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زبان کنکور4

دو کلمه با معلمان و مشاوران کنکور

سه نوآوری دیگر

مقدمه ناشر

از سال 1384 به این طرف، تاثیرگذاری و جریان سازی كتاب »زبان 
كنکور« به حدی بوده كه قابل انکار نیست؛ حاال دیگر همه كتاب های 
زبان در حوزه كنکور تجمیع شده اند و در قالب یک كتاب جامع عرضه 
می شوند - حتی آن كتاب هایی كه پیش از این در چندین جلد به بازار 
می آمدند. حاال دیگر پای رنگ به تمام كتاب های كنکور باز شده و 
صفحه آرایی و گرافیک جدی گرفته می شود و عبارت »زبان كنکور« 
هم، حاال با یک كلمه بیشتر یا كمتر، روی جلد اكثر كتاب های این 
حوزه نشسته است. مع  الوصف، اگر امروز بعد از صدوچندمین چاپ 
این كتاب از جریان سازی آن حرف می زنم، صرفا به این جهت است 

كه می خواهم به 3 نوآوری دیگر این كتاب اشاره كنم:

یکی از مشکالتی كه تقریبا تمام كتاب های كنکور زبان به آن دچارند، 
سراسری(  واژگان  تست های  در  )مخصوصا  تست سوزی  مشکل 
است. مشکل از آن جایی شروع می شود كه اغلب مولفان محترم، 
طبقه بندی  »گزینه صحیح«  مبنای  بر  را  واژگان سراسری  تست های 
می كنند؛ یعنی صرفا به این نگاه می كنند كه »گزینه صحیح« در چه 
درسی آمده. اما طبیعی است كه بسیاری از این تست ها، به اقتضای 
جامع بودن شان، كلمات و گزینه هایی از درس های جلوتر هم در خود 
دارند و طبیعتا برای دانش آموزی كه هنوز به آن درس نرسیده و آن 
كلمات را نخوانده، قابل استفاده نیستند؛ یعنی كافی است او كلمات 
را  )گزینه  صحیح(  آشنا  كلمه  و  را حذف  غلط(  )گزینه های  ناآشنا 

انتخاب  كند - حتی بدون این كه صورت تست را بخواند! 
در ویرایش جدید، برای حل این مشکل، 3 ایستگاه دوره تست های 
واژگان سراسری گنجانده شده و بر مبنای این كه گزینه ها از كدام 

درس ها آمده اند، تست ها به این 3 ایستگاه منتقل شده اند:
- ایستگاه اول در پایان درس 4 برای دوره چهار درس اول
- ایستگاه دوم در پایان درس 8 برای دوره چهار درس دوم

- ایستگاه سوم در انتهای مبحث واژگان برای دوره كل كتاب 
سال چهارم و البته سوم دبیرستان

به این ترتیب، دیگر خطر »تست سوزی« داوطلب را تهدید نمی كند 
و در بزنگاه های مهمی مانند امتحان پایان نیم سال اول، دوره درسی 
عید، امتحان پایان سال و جمع بندی نهایی، 3 مجموعه پر و پیمان از 

تست های واژگان سراسری در اختیار دانش آموز خواهد بود.

در دسته بندی متن های كلوز و درک مطلب سراسری همیشه روال بر 
این بوده كه آنها را برمبنای سال برگزاری آزمون طبقه بندی كنند. اما 
این دسته بندی باعث می شود متن ها فقط بعد از عید برای داوطلب 
قابل استفاده باشد؛ یعنی بعد از این كه داوطلب كتاب را تمام كرده و 
روی حجم زیادی از كلمات متن تسلط دارد. به این ترتیب متن های 

سراسری به حاشیه رانده می شوند. 
در ویرایش جدید، متن ها، به همراه ترجمه كامل، بر مبنای شباهت شان 
به هر یک از درس های كتاب زبان چهارم، به 8 درس تقسیم شده اند 
می كند،  تمام  را  اول  كه درس  روزی  همان  از  بتواند  دانش آموز  تا 
سراغ متن های سراسری برود. در این تقسیم بندی سعی شده كه هم 

شباهت ساختاری و  موضوعی لحاظ شود، هم شباهت واژگانی.

معلمان زبان و مشاوران كنکور خوب می دانند كه یکی از بزرگترین 
البته پایه ای ترین مشکالت داوطلبان در درس زبان این است كه  و 
كه  این  با  دانش آموزان  از  خیلی  عاجزند.  جمله  ترجمه صحیح  از 
كلمات زیادی را حفظ می كنند و نکات گرامری پیچیده ای را به ذهن 
می سپارند، باز هم ساختار جمله را به درستی نمی فهمند و كلیت آن 

را صحیح ترجمه نمی كنند. 
در ویرایش جدید، مطلبی تحت عنوان »30 خطای رایج در ترجمه  
جمله انگلیسی/ چرا ترجمه هایم غلط از آب درمی آید؟« در ضمیمه 
انتهایی كتاب، گنجانده شده كه به شکلی موجز اما كاربردی، رایج  ترین 
آسیب شناسی  انگلیسی  جمله  ترجمه  در  را  دانش آموز  خطاهای 
 می كند و  می كوشد پایه زبان داوطلب را ـ تا حدی كه از پس ترجمه 
تست ها و متن های كنکور برآیدـ  بازسازی كند. به عالوه، خالصه ای 
از نکات مهم و كاربردی برای پاسخگویی به متن های درک مطلب و 

كلوز، در ادامه ی همین ضمیمه آمده است.
امیدوارم این نوآوری ها نیز، همچون گذشته، مورد استقبال داوطلبان، 

