ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺷرﯾﺣﯽ ﺑﺧش ﮔراﻣر ﮐﻧﮑور ﻣﻧﺣﺻرا زﺑﺎن )ﻧظﺎم ﺟدﯾد( ﺳﺎل ۱۳۹۹
ﺗﺣﻠﯾﻠﮕر  :رﺣﻣت ﷲ اﺳﺗﯾری
ﻣﺳوول درس زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﮐﺎﻧون ﻓرھﻧﮕﯽ آﻣوزش
رﺗﺑﮫ  ۳۳دﮐﺗری آﻣوزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺳﺎل ۹۲
 (۱۰۱ﮔزﯾﻧﮥ ۲
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻓﻌل ” “ingدار ” “advertisingدر طرف اول ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ،ﺑﻌد از ” “thanﻧﯾز ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻓﻌل ” “ingدار دارﯾم.
 (۱۰۲ﮔزﯾﻧﮥ ۳
ﺗرﺗﯾب درﺳت ﮐﻠﻣﺎت ﺗﻧﮭﺎ در ﮔزﯾﻧﮥ  ۳آﻣده اﺳت .ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﭼون ﺑﻌد از  thatﯾﮏ ﺟﻣﻠﮥ ﺟدﯾد ﺷروع ﻣﯽ ﺷود ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﺳم ﯾﺎ ﺿﻣﯾر
)ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻓﺎﻋل( دارﯾم .از ﺳوی دﯾﮕر ،در اﻧﺗﮭﺎی ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻧﯾز ﺑﮫ ﯾﮏ ﻓﻌل ” “to beﺑرای ﻋﺑﺎرت اﺳﻣﯽ ﺑﻌد از ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ دارﯾم.
 (۱۰۳ﮔزﯾﻧﮥ ۲
در ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺻﻔت ﻓﺎﻋﻠﯽ ” “frighteningﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی »ﺗرﺳﻧﺎک« دارﯾم ،ﻧﮫ ﺻﻔت ﻣﻔﻌوﻟﯽ ” “frightenedﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی »ﺗرﺳﯾده«
)رد ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی  ۱و  .(۴از ﺳوی دﯾﮕر ،ﺻﻔت در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻗﺑل از اﺳم ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ رود )رد ﮔزﯾﻧﮥ .(۳
 (۱۰۴ﮔزﯾﻧﮥ ۴
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻗﯾدی ” ،“since the 1990sﻧﯾﺎز ﺑﮫ زﻣﺎن ﺣﺎل ﮐﺎﻣل دارﯾم.
 (۱۰۵ﮔزﯾﻧﮥ ۱
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗﺎر ” “turn sb’s attention to sthﺑﺎﯾد از ﺣرف اﺿﺎﻓﮥ ” “toاﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم.
 (۱۰۶ﮔزﯾﻧﮥ ۱
ﻧﻘش اﺳم ” “the schoolﺑرای ﻓﻌل ” “attendﻣﻔﻌوﻟﯽ اﺳت ﻧﮫ ﻗﯾد ﻣﮑﺎن )رد ﮔزﯾﻧﮥ  .(۳در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻏﯾر اﻧﺳﺎن ﺑودن اﺳم
ﻧﻣﯾﺗوان از ﺿﻣﯾر ﻣوﺻوﻟﯽ ” “whomاﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم .ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺗﮫ در ﮔزﯾﻧﮥ  ۴ﻧﯾز اﺳﺎﺳﺎ ً ﻏﻠط اﺳت ﭼرا ﮐﮫ ﻓﻌل ”) “attendﺑﮫ
ﻣﻌﻧﺎی ﺷرﮐت ﮐردن ،ﺣﺎﺿر ﺷدن( اﺻﻼ ﺣرف اﺿﺎﻓﮫ ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد.
 (۱۰۷ﮔزﯾﻧﮥ ۳
ﺣرف رﺑط ” “andدو ﺳﺎﺧﺗﺎر ھم ﺟﻧس و ھم ﭘﺎﯾﮫ را ﺑﮫ ھم وﺻل ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ  mediationﯾﮏ اﺳم اﺳت در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻧﯾﺎز
ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺗﺎر اﺳﻣﯽ در ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ دارﯾم .ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ھر ﺳﮫ ﮔزﯾﻧﮥ » «۲» ،«۱و » «۴ﺟﻣﻠﮫ ھﺳﺗﻧد.
 (۱۰۸ﮔزﯾﻧﮥ ۲
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻗﺳﻣت اﺑﺗداﯾﯽ ﺟﻣﻠﮫ ﮐﮫ در زﻣﺎن ﺣﺎل اﺳت ،ﺑﻌد از  otherwiseھﻣﺎﻧﻧد ﺟﻣﻼت ﺷرطﯽ ﻧوع اول ﻧﯾﺎز ﺑﮫ زﻣﺎن آﯾﻧده ﺳﺎده
دارﯾم.
 (۱۰۹ﮔزﯾﻧﮥ ۱
وﻗﺗﯽ ﮐﻠﻣﺎﺗﯽ ﻣﻧﻔﯽ ﺳﺎز ﻣﺎﻧﻧد  rarelyدر اﺑﺗدای ﺟﻣﻠﮫ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ،ﺟﻣﻠﮫ دﭼﺎر واروﻧﮕﯽ ) (inversionﻣﯽ ﺷود و ﺟﺎی ﻓﻌل ﮐﻣﮑﯽ
و ﻓﺎﻋل ﻋوض ﻣﯽ ﺷود .ھر ﺳﮫ ﮔزﯾﻧﮥ دﯾﮕر ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺳﺎﺧﺗﺎری ﮐﺎﻣﻼً ﻧﺎدرﺳت ھﺳﺗﻧد.
 (۱۱۰ﮔزﯾﻧﮥ ۴
ﺑﻌد از اﻋداد ﺗرﺗﺑﯽ ﻣﺎﻧﻧد … first, second,از ﻣﺻدر ﺑﺎ  toاﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود.
در ﺟﻣﻠﮫ واره وﺻﻔﯽ ﻧﺑﺎﯾد ﺿﻣﯾری ) (itﺑﯾﺎﯾد ﮐﮫ ﻣرﺟﻊ آن اﺳم ﻣوﺻوف ) (the clockاﺳت )رد ﮔزﯾﻧﮥ  ۱و  .(۲از ﺳوی دﯾﮕر ،ﭼون
ﻧﻘش  clockﺑرای ﻓﻌل  recordدر اﯾن ﺟﻣﻠﮫ ﻣﻔﻌوﻟﯽ اﺳت ،ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻣﺟﮭول دارﯾم )رد ﮔزﯾﻧﮥ .(۳

