درس اول
وقتی با یه نفر وارد یه گفتگو می شیم بدون شک یکی از اولین سؤاالتی که ازش می پرسیم اینه که

اهل کجاست؟

در درس اول قراره این موضوع رو بررسی کنیم و یاد بگیریم در مورد ملیت یا

کشور خودمون بگیم و از کشور یا ملیت دیگران هم بپرسیم...
قبل از هر چیزی به جدول زیر خوب دقت کنین:

در جدول فوق با ضمایر فاعلی که توی جمله ی ما جای فاعل می شینن و افعال تو بی (افعال
هستن) آشنا شدین که جزو پایه ای ترین موارد زبان انگلیسی هستن و همیشه و همه جا باهاشون سر
و کار خواهید داشت.
افعال تو بی که ما فعال باهاشون سر و کار داریم سه تا فعل هستن:

هستیم،هستید و هستند / are:هست / is:هستمam:

To be Verbs:

ضمایر فاعلی رو هم به ترتیب در خط بعدی آوردم که یکیشون دو بار تکرار میشه و شکلش یکیه:
آنها / they:شما / you:ما / we:آن،این / it:او زن / she:او مرد / he:تو / you:منI:

نکته :1اگه بخوایم فعل تو بی مون رو منفی کنیم فقط کافیه بهش

NOT
رو اضافه کنیم و تمام!
نکته :2مفهوم فشردگی در زبان انگلیسی بسیار پرکاربرد و رایجه و به عبارت خیلی ساده یعنی سه تا
فعل تو بی ما می تونن با ضمیر قبلشون و یا با منفی ساز بعدشون ادغام بشن و بهش بچسبن تا در
نتیجه موقع خوندشون انرژی کمتری از گوینده بگیرن و بیانشون سریع تر و راحت تر باشه(.به
جدول صفحه قبل برگردین و به فشردگی ضمایر و افعال و افعال و منفی سازها دقت کنین)

این استثنا رو فراموش نکنین!!
فعل  amآبش با منفی ساز تو یه جوب نمی ره و نمی تونن با هم ادغام بشن.
نکته :3موضوع بعدی که حسابی باهاش سر و کار دارین نحوه ساخت جمله سؤالیه که از آب
خوردن هم ساده تره! فقط کافیه تو جملتون یه جا به جایی ایجاد کنین و کار تمومه! با جا به جا
کردن فاعل با فعل تو بی جمله خبری تبدیل می شه به جمله سؤالی،به همین سادگی!!!
***
حاال بریم سراغ بحث در مورد ملیت ها و کشور ها...
حتما می دونین که ما در زبان فارسی در 99درصد مواقع با اضافه کردن یک ی نسبت از کشور به
ملیت می رسیم،برای مثال :اهل کشور ایران که میشه ایرانی،یا اهل کشور آلمان که میشه آلمانی.

اما!!!
در زبان انگلیسی این اتفاق نمی افته و ملیتها و کشورها گاهی تفاوت های بنیادین ظاهری دارند.

در تصویر زیر با نام تعدادی از کشورها آشنا می شیم:

خوب در روش صحبت در مورد کشور محل تولد فقط باید فراموش نکنین و از حرف اضافه صحیح
قبل از اسم کشور مورد نظر که به معنای اهلِ است استفاده کنین و اون حرف اضافه:

from
است.
برای تفهیم و تسلط بیشتر به مثالهای زیر خوب دقت کنین:
I am from Iran.
You are from Russia.
He is from United States.
She is from Spain.
We are from France.
You are from Germany.
They are from China.

و حاال در این تصویر چندین ملیت رو می بینین( :کلمه پایین نام ملیت است)

در روش صحبت کردن در مورد ملیت فقط کافیه که ملیت های مختلف رو خوب تمرین کرده
باشین تا ازشون درست استفاده کنین،همین! از لحاظ ساختاری هم غیر از فعل و فاعل و ملیت نیاز
به هیچ چیز دیگه ای ندارین.
مثالها رو خوب بخونین:
I am Iranian.
You are British.
He is Spanish.
She is Chinese.
We are American.
You are Italian.
They are French.

