برٍشَر هحصَل هٌْدس زباى

*هٌْدس کیست؟ هٌْدسی زباى چیست؟
مُىدس كشدی اػت ًِ تا ًوتشیي ّضیٌِ ٍ حذاهل اهٌاًات اص ًَتاُ تشیي هؼیش تا دهین تشیي هحاػثات تِ ّذف هی سعد.
مُىدس زبان ً،ام تشًذی آهَصؿی اػت ًِ اٍلیي تاس تَػظ امیرحسیه مطُری هغشح ؿذُ ٍ تاییذیِ “ًام صیثا” تِ ّوشاُ هلَْم
“ػلوی ٍ ّذكوٌذ” سا اص تؼذاد صیادی اػاتیذ ٍ داًـجَیاى ایي سؿتِ دسیاكت ًشدُ اػت .
مُىدسی مکالمٍ اوگلیسی(َمان ريش  English Conversation Engineeringیا :(ECE
* ابسار ّای بکارگیری شدُ درٍیدئَ ّای تَلیدی هتد هٌْدس زباى:
 -1تذسیغ هٌالوِ اًگلیؼی تذٍى تٌیِ تش ًٌات پیچیذُ گشاهشی
-2اسائِ كشهَلْای ًاب ٍ ًاستشدی دس هٌالوات سٍصهشُ
-3آهَصؽ ػاخت جوالت ٍ اكغالحات اًگلیؼی كوظ تا  12كؼل عالیی
*شعار هٌْدس زباى:
صداقت-سرعت-کارامدی
*چْار رکي هَفقیت از دیدگاُ هٌْدس زباى :اوگیسٌ ،پشتکار ،استاد دلسًز ،ريش معتبر ي کارامد
ًقشِ ٍ ّدف
ّواًغَس ًِ دس تؼشیق ایي هتذ رًش ؿذّ ،ذكوٌذ تَدى یٌی اص ٍیظگی ّای هذسع ٍ هحلَل آهَصؿی مکالمٍ زبان اوگلیسی تایذ
تاؿذ .ها هؼتوذ ّؼتین یي كشد دس ػشكِ هٌالوات ،دس هَاسد صیش تایذ تؼلظ ًاكی داؿتِ تاؿذ ٍ رّي صتاى آهَص سا ًثایذ تِ هَاسد
كشػی ّواًٌذ”:گشاهشّای پیچیذُ” یا حتی ضشب الوثل ّای هٌؼَخ دسگیش ًشد:
-1هٌالوات هشتَط تِ هالهات  ۲كشد _ هٌالوات هالهات یي گشدؿگش
-2هٌالوات دس سػتَساى
-3هٌالوات اًگلیؼی دس ػلش-Hoteling$كشٍدگاُ#
-4هؼشكی خَد ٍ یي ّوشاُ _ هؼشكی اػضای خاًَادُ ٍ تؼتگاى
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-5ؿشح كؼالیت ّای سٍصاًِ
-6هٌالوات تللٌی
-7هٌالوات تجاسی،هالی،اهتلادی
 -8ػلش دسٍى ؿْشی-جْت ّاً-ـاًی پشػیذى
-9آب ٍ َّا-تخـْای هختلق خاًِ
-10هٌالوات اداسی ٍ اػتخذاهی $ؿـل؛ػاتوِ؛تخلق ٍ …#..
-11هٌالوات داًـگاّی –آهَصؿی
ٍ...........
هحصَل تَلید شدُ هٌْدس زباى:
تؼذ اص هاُ ّا تالؽ تی ٍهلِ ًیشٍّا  ،اتام كٌش هٌْذع صتاى تا تَجِ تِ تَكیِ سٍص اكضٍى صتاى آهَصاى ٍ اكشاد ػالهوٌذ تِ كشاگیشی
هٌالوِ اًگلیؼی ػلی الخلَف اكشاد ؿیش تَهی ؿْش تْشاى ،تش آى ؿذ تا يیدئً َایی اص هتذ ًَیي هٌْذع صتاى در غالب 40
قسمت  ،مىطبق با فرَىگ ایراوی-اسالمی تَلیذ ًٌذ .هشداد هاُ ًَ 95ؿتي كیلن ًاهِ آهَصؿی آى آؿاص ٍ كیلوثشداسی ایي
هجوَػِ آهَصؿی اص اتتذای ؿْشیَس پی گشكتِ ؿذ ًِ تا تذٍیي ٍ سكغ اؿٌاالت دیذاسی ٍ ؿٌیذاسی آى حذٍدا دي ماٌ تغَل اًجاهیذ.
ٍیژگی ّای هٌْدس زباى :
ّ -1واًغَس ًِ دس اتتذا گلتِ ؿذً ،ام صیثا ٍ هٌحلشتلشد ٍ حتی ساصآلَد اكلی تشیي ٍ چـن گیش تشیي ٍیظگی هاػت.
-2اٍلیي هجوَػِ آهَصؿی تلَیشی هٌالوِ بُمراٌ زیر وًیس اوگلیسی ي تًضیحات فارسی در سطح کشًر (مىطبق با
فرَىگ ایراوی-اسالمی )
 -3آهَصؽ تیؾ اص ّضاس ٍاطُ ،اكغالح  ،جولِ ٍ كشهَل اًگلیؼی تذٍى اؿاسُ تِ ًٌات گشاهشی دػت ٍ پاگیش.
-4آهَصؽ هٌالوِ تا تٌیِ تش  12فعل طالیی اوگلیسی$ػذم تذسیغ ّش  16صهاى اًگلیؼی ًِ  "70ایي صهاًْا هؼادل كاسػی
ًذاسًذ!!!#