معلمان و مولفان این حوزه قرار بگیرد. 
سعید شبقره
مدیر انتشارات شبقره
تابستان 1393

ایستگاه های  دوره؛ مهار تست سوزی  1

دسته بندی متن ها؛ بیرون آوردن متن از حاشیه  2

راهنمای ترجمه؛ درمان یک درد کهنه 3
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5 حرفی از جنس زبان

زبان در كنکور سراسري 25 تست دارد. 4 تا تست از گرامر 1 
مي آید، 8 تا از واژگان، 5 تا از یک متن كلوز و 8 تا تست هم 
از دو متن درک مطلب. وقت پیشنهادي كنکور براي این 25 تست، تنها 
20 دقیقه است. حاال خودتان با یک ضرب و تقسیم ساده حساب كنید 
كه براي هر تست چقدر وقت دارید؟ 48 ثانیه؟ نخیر، كمتر! شما كه 
گفتید 48 ثانیه، احتماال در حساب و كتاب تان این را از قلم انداختید 
كه در این 20 دقیقه باید یک كلوز و دو درک مطلب را هم بخوانید و 
تست هایش را بزنید. مي بینید؟ با این حساب، براي هر تست گرامر 
و هر تست واژگان بهتر است روي 30 ثانیه حساب كنید. این طوري 
مي شود با خیال راحت، متن هاي كلوز و درک مطلب را هم خواند و 
تست هایش را زد. البته آیه نازل نشده كه تا قیامت، كنکور را با همین 
شکل و شمایل برگزار كنند. چه بسا تعداد تست ها در هر كدام از 
این بخش ها یکي دو تا باال و پایین بشود. مثل همین امسال كه از هر 
متن درک مطلب 1 سوال كم شد و در عوض، 2 تا سوال به تست های 
واژگان اضافه شد. هرچندكه آزمون های جمع بندی سنجش كه بعد 
از عید برگزار می شود، می تواند تا حدی بودجه بندی سواالت را لو 

بدهد. خالصه مواظب باشید كه غافلگیر نشوید.
 

دفترچه عمومي كنکورتان 100 تست دارد به این ترتیب: 25 2 
تست ادبیات، 25 تست عربي، 25 تست معارف و 25 تست 
تا  از تست شماره 76 شروع مي شود  یعني سوال هاي »زبان«  زبان. 
شماره 100. آنهایي كه در كنکور، تست  ها را به ترتیب خود دفترچه 
مي زنند، وقتي به درس آخر )یعني زبان( مي رسند، گهگاه وقت كم 
زیاد  فوق العاده  نوسان  به  توجه  با  چیست؟  چاره  حاال  مي آورند. 
سواالت ادبیات و معارف در كنکورهاي چند سال اخیر و با توجه 
به سطح دشواري ثابت سوال هاي زبان در این چند سال، بهتر است 
كه درس زبان را در اولویت هاي اول، دوم و یا سوم قرار بدهید تا 

تست هاي آسانش را بي جهت حرام نکنید. 
و اگر حرف من را هم قبول ندارید، از دكتر حسین توكلي - معاون 
»داوطلبان  بشنوید كه:  اجرایي سازمان سنجش و آموزش كشور - 
مي توانند پاسخگویي به سواالت را از دروسي كه در آنها توانمندتر و 
قویترند، شروع كنند. چرا كه در این صورت، پاسخگویي به سواالت 
این  در  البته  شد.  خواهد  امیدوارشدن شان  و  گرفتن  روحیه  باعث 
روش، داوطلبان باید در هنگام پاسخگویي به سواالت دقت داشته 

باشند تا شماره سوال با شماره آن در پاسخنامه تطبیق داشته باشد.«

1+ 12 نکته ای که کنکوری ها باید بدانند

حرفی از جنس زبان

مقدمه مؤلف

تست هاي زبان كنکورتان را فقط از روي این دو كتاب طرح 3 
مي كنند: زبان سال چهارم و زبان3 . با این حساب، خواندن 
كتاب هاي زبان 1 و 2 ضرورتي ندارد مگر این كه فکر كنید پایه تان 
در این درس خیلي ضعیف است. آن وقت دیگر مجبورید نگاهي هم 
به كتاب هاي زبان 1 و 2 بیندازید. اما از بین آن دو كتاب مرجع )زبان 
3 و زبان سال چهارم(، سهم كتاب سال چهارم در كنکورتان خیلي 
بیشتر از كتاب سال سوم است. تقریبا 85 درصد تست هاي واژگان 
و 75 درصد تست هاي گرامر كنکور از روي كتاب زبان سال چهارم 

طرح مي شود. 
از زبان 3 معموال 1 یا 2 سوال گرامر مي آید كه قابل پیش بیني هم 
»ترتیب صفات«. ولي در  یا  هست. مثال مبحث »معلوم و مجهول« 
خصوص واژگان، به جرات مي شود گفت كه 90درصد كلماتی كه 
در كتاب زبان 3 مي خوانید، در زبان سال چهارم هم تکرار مي شود. 
بنابراین یک دوره سریع زبان 3 براي به یاد آوردن واژگان این كتاب، 

كفایت مي كند.