در مورد سؤال کردن و اینطور بگم ساختن جمالت سؤالی قبال توضیح دادم که فقط یه جا به جایی
باید تو جمله اتفاق بیفته ولی یک کلمه پرسشی هم می تونه تو جمالت پرسشی کمکتون کنه و اون
کلمه چیزی نیست جز:

?Where
به معنای :کجا؟ چه محلی؟
مثالهای زیر رو با دقت بررسی کنین:

?Where are you from
?Where are they from
?Where is he from
?Where is she from
?Where is Mike from
?Where is Sarah from

درس دوم
در این درس شما قراره بتونین در مورد برنامه های هفتگی تون صحبت کنین و همچنین از بقیه
آدما هم درباره این موارد سؤال کنین:
حاضرین؟!؟!
در قدم اول با روزهای هفته آشنا بشین:

در فرهنگ غربی
شروع هفته از دوشنبه و پایان و روز تعطیل رسمی هفتگی یکشنبه هاست...
آخر هفته / The weekend:روزهای هفتهWeekdays:

در قدم بعدی اگه بخواین در مورد فعالیت های هفتگی تون صحبت کنین طبعا نیاز به قیود زمانی
دارین که مشخص کنین دقیقا یک فعالیت خاص رو در چه روزی و یا چه موقعی از روز انجام می
دین که چندین مورد از این قید ها در ادامه بررسی شدند:

نکته خیلی مهم!  :به حرف اضافه استفاده شده قبل از قید ها و زمانها یا روزها
حسابی دقت کنین!
در صبح In the morning /
در بعدازظهر In the afternoon /
در غروب In the evening /
در آخر هفته On the weekend /
در یکشنبه ها و چهارشنبه ها On Sundays and Wednesdays /
در جمعه ها صبح On Friday mornings /
در پنج شنبه ها غروب On Thursday evenings /
خیلی سریع بعضی از فعالیت های هفتگی رو هم مرور کنیم:
رفتن به باشگاه ورزشی go to the gym /
مدرسه رفتن go to school /
دیدار اقوام visit relatives /
رفتن به کتابخانه go to library /
ورزش کردن(انجام ورزشها یا بازیهای مختلف) play sports /
مطالعه کردن دروس study lessons /
تماشای تلویزیون watch TV /

خوب حاال چند تا سؤال مهم رو هم با هم بررسی کنیم:
? … What do you do
این پرسش به معنای چه کاری انجام می دهی(می دهید) است و جای خالی را می توانید با قیود
زمانی و یا روز های مختلف هفته و مقاطع روز پر کنید و پاسخ هم می تونه یکی از فعالیت هایی
بررسی شده در صفحه قبلی باشه.

?… When / What days do you
این پرسش به معنای کِی؟  /در چه روزایی؟ آیا تو(شما) فالن فعالیت رو انجام می دی(می دین)؟؟
و خوب طبعا جواب این سؤال یه زمان یا روز و به طور کلی یک قید زمان است.
***

درس سوم
دیگه وقتشه یه کمی تواضع رو بذارین کنار!!!
تو این درس می خوایم یاد بگیریم که در مورد توانایی هامون صحبت کنیم و بگیم تو انجام دادن
چه کارهایی خوبیم و تو انجام دادن چه کارایی اصال خوب نیستیم...
دو تا ساختاری که از طریقش می تونیم در مورد مهارت ها و توانایی هامون صحبت کنیم رو در
پایین می بینین:

Can do something
توانستن انجام دادن چیزی یا کاری

Be good at something
خوب بودن(مهارت داشتن) در چیزی یا کاری

خوب به این عکس دقت کنین که پر از توانایی های مختلفه:

A) Can Do Something
فعل  Canبه معنای توانستن است و منظور از انجام چیزی یا کاری یک مهارت یا توانایی است که
جایگزین این کلمات میشه و با بررسی مثالهای زیر این موضوع کامال براتون جا میفته:
من می توانم رانندگی کنمI can drive. / .
تو می توانی گیتار بزنیYou can play the guitar. / .
او مرد می تواند فوتبال بازی کندHe can play football. / .
او زن می تواند به زبان فرانسوی صحبت کندShe can speak French. / .
ما می توانیم دوچرخه سواری کنیمWe can ride a bike. / .
شما ها می توانید آشپزی کنیدYou can cook. / .
آنها می توانند نقاشی بکشند(.طراحی کنند) They can draw. /