ًَ -5تاُ تشیي ٍ دس ػیي حال جاهغ تشیي ٍ ًن ّضیٌِ تشیي هجوَػِ آهَصؿی تلَیشی هٌالوِ اًگلیؼی
 -6ایي هحلَل تَدُ هشدم ایشاى ًِ جوؼیتی تالؾ تش  80هیلیَى ًلش سا ؿاهل هی ؿَد ّذف هشاس هی دّذ ًِ پیؾ تیٌی هی ؿَد
حذاهل  30هیلیَى ًلش اص ایشاًیاى هخاعة هؼتوین آى تاؿٌذ.
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 -7جضء هؼذٍد هحلَالت آهَصؿی دس ًـَس اػت ًِ:
 -%%دس توام  31اػتاى
 -%%دس تواهی سدُ ّای ػٌی$ػٌیي  15تا  70ػال#
ّ -%%ش دٍ جٌؼیت $صى-هشد#
 -%%اهـاس هزّثی ٍ خاًَادُ ّای تحلیل ًشدُ
-%%هاتلیت تَصیغ ٍ كشٍؽ دس  12هاُ ػال
-%%تواهی هـاؿل ٍ حشف ٍ سؿتِ ّای تحلیلی اػن اص :
پضؿٌاى ٍ پشػتاساى -اكؼشاى ًیشٍی َّایی ٍ دسیایی -اًَاع گشایؾ ّای هٌْذػیًٍ-ال ٍ هضات -تجاس ٍ تاصسگاًاى-هؼلواى  -اػاتیذ
داًـگاُ ٍ داًـجَیاى هاتل ػشضِ ٍ كشٍؽ اػت.
 -8توشیثا تواهی هحلَالت هَجَد دس تاصاس صتاى اًگلیؼی ،یا ٍیذئَ ّای ضثظ ؿذُ اص ؿثٌِ ّای هاَّاسُ ای ّؼتٌذ  ،یا ًشم اكضاس
ّای سایاًِ ای ٍ دس ًْایت دس حالت خیلی پیـشكتِ ،اپلیٌیـي تللي ّوشاُ ّؼتٌذ ًِ ّیچٌذام دس تْتشیي حالت ٍ ًیلیت هَجَد
اتضاسی تشای كشاگیشی صتاى ًیؼتٌذ!!!!
-2دس هحلَالت هَجَد دس تاصاس،پشداختي كشاتش اص حذ اًتظاس تِ ػاختاس ّا ٍ ًٌات گشاهشی ٍ ،اسجاع تِ هجوَػِ ٍاطگاى تؼیاس
پیچیذُ ّوچَى  1024 ٍ 504هَج هی صًذ .تشخی هذسػاى ػضیض ًیض ّش  ۱۶صهاى هَجَد دس اًگلیؼی سا تذسیغ هی ًٌٌذ!!!! دس
كَستی ًِ ٍیذئَّای تَلیذی هٌْذع صتاى توشیثا دس ّیچ ًجا هؼتویوا تِ ًٌات گشاهشی اؿاسُ ًوی ًٌذ هگش دس دٍ ٍیذئَی :