كتاب 4  كجاهاي  از  كنکور  تست های  كه  گفتم  براي تان 
كه كجاهاي  بگویم  براي تان  طرح مي شود. حاال مي خواهم 
كتاب تان در كنکور، تست ندارد. توجه، توجه: از دیکته در كنکور 
سال  كتاب  در  اگرچه  هم  استرس  و  تلفظ  مباحث  نمي آید.  سوال 
سوم تان هست اما در كنکورتان نیست كه نیست! در كتاب هاي جدید 

سال چهارم تان هم كه اصال خبري از تلفظ و استرس نیست. 
در  كه  است  آسان  و  نسبتا جدید  مبحث  یک  هم  »نقش جمالت« 
همان سال اول ورودش به كتاب درسي، در كنکور دانشگاه آزاد از 
آن یکی دو سوال مستقیم طرح شد؛ اما در كنکور سراسري، سواالت 
این مبحث را در میان سواالت درک مطلب می بینید. با این وجود، به 
دلیل آساني و هم چنین سودمندی این مبحث، بهتر است آن را هم در 
مطالعه تان از قلم نیندازید. همان طور كه من هم در تالیف این كتاب، 
آن را از قلم نینداخته ام و در ضمیمه انتهایی كتاب به آن اشاره كرده ام. 
راستی، در ضمیمه انتهایی كتاب می توانید ترجمه متن هر 8 درس 

كتاب سال چهارم را هم پیدا كنید.
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زبان کنکور6

 5 3000 از  است  بهتر  زدن،  بار   10 را  تست   300 مي گویند 
تست را یک بار زدن. راست مي گویند. هر چه امروز تست 
مي زنید و درس مي كارید، باید نزدیک كنکورتان دوره و درو كنید. 
بنابراین از عالمت گذاري در متن و تست هاي این كتاب و هر كتاب 
و جزوه دیگري كه مي خوانید، تا روز كنکورتان غفلت نکنید. باور 
كنید به كسي كه كتابش را تمیزتر نگه دارد، هیچ جایزه اي نمي دهند. 
تا دل تان مي خواهد، حاشیه نویسي كنید و همین طور  این كتاب  در 
از  ردپایي  كه،  این  خالصه   .  .  . و  خالصه نویسي  عالمت گذاري، 

مطالعه تان را بر روي این كتاب باقي بگذارید حتما. 
 )S( اینجا تا دل تان بخواهد تست تالیفي داریم. تست هاي سراسري
چند سال اخیر هم از قلم نیفتاده است. حروف اختصاري T و R و 
E و H و Z را هم كه جلوي بعضي از تست ها توي پرانتز مي بینید، 

به ترتیب یعني: تجربي، ریاضي، انساني، هنر و زبان.
تست ها را حرام نکنید. از هر صفحه تست این كتاب مي توانید )و 
باید( به عنوان یک آزمون واقعي استفاده كنید. آن نوار آبي رنگي هم 
كه در زیر صفحات تست این كتاب مي بینید، دكور نیست؛ پاسخ برگ 
است. جواب تست ها را صفحه به صفحه توي آن عالمت بزنید و 
موقعي كه تمام تست هاي یک درس، یا بخش مشخصی از تست ها 
را زدید، بروید و پاسخ هاي صحیح را از پاسخ نامه بخوانید و براي 
خودتان درصد بگیرید. از عالمت گذاري روي خود تست ها به شدت 
برایتان  مجدد  پاسخ گویي  هنگام  در  تست ها  تازگي  تا  كنید  پرهیز 

حفظ شود.
اشتباه مي زنید،  امروز  كه  را  آبي رنگ، تست هایي  نوار  آن  در  ضمنا 
تا در فصل دوره، برگردید و ضعف هاي تان را  بزنید  حتما عالمت 
مرور و تقویت كنید. وقت گرفتن در شروع كار اصال الزم نیست اما 
كم كم عادت كنید كه در یک محدودیت زماني مشخص، تست بزنید. 
تشریح  براي تان  صحبتم  اوایل  همان  هم  را  محدودیت  این  میزان 

كردم. بند اول حرفهایم را كه هنوز یادتان هست؟
 

و اما راهنماي مطالعه این كتاب: خواندن هر درس را ترجیحا 6 
آن  متن  بروید سراغ  بعدش  كنید.  آن درس شروع  گرامر  با 
درس و به كمک ترجمه پیشنهادي، متن درس را به دقت بخوانید. بعد 
از این مرحله، سعي كنید لغت هاي آن درس را حفظ كنید و وقتي كه 
احساس كردید یک تسلط نسبي به تمام مباحث گرامري و واژگاني 
آن درس پیدا كرده اید، شروع كنید به تست  زدن. بهتر است با توجه 
به ماهیت فّرار درس زبان، بالفاصله بعد از خواندن درس، شروع به 
تست زدن نکنید. بگذارید بین این دو، فاصله معقولي وجود داشته 
باشد تا بتوانید خودتان را بسنجید كه مطلب چقدر در ذهن تان تعمیق 
پیدا كرده. همان طور كه قبال هم گفتم، در شروع تست زني الزم نیست 
وقت را در نظر بگیرید اما كم كم با 48 ثانیه براي هر تست شروع 
كنید و آرام  آرام خودتان را عادت بدهید كه براي هر تست فقط 30 
ثانیه وقت بگذارید. این طوري مي توانید 18 ثانیه باقیمانده از وقت هر 

تست را براي خواندن متن هاي كلوز و درک مطلب پس انداز كنید.
از متن هاي درک مطلب و كلوز هم غافل نشوید. وقتي درسي را تمام 
كردید، متن هاي سراسری را كه متناسب با آن درس است، بخوانید 
و تست هایش را بزنید. در پایاِن متن های دسته بندی شده ی سراسری، 
می توانید ترجمه و پاسخ تشریحی كامل آنها را هم ببینید. برای تسلط 

بیشتر روی متن، كتــــــاب ». . . و نترسیم از متن« را هم پیشنهاد 
می كنم. خیلی كمک تان می كند.