B) Be Good at Something
این عبارت به معنای خوب بودن در انجام چیزی است و فقط یک نکته ظریف وجود داره که
باید دقت کافی به خرج بدین تا دچار اشتباه نشین .به مثالهای زیر خوب دقت کنین:
I am good at driving.
You are good at playing the guitar.
He is good at playing football.
She is good at speaking French.
We are good at riding a bike.
You are good at cooking.
They are good at drawing.

درس چهارم
امیدوارم که همیشه سرحال باشین و حتی از یک کیلومتری مطب دکتر و بیمارستان هم رد نشین!
ولی خوب دونستن عبارات و کلمات مربوط به بیماری ها یکی از مهم ترین بخشهای یادگیری زبانه.
در این تصویر کلی بیماری و آسیب دیدگی وجود داره:

و این تصویر هم سرشار از کلمات عالی و کاربردیه:

خوب از یادگیری لغات که بگذریم مرحله مهم بعدی ریختن این کلمات در جمالت صحیحه که در
قالب یک تصویر قراره پیچ و مهره های این موضوع رو با هم باز کنیم:
انرژی تون نیفته!!!
خوب این عکس رو بررسی کنین و چند بار بخونیدش:

اولین قدم در ایجاد یک گفتگو پرسیدن از احساس و حال فرد مقابله و وقتی احساس می کنیم که
فرد یه مشکلی داره و یا حالتش معمولی نیست می تونیم از این عبارت استفاده کنیم:
آیا حالت خوبه؟ Are you all right? /
موضوع چیه؟(چی شده؟) What’s the matter? /
مشکل چیه؟ What’s the problem? /
مشکل چیه؟(چی شده؟) What’s wrong? /

بریم سراغ پاسخ دادن به اینطور سؤاالت،
دو روش پاسخگویی وجود داره:

)I have … (+health problem) or I’ve got … (+health problem

مثالهارو حسابی بخونین تا این موضوع رو قورت بدین! :
I have a sore throat.
I’ve got a runny nose.
He has a headache.
She has a toothache.
You have the flu.
I’ve got a cold.
He has a backache.
I have a fever.

خوب! حاال اگه کسی بهمون بگه که درد و مشکلش چیه،نمیشه که بی تفاوت باشیم و بهتره نصیحتش
کنیم که کاری رو انجام بده که به بهبودیش کمک کنه...حاال چطوری نصیحتش کنیم؟!؟
کاری نداره!
در روش اول مستقیما و به صورت امری نصیحتش می کنیم،مثال می تونیم بگیم:

You should get some rest.
تو باید مقداری استراحت کنی.
You should see a doctor.
تو باید بری پیش دکتر.
Go to the dentist.
برو دندون پزشکی.

در روش دوم به صورت غیرمستقیم و مطرح کردن پیشنهادمون در قالب یه سؤال جلو می ریم:

?Why don’t you get some rest
چرا یه خورده استراحت نمی کنی؟
?Why don’t you see a doctor
چرا پیش یه دکتر نمی ری؟(یه دکتر رو نمی بینی؟)

درس پنجم
فرض کنین با یه توریست روبرو شدین و خوب هم اون توریست و هم شما خیلی دوست دارین که
در مورد شهر یا حتی کشورهای همدیگه اطالعات بدست بیارین و اگه نگرانین که نتونین درباره ی
شهرتون اطالعات کافی بدین،اصال نگران نباشین!!!این درس به شما حسابی کمک خواهد کرد...

اول بریم به سراغ مکان یا لوکیشن ها،دونستن جهات اصلی و فرعی جغرافیایی یکی از ملزوماته:

به این مثالها خوب دقت کنین:
My city is in the south.
My city is in the north.
It’s in the north-west.
It’s in the south-east.