-1جوالت هجَْل
-2جوالت ؿشعی
ًِ آًْا ّن تٌاتش ػلاسؽ ٍ اكشاس داًـجَیاى ٍ صتاى آهَصاى دس ایي ٍیذئَ ّا گٌجاًذُ ؿذ.
چگًَِ با تواشای ٍیدئَّای هٌْدس زباى آهَزش دادُ هی شَین؟
 -1دسػت تشخالف اًثش هحلَالت آهَصؽ صتاى ًِ سٍؿْا ٍ اتضاسّای هٌؼَخ گزؿتِ سا تِ صتاى آهَصاى تحویل هی ًٌٌذ ،هحلَل
هٌْذع صتاى تواهی هَاسد هَسد ًیاص ائن اص لَح ّای كـشدُ ً ،تاتچِ پیادُ ؿذُ گلتاس تواهی ٍ 40یذئَ تْوشاُ رًش تواهی ًٌات
اًگلیؼی ٍ كاسػی تؼالٍُ یي ػی دی كَتیٍ$یظُ تللٌْای ّوشاُ ٍ پخؾ خَدسٍ#خذهت تواهی داًـجَیاى ػشضِ هی ًٌذ.
تقسین بٌدی ٍیدئَ ّا
ػغح تٌذی ایي هجوَػِ تِ  4دٍسُ :ػوَهی-هتَػظ ،پیـشكتِ ٍ كشهَلْای هٌالوِ توؼین هی ؿَد#
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دٍرُ عوَهی ٍ الساهی(شاهل کلوات پرسشی ٍ گسیدُ افعال طالیی)
ٍ 8 %یذئَ اٍل ًلوات پشػـی ) (wh-questionsسا تیاى ٍ ٍ 4یذئَی تؼذی تِ هؼشكی  Look-Get-Take-Make-هی پشداصد
ًِ هْوتشیي اكؼال عالیی ّؼتٌذ ًِ ًِ كوظ هختق اكشاد هثتذی هی تاؿذ ،تلٌِ تواهی اكشادی ّن ًِ دس ػاخت جوالت
پشػـی هـٌل داسًذ ٍ اسًاى جولِ ػاصی سا تلذ ًیؼتٌذ هی تَاًذ هلیذ تاؿذ .تٌذُ دس ًالػْای دسػی ًیض هٌشسا گلتِ ام ًِ صتاى
آهَصاى تا تؼلظ تش ًلوات پشػـی ٍ اكؼال عالییً ،یوی اص ساُ كشاگیشی آهَصؽ هٌالوِ سا سكتِ اًذ.
عبارات پرسشی:
تذٍى ؿي یٌی اص اسًاى هٌالوِ اًگلیؼی داًؼتي ٍ تٌاستشدى كحیح ػثاسات ٍ ًلوات پشػـی اػت.تا تَسم ٍ هغالؼِ دهین ًتة ٍ
هٌاتغ اكلی ایي صتاى ،تِ ػاختاس توشیثا یٌتای صیش سػیذین:

قید زمان+قید مکان+مفعًل +فعل اصلی +فاعل+فعل کمکی/فعل Wh-questions+ tobe
%دهت ؿَد ػاختاس تاال ًاهلتشیي اػت ٍ ایي اكال تِ ایي مػٌا ًیؼت ًِ ّوِ جوالت تایذ ّوِ اسًاى یاد ؿذُ سا داؿتِ تاؿٌذ.
افعال طالیی اًگلیسی:
تیي  10الی  12كؼل عالیی ٍ  2الی ٍ 3اطُ پشًاستشد دس صتاى اًگلیؼی ٍجَد داسد ًِ ّشچِ دس هٌالوات تیـتش تٌاس سٍد ،كلیح تش
كحثت ًشدُ این:
ًٌ%تِ:
دهت ؿَد ایي اكؼال تِ ّیچَجِ هؼٌای ثاتتی ًذاسًذ  ،یؼٌی دسجوالت هختلق ٍ تا حشٍف اضاكِ هتلاٍت هؼٌای گًَاگًَی تِ خَد
هیگیشًذ.
Take
Get
look
Make
go

%تَجِ ؿَد ًِ دس ًؼل اٍل هجوَػِ هٌْذع صتاى كوظ تِ  5كؼل عالیی ًِ پش ًاستشد تش ّؼتٌذ اًتلا ًشدُ این.دس هجوَػِ ّای
آتی ،اص اكؼال عالیی تیـتش خَاّین گلت.
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شرح دقیق ایي ٍیدئَ ّا (دٍرُ عوَهی ٍ الساهی) بقرار زیر هی باشد:
تِ هؼٌای چِ چیض؟ what
تِ هؼٌی چشا؟ why

كؼل عالیی Get
كؼل عالیی Make

تِ هؼٌای چِ ٍهت؟ when

كؼل عالیی Take

تِ هؼٌای چِ ًؼی؟ :who

كؼل عالیی Look

تِ هؼٌای هال چِ ًؼی؟ whose
تِ هؼٌای ًذام :which
تِ هؼٌای ًجا :where
تِ هؼٌای چگًَِ؟ How
سطح دٍم ٍیدئَ ّا:
%حذٍد 15الی ٍ 16یذئَ كشكا تِ تیاى ًٌات حیاتی ٍ ًاستشدی مکالمٍ پیشاهَى هَضَػات صیش هی پشداصد ٍ ّواى عَس ًِ دس اتتذا
گلتین
توشیثا دس ّیچ هؼوتی حشكی اص گشاهشّای پیچیذُ ٍ دػت ٍ پا گیش تِ هیاى ًیاهذُ اػت :
هٌالوات هالهات دٍ كشدهٌالوات دس هالهات تا یي گشدؿگشكؼل عالیی  ًِ $Goهؼتوات آى ًاستشد صیادی دس هٌالوات هشتَط تِ ػلش داسًذ#جوالت ًاستشدی دس تشخَسد تا كشدی ًِ اص ػلش تشگـتِ اػتهٌالوات تللٌیهٌالوات تٌْگام خشیذ$هٌالوات هالی-اهتلادی#هٌالوات دس سػتَساىجوالت ًاستشدی دس ػلش دسٍى ؿْشیجْت ّاًـاًی دادىً-ـاًی گشكتي5

