریاســتفادهکنیــد.
ــا»مــندارمتــاش ــه...«ی ــمک ــم»مــندارمســعیمــیکن ــمبگی گاهــیاوقــاتقصــدداری
ــوبدر ــم.خ ــنکن ــونراروش ــمتلویزی ــعیمیکن ــندارمس ــم:م ــاًمیگی ــه...«.مث ــمک میکن
ایــنجــورمواقــعتــویانگلیســیبایــدازســاختارI’m trying to + verbاســتفادهکنیــد.

!!!!مثالهایزیرخیلیعالیه.هرکیخوندهراضیبوده

.I’m trying to get a jobمندارمسعیمیکنمیهشغلجدیدبگیرم.

.I’m trying to call my familyمندارمسعیمیکنمباخانوادهامتماسبگیرم.

.I’m trying to enjoy my dinnerمندارمسعیمیکنمازشامملذتببرم.

.I’m trying to educate myselfمندارمسعیمیکنمبهخودمآموزشبدم.

.I’m trying to explain myselfمندارمسعیمیکنمبهخودمتوضیحبدم.

.I’m trying to eat healthyمندارمسعیمیکنمسالمترچیزبخورم.

بعضــیوقــتهــاهــمازکلمــهtryingبــهمعنــایرنــجوزحمتــیکــهیــککاربرامــونداره
اســتفادهمــیکنیــم.مثــاقصــدداریــمبگیــمیــککاربــهخصوصــیفشــاروزحمــتبرامــون

مهارتششم:
استفادهازترکیب

I’m trying to + verb

مثالمثال
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trying on somebodyداره.بایــدبــراشتــاشکنیــم.درایــنمواقــعازعبــارت
اســتفادهمــیکنیــم.مثالهــایزیــرراببینیــد:

Learning new things can be trying on you.
یادگیریچیزهایجدیدمیتونهبراتزحمتداشتهباشه.

That marathon was very trying on me.
اونماراتنبرایمنخیلیزحمتداشت.

       تمریــن 1: حداقــل پنــج جملــه بگیــد کــه ترجمــه اش اینجــوری باشــه: »مــن 
دارم ســعی می کنــم کــه...« . هــر چقــدر بیشــتر بگیــد بهتــره.

ــی  ــا خیلــی جمله هــای باحال ــن از اولــی ســخت تره. ام ــن تمری ــن 2 : ای       تمری
ــاخت. ــاش س ــه باه میش

حداقــل ســه جملــه بگیــد کــه مفهومــش ایــن باشــه کــه انجــام کاری شــما را بــه 
ــختی  ــی کار س ــه. خیل ــته باش ــت داش ــون زحم ــه برات ــا می تون ــدازه ی ــت مین زحم
نیســت. بــه مثال هــای زیــر نــگاه کنیــد. مطمئنــم می تونیــد الگوبــرداری کنیــد و 

جمــات جدیــد بســازید:
Playing tennis is very trying on me.

تنیس بازی کردن من را داره به زحمت میندازه.

Driving in busy streets can be trying on you. 

رانندگی در خیابان های شلوغ می تونه برات زحمت داشته باشه. 

ــی ســاختید  ــارت قبل ــن ســوم مه ــوی تمری ــه ت ــی ک ــه مکالمه های ــن 3 : ب       تمری
و در دفترتــون نوشــتید مراجعــه کنیــد. ســعی کنیــد بــا چیزهــای جدیــدی کــه در 
ــد و  ــه کنی ــا اضاف ــه اون مکالمه ه ــه ب ــا دو جمل ــک ی ــن ی ــاد گرفتی ــارت ی ــن مه ای

حرفــه ای تــرش کنیــد.

تمرینتمرین