از بیان محل قرارگیری که بگذریم می رسیم به یادگیری چند صفت که به ما کمک می کنند:

صفاتی که آوردم واسه توصیف شهر ها بسیار به درد بخورن،این لغات هم خیلی به درد می خوره:

موضوع دیگه ای که تو این درس یاد می گیرین و به طرز وحشتناکی کاربردیه و تا روز کنکور هم
همراهتونه و تکرار میشه کاربرد این دو ساختاره که در ادامه توضیح می دم،حسابی حواسا جمع!!
… There is a/an/one
… There are two/twenty/many/some
و جمالت سؤالی شون:
… Is there a/any
… Are there any
این ساختار ها در مورد بودن یا نبودن و در واقع وجود داشتن صحبت می کنند،هنوز مبهمه؟!

There is a/one book on the table.

There are two books on the table.
!حاال افتاد؟
حاال اگه همین ساختار رو بخوایم واسه یه شهر استفاده کنیم جمالت و سؤاالتی مثل این موارد
:خواهیم داشت

There is a metro system in my city.
There are some great museums in Tehran.
There is a river in Karaj.
There are many mosques in Isfahan.
Is there a metro system in Fariman?
Are there any restaurants in Mashhad?
Is there a tower in Torbat-e Heydarieh?

درس ششم
خوب بد نیست واسه استراحت و هوای تازه سری به یه روستا بزنیم...
تو این درس ی اد می گیریم که در مورد یه روستا هم بتونیم صحبت کنیم و همچنین کلمات فوق
العاده کاربردی در مورد آب و هوا،طبیعت و فصول رو هم فرا می گیریم...

اولین بریم سراغ فصول:

فصل مورد عالقتون چیه بچه ها؟؟؟

لغات مربوط به آب و هوا تقدیم نگاهتون:

? … What’s the weather like in
آب و هوا چطوره در  ...؟
?What about the weather
آب و هوا چطور؟
It’s windy / sunny / … .
این نکته رو به خاطر بسپارین :هر وقت بخوایم در مورد آب و هوا صحبت کنیم و یا به عبارتی
فاعل جمله ما آب و هوا و یا مثال یه روز باشه باید از ضمیر سوم شخص مفرد مربوط به غیر اشخاص
استفاده کنیم.

یک عکس عالی در مورد انواع دما در زبان انگلیسی:

بخش جدایی ناپذیر زندگی روستایی وجود حیوانات اهلی در میان انسانهاست...

و البته روستا و غرق در طبیعت بودن...

درس هفتم
هر آدمی واسه خودش یه سری سرگرمی هایی داره که بیشتر در اوقات فراغت و زمانهای آزادش
به اونها می پردازه و از فعالیت یا فعالیت های مورد عالقه اش لذت می بره...
در درس پایانی پایه هشتم می خوایم در مورد سرگرمی های مختلف یاد بگیریم و بتونیم در مورد
سرگرمی هامون صحبت کنیم و بنویسیم.

به این عکس خوب دقت کنین:

تصویر صفحه قبلی پره از سرگرمی های مختلف و متنوع و حاال نوبتی هم باشه نوبت بررسی
سؤاالت مختلف راجع به سرگرمی هاست:

آیا تو(شما) هیچ سرگرمی ای داری؟(دارید؟) Do you have any hobbies? /
سرگرمی تو(شما) چیه؟ What’s your hobby? /
تو چه کاری را به عنوان یک سرگرمی انجام می دهی؟ What do you do as a hobby? /
آیا تو دوست داری/لذت می بری از Do you like/enjoy …? / ...

به جای نقطه چین ها می تونین از یک سرگرمی بپرسین.

عبارت مهمی که در درس هفتم وجود داره ،وقت بیکاری یا آزاد هست:

free time
دو تا سؤال مهم که به وقت آزاد مربوط هستند:

?What do you do in your free time
در وقت آزادت چه کاری انجام می دهی؟

?What do you like to do in your free time
در وقت آزادت دوست داری که چه کاری انجام بدهی؟
حاال نوبت بررسی بعضی فعالیت های وقت فراغت و آزاده:

***
خداقوت عزیزان دلم،امیدوارم لذت یادگیری رو چشیده باشین...
تهیه و تنظیم :امیرمحمدبهارفروش