شده است كه گهگاه پاي تلویزیون نشسته باشید و یک فیلمي 7 
یا فوتبالي یا هر چیز دیگري را ببینید و نبینید؟ شده است 
كه هر از گاهي اعصابتان از ریاضي و فیزیک و هر درس این چنیني 
دیگري، خرد شده باشد و كتاب و جزوه تان را پرت كرده باشید به 
یک گوشه اي؟ توي تاكسي هم كه البد زیاد مي نشینید هر روز؟ و 
گهگاه هم در صف اتوبوس و خداي نکرده در صف بلیط سینما و 
استادیوم و امثالهم مي ایستید البد؟ درست است؟ خب، رفقا! به تمام 
این اوقات شما مي گویند: »زمان هاي مرده« و داوطلب موفق كسي 
است كه زمان هاي مرده اش را احیا كند. مي پرسید چطوري؟ عرض 

مي كنم كه بند هشتم را بخوانید تا ملتفت شوید.

یکي از بهترین راه هاي حفظ كردن هر مطلب حفظي، نوشتن 8 
آن مطلب است. نوشتن باعث مي شود كه مطلب مورد نظر، 
الاقل یک مرتبه در ذهن تان منعکس شود تا بسترسازي ذهني مناسبي 
براي حفظ كردنش پیدا كنید. تکرار و تکرار و تکرار، آن مطلبي را 
كه در ذهن تان یک مرتبه منعکس شده بود، به ذهن تان مي چسباند 
)stick in mind را یادتان هست در درس 3 زبان سوم دبیرستان؟( 

امتحان كنید:
كه  وقت  هر  و  بردارید  قابل حمل  )فیش(  كوچک  برگه  تعدادي 
مبحث  مثل  حفظیاتي  خواندن  موقع  )خصوصا  مطالعه اید  مشغول 
واژگان زبان( فیش برداري كنید. روي هر فیش مي شود ده یا بیست 
لغت را همراه با معني فارسي نوشت. برای دسترسی آسان به معنی 
واژه ها می توانید از كتاب »واژه نامه زبان کنکور« كمک بگیرید. چه 
واژه نامه، چه این برگه هاي قابل حمل، باید همیشه ي خدا توسط شما 
حمل شوند و هر جایي كه مي روید، باید آنها را همراه داشته باشید 
چون كلمات باید در زمان هاي مرده )یعني همان اوقاتي كه در بند 
هفتم براي تان گفتم( چشم هاي تان را نوازش بدهند. منظورم را كه 
مي فهمید؟ تکرار، معجزه مي كند. تکرارتان باید آنقدر زیاد باشد كه 
به مرور، وقتي به اولین لغت یک فیش نگاه مي كنید، تمام لغت هاي 
دیگر آن فیش هم در ذهن تان چرخ بخورد و به یادتان بیفتد، بدون 

این كه به دنبال آن لغت هاي دیگر چشم بدوانید.
 

درس 9  در  تست زني  شیوه هاي  درباره  مهم  نکته  چند  اما  و 
زبان. از گرامر شروع  مي كنیم. اشکالي كه ندارد؟!

قدم اول در پاسخگویي به یک تست گرامر، این است كه تشخیص 
بدهید آن تست به كدام مبحث گرامري مربوط مي شود. حرف ربط؟ 
شکل صحیح فعل؟ ترتیب صفات؟ یا . . . حاال این را باید از كجا 
بفهمید؟ از یک نگاه سطحي به گزینه ها. گزینه هاي یک تست گرامر 
را  مبحث  وقتي  مي دهند.  لو  زود  خیلي  را  گرامري  مبحث  معموال 
تشخیص دادید، آن وقت تست را بخوانید و این هم یادتان باشد كه 
صرفا با اتکا به ترجمه ، نمي شود به تست هاي گرامر پاسخ داد. باید 

حتما نکته هاي مربوط به آن مبحث گرامري را بلد باشید.
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7 حرفی از جنس زبان

براي زدن یک تست واژگان - اسمش هم داد مي زند كه - 10 
این است  بهترین حالتش  باشید.  بلد  را  معناي واژه ها  باید 
بدانید و هم مفهوم  را  كه هم معناي تک تک گزینه هاي یک تست 
صورت تست را بفهمید. اما اگر یکي از این دو شرط را نداشتید، باز 
هم نباید تست را رها كنید به امان خدا. با حذف كلمات ناآشنا در 
صورت تست و حدس زدن معناي آنها، با امتحان كردن گزینه ها در 
جاي خالي و با تالش براي برقراري ارتباط بین گزینه ها و كلمات 

نزدیک به جاي خالي، مي شود بسیاري از تست هاي واژگان را زد. 
اگر بدین ترتیب توانستید دو تا از گزینه ها را از دور خارج كنید و بین 
دوتاي دیگر گیر كردید، دل تان را و تست مربوطه را با هم به دریا بزنید 
و یکي از دو گزینه را انتخاب كنید. مبادا تست را رها كنید و بروید. 
البته یادتان باشد كه این توصیه مربوط مي شود به وقتي كه شما بین دو 
گزینه شک دارید، نه بین سه گزینه و یا بین هر چهار گزینه. شک بین 
سه گزینه و یا چهار گزینه، دیگر اسمش شک نیست. اما وقتي بین دو 
گزینه تردید دارید، با كمک گرفتن از روش هاي باال باید تست را بزنید. 
چون هر چقدر هم كه بدشانس باشید، زدن چنین تست هاي مشکوكي 
نهایتا به نفع تان تمام مي شود. حساب دودوتا چهار تاست. شما هر سه 
تستي كه غلط بزنید، یک نمره منفي مي گیرید. حاال فرض كنید مثال 
در 10 تست، بین دو گزینه شک دارید و مي خواهید پنجاه پنجاه كنید 
)البته با رعایت نکاتي كه گفتیم.( قانون احتماالت پیش بیني مي كند كه 
شما 5 تست را غلط مي زنید و 5 تست را درست. ما فرض مي كنیم 
شما از این قانون هم بدشانس ترید و مثال 4 تست را درست مي زنید و 

