ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺷرﯾﺣﯽ ﺑﺧش ﺗرﺗﯾب اﺟزا 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

 (۱۲۶ﮔزﯾﻧﮥ ۳
در اﻧﮕﯾﺳﯽ ﺻﻔﺎت ﺑﻌد از اﻓﻌﺎل اﺳﻧﺎدی ) (be, get, become,..ﻣﯽ آﯾﻧد ) رد ﮔزﯾﻧﮥ .(۱
ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری  so thatﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی »ﺗﺎ« ﺑرای ﺑﯾﺎن ھدف از اﻧﺟﺎم ﮐﺎری در اﯾن ﺟﻣﻠﮫ ﮐﺎﻣﻼً اﺷﺗﺑﺎه اﺳت )رد ﮔزﯾﻧﮥ (۲
ﺑﻌد از ﺻﻔت ﺗﺷدﯾد ﮐﻧﻧدۀ  tooﺑﺎﯾد از ﻣﺻدر ﺑﺎ  toاﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم )رد ﮔزﯾﻧﮥ .(۴
ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺻﻔت ﺗﺷدﯾد ﮐﻧﺗدۀ  soﺑﮫ ھﻣراه ﻗﯾد ﯾﺎ ﺻﻔت ﻣﯽ ﺗواﻧد در اﺑﺗدای ﺟﻣﻠﮫ ﻗرار ﺑﮕﯾرد ﮐﮫ در اﯾن ﺻورت ﺟﻣﻠﮫ دﭼﺎر واروﻧﮕﯽ
) (inversionﻣﯽ ﺷود ﺟﺎی ﻓﻌل ﮐﻣﮑﯽ و ﻓﺎﻋل ﻋوض ﻣﯽ ﺷود .دﻗت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در ﮔزﯾﻧﮥ » were «۳ﻗﺑل از ﻓﺎﻋل ” “the plansآﻣده
اﺳت.
 (۱۲۷ﮔزﯾﻧﮥ ۴
ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺟﻣﻠﮫ در ﮔزﯾﻧﮥ اول ) dangledآوﯾزان( اﺳت و ارﺗﺑﺎط ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ درﺳﺗﯽ ﺑﯾن ﺑﻧد ﻗﯾدی اﺑﺗدای ﺟﻣﻠﮫ )ﻗﺑل از ﮐﺎﻣﺎ( و اداﻣﮥ ﺟﻣﻠﮫ
وﺟود ﻧدارد )رد ﮔزﯾﻧﮥ .(۱
ﺟﻣﻠﮫ در ﮔزﯾﻧﮥ  ۲ﺑﮫ ﺷدت ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﮔراﻣری آﺷﻔﺗﮫ و ﻧﺎدرﺳت اﺳت )رد ﮔزﯾﻧﮥ .(۲
ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری ﺣرف اﺿﺎﻓﮥ  withدر اﯾن ﺟﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ و ﮔراﻣری ﻧﺎدرﺳت اﺳت )رد ﮔزﯾﻧﮥ .(۳
ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در ﮔزﯾﻧﮥ  ۴ھﻣزﻣﺎﻧﯽ  ۲ﻋﻣل در ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﺣرف رﺑط ” “whenﺑﯾﺎن ﺷده اﺳت.
 (۱۲۸ﮔزﯾﻧﮥ ۱
اﺳﺗﻔﺎده از  isﺑﻌد از  deepدر ﮔزﯾﻧﮥ  ۲ﮐﺎﻣﻼً ﺑﯽ ﻣﻌﻧﺎﺳت و ﺟﻣﻠﮫ را ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﮔراﻣری ﻧﺎدرﺳت ﻣﯽ ﮐﻧد )رد ﮔزﯾﻧﮥ .(۲
ﺑرای داﺷﺗن ﺟﻣﻠﮫ ای ﻣﻌﻧﺎ دار ﺑﻌد از  brainﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺟﻣﻠﮫ واره وﺻﻔﯽ دارﯾم ﺗﺎ ﻣﻔﮭوم "ﮐﮫ" ﻣﻧﺗﻘل ﺷود )رد ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی  ۳و  .(۴ﺗوﺟﮫ
ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮫ وارۀ ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺗﮫ در ﮔزﯾﻧﮥ » «۱ﮐوﺗﺎه ﺷده اﺳت و در اﺻل ﺑﮫ ﺻورت :
… An area deep in the left frontal half of the brain which is used to process
در اﯾن ﺣﺎﻟت ﻣﯽ ﺗواﻧد  which isرا ﺑدون ھﯾﭻ ﻣﺷﮑﻠﯽ ﺣذف ﮐرد.
 (۱۲۹ﮔزﯾﻧﮥ ۱
اﺳم  solutionﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرای ﻓﻌل  applyﻧﻘش ﻓﺎﻋﻠﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد )رد ﮔزﯾﻧﮥ .(۲
ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری ﻓﻌل  beﺑﮫ ﺷﮑل ﺳﺎده و ﺑدون  toدر وﺳط ﺟﻣﻠﮫ ﮐﺎﻣﻼً ﻧﺎدرﺳت اﺳت )رد ﮔزﯾﻧﮥ .(۳
ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری ﺿﻣﯾر ” “itدر ﺟﻣﻠﮫ وارۀ ﻣوﺟود در ﮔزﯾﻧﮥ  ۴ﮐﺎﻣﻼً اﺷﺗﺑﺎه اﺳت .در ﺟﻣﻠﮫ واره ﻧﺑﺎﯾد ﺿﻣﯾری ﺑﯾﺎﯾد ﮐﮫ ﻣرﺟﻊ آن اﺳم ﻗﺑل
از ﺿﻣﯾر ﻣوﺻوﻟﯽ اﺳت )رد ﮔزﯾﻧﮥ (۴
 (۱۳۰ﮔزﯾﻧﮥ ۱
ﺑﻌد از  wantﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣﺻدر ﺑﺎ  toدارﯾم )رد ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی  ۲و .(۳
اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﻠﻣﮥ  thanﮐﺎﻣﻼً ﻧﺎدرﺳت اﺳت ،ﭼرا ﮐﮫ اﺳﺎﺳﺎ ً در اﯾن ﺟﻣﻠﮫ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ای ﺻورت ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد )رد ﮔزﯾﻧﮥ .(۴