هٌالوات دس دسهاًگاُتؼاسكات ٍ اكغالحات سٍصهشُهٌالوات آهَصؿیتلاٍت اًگلیؼی تشیتاًیایی ٍ اهشیٌاییسطح سَم ٍیدئَ ّا:
حذٍد ٍ 6یذئَ ًضدیي تِ  12كشهَل تٌیادیي اًگلیؼی سا تا هثالْای هتؼذد پایؾ ٍ اسصیاتی هی ًٌذ.
فرهَل چیست؟ آیا زباى اًگلیسی ّواًٌد ریاضی فرهَل دارد؟!
%ػَالی ًِ هٌشسا اص ایٌجاًة عی  4ػال تذسیغ صتاى اًگلیؼی پشػیذُ هی ؿَد ایي اػت ًِ:
كشهَل چیؼت؟ آیا صتاى اًگلیؼی ّواًٌذ سیاضی كشهَل داسد؟!
تعریف فرمًل :ػاختاسّایی ًِ تذٍى تٌیِ تش ًٌتِ گشاهشی خاكی هیتَاًٌذ دس دُ ّا جولِ تِ ًاس تشدُ ؿًَذ.
یٌی اص اتضاس ّا ٍ تٌٌیي ّای هٌْذع صتاى اػتلادُ اص كشهَلْای ًاستشدی تِ جای ًٌات گشاهشی ٍ ضشب الوثل ّاػت
تؼٌَاى هثال:
.1فرهَل اّل کاری یا اّل عادتی بَدىً /بَدى
اسم یا فعل بصًرت +tobe+ into+ ingفاعل
هي اّل دٍد ٍ دم ًیؼتنI am not into smoking .
هي خیلی اّل آؿپضین I am really into cooking .
هي اّل ػیاػت ًیؼتنI am not into politics .
ؿوا اّل چی ّؼتیذ؟ ?what are you into
 -۲فرهَل حرفِ ای بَدى در اهری
اسم یا فعل بصًرت +tobe+ good at+ ingفاعل
I am good at driving
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هي دس ساًٌذگی حشكِ ای ّؼتن.
? What are You good at
ؿوا تَ چِ ًاسی حشكِ ای ّؼتی؟
She is not very good at cooking
ایـاى خیلی آؿپضی خَتی ًذاسد.
كشهَلْایی ًِ دس اٍلیي هجوَػِ تلَیشی هٌْذع صتاى آهذُ اػت:
كشهَل : 1دس اػتاًِ اهشی یا اتلاهی تَدىTobe+about to……..
كشهَل:2آیا چیض دیگشیAnything to .......
كشهَل :3اّل ًاسی تَدىTobe+into …….
كشهَل:4حشكِ ای تَدى دس اهشیTobe+good at…….
كشهَل :5آیا تاحاالHave you ever…..
كشهَل:6هي كالى جا تَدم I have been…..
كشهَل:7گیش ًشدى دس جاییGet stuck in …..
كشهَل:8هـٌل داؿتي-دسد داؿتي Have a problem…….
كشهَل :9هي راتاTobe+ genetically .......
كشهَل:10یِ جَساییTobe+kind of ....
كشهَل ّای  :12 ٍ 11تشى ًشدى ػادتی یا اخالهیUsed to…..-Quit
ًٌ%تِ:
 ًِ Tobeدس تاال آهذُ تِ هؼٌای اكؼال  tobeهی تاؿذ ٍ حتوا هثل اص تواؿای ٍیذئَ ّای ایي هؼوت،تخؾ هشتَط تِ
آى سا اص ًتاب ساٌّوای هٌْذع صتاى تخَاًیذ.
سطح چْارم ٍیدئَ ّا:
 6الی ٍ 7یذئَی تا هیواًذُ ًاهال پیـشكتِ تش تِ تیاى ًٌات هی پشداصد ٍ تِ صتاى آهَصاى تَكیِ هی ؿَد دس آخشیي هشحلِ ػشاؽ
ایي تخؾ تشًٍذ.
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ضوٌا هَضَػات گٌجاًذُ ؿذُ دس ایي تخؾ تِ هشاس صیش هی تاؿذ:
-1اكؼال ًوٌی ٍ تلاٍتْای Will-Would-Shall
-2ضوایش هَكَلی
-3حشٍف اضاكِ
-4جوالت ؿشعی
-5جوالت هجَْل
چگًَِ هطالب را بِ خاطر بسپارین؟
وحًٌ فراگیری ياشگان:
حتوا تایذ اص سٍی هـاتْت هؼٌایی  ،ػاختاسی ٍ یا هوَلِ ای تِ حلظ ٍاطگاى هثادست ًشد.
مشابُت معىایی:تواهی دػتِ ٍاطگاى سٍ تِ سٍ هؼٌی توشیثا یٌؼاًی هی دٌّذ!!
Friend-pal-buddy
Home-flat-house-apartment
مشابُت ساختاریٍ :اطگاًی ًِ اًتْا یا اتتذای هـاتْی داسًذ ،تِ هٌظَس تخاعش ػپشدىًٌ،اس ّن ًَؿتِ ؿًَذ:
Partition-motion-application-sensation
مشابُت مقًلٍ ای:یؼٌی توام ٍاطگاى ٍ ػثاسات هشتَط تِ سفر تؼٌَاى هثال ،تا ّن كشاگشكتِ ؿَد:
ػلش ًشدى Travel
ػلشJourney
ػَؿاتیSouvenir
سّؼپاس ؿذىDepart
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