6 تا را غلط. مثبت 4 منهاي 2 مي شود مثبت 2. بد است؟
 

سخت ترین 11  كلوز  تست هاي  كه  گفت  مي شود  جرات  به 
تست هاي زبان كنکور  است، مخصوصا در كنکور سراسری 
متن  كه،  این  اما توصیه  و  بلندتر است.  و  پیچیده تر  كه كلوزهایش 
كلوز را با همان جاخالي ها یک مرتبه سریع و روزنامه وار بخوانید تا 
معناي كلي را درک كنید. بعد، برگردید و با هر جمله اي كه جاخالي 
دارد، مثل یک تست واژگان برخورد كنید. یعني همان توصیه هاي 
معناي  زدن  حدس  خالي،  جاهاي  در  گزینه ها  كردن  امتحان  قبلي: 
كلمات ناآشنا و یا پریدن از روي آنها و برقراري ارتباط بین معناي 

گزینه ها و كلمات نزدیک به جاي خالي. 
یادتان باشد كه تست هاي این بخش، نسبتا سخت  و وقت گیر است. 
پس اگر احساس كردید كه تست هاي این قسمت، دارد وقت تان را 
بیش از حد مي گیرد، از آن بگذرید و بروید سراغ بقیه تست ها و از 
باقیمانده وقت تان براي پاسخگویي به تست هاي كلوز استفاده كنید.

محتوایي. 12  و  روایي  جورند:  دو  مطلب،  درک  متن هاي 
بر  قرارشان  قابل فهم اند و  متن هاي روایي معموال ساده و 
این  روایي  متن  یک  خوبي  كنند.  روایت  را  داستاني  كه  است  این 
است كه راحت مي شود معنایش را فهمید. بدي اش هم این است كه 
براي پاسخگویي به تست هایش شاید مجبور شوید تمام متن را از 

اول تا آخر بخوانید. 
از متن روایي به نظر مي رسد.  متن  محتوایي، خشک تر و عبوس تر 
بین  رابطه  اجتماعي )مثال  با یک موضوع  رابطه  نوع متن ها در  این 
نسل جدید و قدیم( و یا حول یک محور علمي )براي مثال، تکامل 
فن آوري مخابراتي( بحث مي كنند. فهم این نوع متن كمي دشوارتر 
است اما حسن آن، این است كه به محض این كه چند خط اولش را 
بخوانید و معناي كلي اش را درک كنید، مي توانید با اعتماد به نفس 
تجربیات  و  آموخته ها  از  كه  ذهنیتي  با  و  تست هایش  سراغ  بروید 
قبلي تان دارید، تست ها را جواب بدهید و یا حداكثر این كه، پس از 

خواندن صورت سوال و گزینه ها، در متن به دنبال جواب بگردید. 
راستي، یادتان باشد كه معموال یکي از تست هاي هر درک مطلبي، از 
جنس واژگان است. یعني حتي اگر هیچ چیزي از متن درک مطلب 
نفهمید و یا اصال متن را نخوانید، تنها با تکیه بر حفظیات لغوي تان 
مي توانید آن تست را بزنید. البد دیده اید: معموال زیر یک كلمه را 
در متن درک مطلب خط مي كشند و معنایش را سوال مي كنند. این 

تست، تست آساني است. حرامش نکنید لطفا. 
 

توي یک تشت آب حتي اگر یکي دوتا سنگ و سنگریزه 13 
پایین  و  باال  و  درمي آید  هیجان  به  آب  بیندازید،  هم 
مي شود اما توي دریا تا دل تان مي خواهد سنگ و سنگریزه بریزید. 
چه مي شود؟ هیچ. دریا هیچ به روي خودش نمي آورد. اصال انگار نه 
انگار. تمام سنگ ها و سنگریزه هاي دنیا در عظمت دریا گم مي شوند. 
باشد.  وصل  دریا  به  دل تان  گذشته،  سال هاي  از  بیشتر  باید  امسال 

آرامش، نخستین شرط موفقیت در آزمون هاي خطیر است. 
خدا بزرگ تر و مهربان تر از آن است كه ما فکر مي كنیم. به خدا توكل 
كنید و از او بخواهید آن چه خیر و صالح است براي شما و سایر 
داوطلباني كه زحمت كشیده اند، اتفاق بیفتد؛ قل لن یصیبنا اال ما كتب 
اهلل لنا هو مولینا و علي اهلل فلیتوكل المومنون )توبه، 51(. دعاي خیر 

ما هم پشت سر شماست.
و توفیق همه از رفیق اعلي ست
رضا کیاساالر
www.shتابستان 1393
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 در این بخش، گرامر 8 درس س�ال چهارم را برای تان توضیح 
داده ام. راس�تش، کت�اب درس�ی تان بعض�ی از ای�ن مباحث را 
خیلی آس�ان گرفته و از کنار یک س�ری حرف های مهم، راحت 
رد شده؛ اما طراحان سراس�ری به این الیه های پنهان کتاب هم 
عالقه مندند و ازش�ان س�وال می دهند. برای همی�ن، من هیچ 
مبحثی را زیرس�بیلی رد نکرده ام تا س�رتان بی کاله نماند. این، 

نکته اول.
 نکت�ه بع�دی اینک�ه وقت�ی داری�د گرامر س�ال چه�ارم را 
می خوانید، حواس تان باشد که درس های 1 و 5 و 6 و 7 همه شان 
درباره ی »ح�رف ربط«اند. حتی می ش�ود گف�ت درس های 5 و 
7 ی�ک درس واحدند که بی جه�ت دوپاره ش�ده اند. من توصیه 
می کنم ای�ن دو درس را با ه�م بخوانید. گرام�ر درس 2 در کنار 
گرامر درس های 2 و 4 زب�ان 3 معنی پیدا می کن�د. درس 3 هم 
یک جورهایی همان درس 5 زبان 3 اس�ت؛  اما کمی ش�یک تر و 

البته سخت تر! 
 وقتی گرامر هر درس را تمام و کمال یاد گرفتید، بروید سراغ 
کتاب درسی تان و مثال های گرامرش را بادقت بخوانید؛ بعد هم 
تمرین های�ش را باحوصله حل کنی�د. بع�دش می توانید بروید 

سراغ تست ها. 

گـرامــر زبــان 
ســال چـهــارم

توضیح گرامر زبان چهارم
درس های 1 تا 8
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زبان کنکور10

درس 1

حروف ربط

در كتاب سال چهارم، 4 درس از مجموع 8 درسي كه بايد بخوانيد 
به حرف ربط اختصاص دارد. حروف ربطی كه شما می خوانيد، دو 
جمله ی ساده را به هم وصل می كنند و يک جمله ی مركب می سازند. 
ابتدای جمله ی مركب و هم در  اين حروف ربط می توانند هم در 
وسط آن قرار بگيرند. جمله ی بعد از حرف ربط را، جمله ی وابسته 

)پيرو( و جمله ی ديگر را، جمله ی هسته )پايه( می نامند.
شما در درس 1، با 3 خانواده متفاوت از اين حروف ربط و اعضاي 
آنها آشنا خواهيد شد. اين 3 خانواده عبارتند از: حروف ربط بيان كننده 

زمان، حروف ربط بيان علت و حروف ربط دوتايي.
 

الف( حروف ربط بيان كننده زمان
اين حروف ربط، ارتباط زماني بين دو جمله را بيان مي كنند. كلمات 

آشناي زير همگي حرف ربط بيان كننده زمان به حساب مي آيند:
 

قبل از اين كهWHENBEFOREوقتی
تا، تا اين كهWHILEUNTIL/TILLوقتی، در تمام مدتی كه
به محض اين كهASAS SOON ASدر حين اين كه، وقتی

از وقتی كهAFTERSINCEبعد از اين كه

مبادا هول برتان دارد كه: »اي بابا! چطور اين همه حرف ربط را حفظ 
كنيم؟« راستش، از بين تمام اعضاي اين خانواده، شما بايد با سه مورد 
آشنا شويد. اين سه مورد هم عبارتند از  when  و while  و as . پس 

كار چندان سختي پيش رو نداريد.
كمک  شما  به  ربط  معني حروف  سپردن  به خاطر  كه  باشد  يادتان 
مي كند تا معني جمالت و متون انگليسي را راحت تر درك كنيد. پس 
بد نيست كه يک بار ديگر به جدول باال نگاه كنيد. عيبي كه ندارد، 

دارد؟ 
 

الف-1( حرف ربط  When  )وقتی( و سه كاربرد مهم آن
 کاربرد اول؛ دو عمِل متوالی: اگر دو عمل، با فاصله اي اندك و به 
  when  دنبال هم انجام شده باشند، مي توانيم دو جمله ی مربوطه را با

به يكديگر متصل كنيم.  

1. When I got home, I took a bath.

2. When he left school, he went to work in a shop.

1 ( وقتي رسيدم خانه، به حمام رفتم. )اول رسيدم خانه، بعد رفتم 
حمام.( 

2 ( وقتي مدرسه را ترك كرد، در مغازه اي مشغول به كار شد. )اول  
مدرسه را ترك كرد، بعد رفت سِر كار.( 

 کاربرد دوم؛ دو عمل متقاطع: اگر دو عمل هم ديگر را قطع كنند، 
كه  شرط  اين  به  كنيم؛  استفاده   when از  آنها  ربط   برای  می توانيم 
و  لحظه ای  نشان دهنده ی عمل  كه  بچسبانيم  به جمله ای  را   when

قطع  كننده است، نه عمل طول كشنده ای كه در جريان بوده.

1. When the lights went off, we were playing chess.

2. Luckily, no one was inside the building when the 

earthquake happened.

1 ( وقتي برق رفت، داشتيم شطرنج بازي مي كرديم. )قطع برق يک 
عمل لحظه ای است كه جريان بازی را قطع كرده است.( 

2 ( خوشبختانه وقتي زلزله آمد، هيچ كس داخل ساختمان نبود. )وقوع 
يک  نداشتن،  يا  داشتن  حضور  اما  است  لحظه ای  عمل  يک  زلزله 

وضعيِت زمان بَر و طول كشنده است.(

 کاربرد سوم؛ دو عمل تکرارشونده: وقتي مي خواهيم تاكيد كنيم كه 
دو عمل )چه هم زمان، چه متوالی( هميشه همراه هم تكرار مي شوند، 
از  when  استفاده مي كنيم. در اين نوع جمالت،  when  در حقيقت به 

جاي  whenever  و در مفهوم »هر وقت كه« به كار مي رود.

When it rains, the buses are crowded.

وقتي )= هر وقت كه( باران مي آيد، اتوبوس ها شلوغ مي شود.
 

در كمال تعجب! 
فقط  گرامر«،  »خالصه ی  قسمت  در  چهارم  سال  زبان  کتاب 
کاربرد اول را براي  when  ذکر کرده؛ اما در کمال تعجب، در 
تمرین های کتاب درسی )صفحات 9 و 10(، عالوه بر کاربرد 

اول، از کاربردهاي دوم و سوم نيز سوال شده است. 

الف-2( حرف ربط While )وقتی، در حين این كه( 
دو عمل هم زمان: اگر دو عمل به طور هم زمان انجام شوند )چه به 
  while صورت موازی، چه متقاطع(، برای اتصال آنها از حرف ربط
بايد هميشه  را  ربط  اين حرف  كه  باشد  يادتان  اما  مي كنيم.  استفاده 
ابتدای جمله ای بچسبانيد كه عمل طول كشنده )زمان بَر( را نشان  به 

.)when می دهد )دقيقا برعكس
البته می شود به جای while از  as  و حتی از خود when  هم در اين 

كاربرد استفاده كرد، اما اولويت هميشه ی خدا با while  است.

1. While I was parking my car, I hit the car behind.

2. We talked while we walked.

1 ( وقتی داشتم ماشينم را پارك مي كردم، زدم به ماشين عقبي. )پارك 
كردن، يک عمل طول كشنده است اما تصادف كردن، يک عمِل لحظه ای 

است. اين دو عمل هم ديگر را قطع كرده اند.( 
2 ( درحين اين كه قدم می زديم، صحبت می كرديم. )قدم زدن و صحبت 
كردن، دو عمل طول كشنده و موازی هستند كه با هم در حال انجام اند.(

www.sh
ab

gh
are

hp
ub

.ir 

88
98

66
78



11گرامر سال چهـارم

الف-3( حرف ربط As )وقتی، هرچه، درحين این كه( 
زياد شوند،  يا  كم  هم  به تناسب  عمل  دو  وقتي  متناسب:  عمل  دو 
براي نشان دادن اين تناسب از  as  )هرچه( استفاده مي كنيم. در اين 
جمالت، معموال صفات و قيود تفضيلی )برتر( به  چشم می خورد. 

البته يادتان نرود كه as می تواند به جای while  هم به كار برود.

1. He gets more attractive as he gets older.

2. We talked as we walked.

1( هر چه سن او باالتر مي رود، جذاب تر مي شود. 
2( در حين اين كه قدم می زديم، صحبت می كرديم.

مته به خشخاش نگذارید، لطفا! 
متعدد  کاربردهای  زمان،  ربط  به عنوان حرف   ،as ربط  حرف 
آنها  به  است  نخواسته  درسی تان  کتاب  که  دارد  نيز  دیگری 
برای   as با کاربرد  رابطه  را بخواهيد، در  اشاره کند. راستش 
چنين  اما  نزده  حرفی  هيچ  کتاب تان  متناسب،  عمل  دو  ربط 
جمالتی در متن درس زیاد دیده می شود )مثال صفحه 4 کتاب 
درسی، همان خط اول(. اما اصال جای نگرانی نيست. شما هم 
الزم نيست زیاد مته به خشخاش بگذارید. به خاطر داشته باشيد 
که سواالت گرامر در آزمون سراسری، معدود و تقریبا هميشه 

محدود به مباحث کتاب درسی است.

ب( حروف ربط بيان علت
نشان  را  جمله  دو  بين  معلولِي  و  علت  رابطه  ربط،  حروف  اين 
مي دهند. در زبان فارسي، تا دل تان بخواهد از اين نوع حرف ربط 
داريم: »زيرا، چون ، از آن جايي كه، به اين خاطر كه، به اين علت كه 
و غيره«. در زبان انگليسي هم از اين نوع حرف ربط زياد داريم امـا 
سه تاي آنها از بقيه رايج تر است. كتاب شما نيز تنها به همين سه 

مورد اكتفا كرده است.

BECAUSEچون، چون كه، زيرا، برای اين كه
ASچون، زيرا، از آن جايی كه

SINCEچون، زيرا

1. As I was too hungry, I stopped to buy a sandwich.

2. She didn’t go out because it was raining.

3. Since the exercise is too easy, we can easily do it.

1.  چون گرسنه بودم، ايستادم تا ساندويچ بخرم.
2. او بيرون نرفت چون داشت باران مي آمد.

3. چون اين تمرين بسيار آسان است، مي توانيم به راحتي آن را انجام 
بدهيم.

 
 اين سه حرف ربط تفاوت چنداني با هم ندارند. هر سه مي توانند 
در آغاز و يا در وسط يک جمله ی مركب به كار بروند. معني شان 

هم يكسان است. يكي شان رايج تر است، يكي شان رسمي تر است و 
يكي شان هم قديمي تر. اما اين ها به من و شما ربطي ندارد. ما بايد در 

هنگام حل تست، هر سه  را به يک چشم نگاه كنيم. 
 

حواس تان باشد 
تا   ... که  وقتی  )از     since  ربط از حرف   »1 »زبان  کتاب  در 
براي نشان دادن زماِن شروع  حاال( در جمالت حال کامل و 
  as  عمل استفاده مي کردیم. همين چند خط پيش هم دیدیم که
)وقتی( براي نشان دادن هم زماني دو عمل به کار مي رفت. پس 
حواس تان باشد که بعضي از حروف ربط، معاني و کاربردهاي 
متفاوتي مي توانند داشته باشند. باید دقت خود را بيشتر کنيد تا 

کاربردهاي متفاوت یك حرف ربط را از هم تشخيص بدهيد. 

ج( حروف ربط دوتایي
اين دسته از حروف ربط مي توانند دو جمله و يا دو بخش از يک 
جمله را به هم ربط بدهند. اينكه چرا به آنها مي گويند حرف ربط 
دوتايي، يک دليل بسيار ساده دارد: همه شان از دو قسمت تشكيل 

شده اند. به جدول زير دقت كنيد: 
 

 ... WHETHER ... ORچه ... چه ...
... EITHER ... ORيا ... يا ...
... NEITHER ... NORنه ... نه ...

... NOT ONLY ... (BUT) ALSOنه تنها ... بلكه ...
... BOTH ... ANDهم ... هم ...

1.Whether you are fat or thin, you can use this ma-

chine to keep fit .

2. Either you leave now or I call the police!

3. Neither my mother nor my father went to university.

4. Not only did he come late, he also forgot his book.

5. This tennis tournament is open to both amateurs 

and professionals.

حفظ  براي  دستگاه  اين  از  مي توانيد  الغر،  چه  باشيد  چاق  چه   ) 1
تناسب اندام خود استفاده كنيد.

2( يا اآلن مي روي يا پليس را خبر مي كنم.
3( نه پدرم و نه مادرم، هيچ يک به دانشگاه نرفتند.

4( نه تنها دير آمد، بلكه كتابش را هم فراموش كرده بود.
5( هم آماتورها، هم حرفه اي ها مي توانند در اين تورنمنت تنيس شركت كنند. 

 
انگليسي  با زبان  آنهايي كه ميانه ی چنداني   يک خبر خوش براي 
ا ست كاربرد و معني  اين خانواده، فقط كافي  بين اعضاي  از  ندارند؛ 
يكي شان را به خاطر بسپاريد. اگرچه بقيه در البالي كتاب درسي به 
   whether - or  چشم مي خورند اما در بحث گرامر، كتاب تان فقط به

اشاره كرده است. 
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زبان کنکور12

                   در كتاب نيامده است كه ...     
حرف ربط  whether  مي تواند نقش حرف ربط پرسشي را هم 
بازي کند. در این صورت، آن را »که آیا« ترجمه مي کنيم. در 
این جمله ها دقت  به  نيست.  اجباری   or این کاربرد، حضور 

کنيد: 
1. She wanted to know whether I could

speak English (or not).

2. I asked whether he had a driving license

(or not).

1 ( او مي خواست بداند که آیا من انگليسي بلدم )یا نه(. 
2 ( من پرسيدم که آیا او گواهي نامه رانندگي دارد )یا نه(. 

 براي حل تست هاي حرف ربط، نيازي نيست عمليات محيرالعقول 
انجام بدهيد. كافي است به درك كلي معني جمله رسيده باشيد و 
معني حروف ربط هم يادتان باشد. به عبارت ديگر، بايد به ترجمه ی 

جمله تسلط داشته باشيد. فقط همين!

سراسري، زبان، 1390 
We were watching TV all evening ……… we had 

nothing better to do.  

1) as   2) if

3) so that  4) whether

پاسخ تشریحي
برای  بهتری  ......... هيچ كار  تلويزيون تماشا می كرديم  را  كل عصر 

انجام دادن نداشتيم.
2( اگر )گرامر پايه(  1( چون - در حين اين كه  

4( چه - كه آيا 3( تا )گرامر درس 6(  

رابطه علت و معلولي روي جمله سنگيني مي كند. معلوم است كه 
بايد گزينه 1 )چون( را براي بيان علت انتخاب كنيم.

 

دانستن معنی جمله  برای حل تست حرف ربط، فقط    ديديد؟ 
كافی است. حاال به دو تست ديگر توجه كنيد.

سراسری، هنر، 1390 
I’ve offered her the job, but I don’t know ……… 

she’ll accept it.

1) whereas  2) since 

3) because  4) whether

پاسخ تشریحي
كار را به او پيشنهاد كرده ام، اما نمی دانم ......... آن را خواهد پذيرفت 

)يا نه(.
2( چون - از وقتی كه 1( در حالی كه )گرامر درس 5(  

4( چه - كه آيا 3( چون     

در اين تست از whether در معنی »كه آيا« استفاده شده.

سراسری، تجربی، 1387 
Carlos had lots of free time and read a lot of 

books and magazines ......... he was in London.

1) because  2) while 

3) during  4) since

پاسخ تشریحي
 كافي است جمله را درست ترجمه كنيد:

كارلوس وقت آزاد زيادی داشت و كتاب ها و مجالت زيادی خواند 
......... در لندن بود.

2( وقتی 1( چون    
4( چون - از وقتی كه 3( در طیِ   

پاسخ صحيح، گزينه 2 است؛ اما چرا گزينه 3 يا 4 نمی توانند درست 
باشند؟ چون during يک حرف اضافه است، نه حرف ربط؛ و بعد 
از خود به اسم احتياج دارد، نه جمله. گزينه 4 هم در معنی »از وقتی 
كه« شايد به معنی كلی جمله بخورد، اما دچار يک مشكل گرامری 
است. همان طور كه قبال هم ديديد، since در معنی »از وقتی كه« نياز 
اين تست، جمله ی  به جمله ی حال كامل دارد. در صورتی كه در 

هسته )پايه( در زماِن گذشته ساده است، نه حال كامل.
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