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به نام خدا

دوره برگردان 

(متوسطمجموعه اول )مبتدی تا 

( )یادگیریِ ساختارها و مکالمات کاربردی از طریق تمرین

 رضا احمدپور

تب آموزش زبان انگلیسیمدرس دوره ها و مولف و مترجم کُ
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 دوره برگردان چیست؟!

ست. در این دوره شما با یک سری ایق ترین روش های یادگیریِ زبان انگلیسی  که پیش رو داریم، یکی از قوی ترین و دق  ایمجموعه 

آن ، باید تالش کنید که آورده شده استمواجه هستید، که طبق راهنمایی کوتاهی که در فایل های صوتی برای هر درس  تمارین

خواهید  روان صحبت کنید راتوانید نمیا ینکه چردر این مسیر شما ایرادات خود و دلیل ا. یدبرگردان به انگلیسیرا جمالت و تمارین 

هر درس به یک را پیدا و این مشکالت را رفع خواهید کرد.  کل مواجه هستیدبا مشکه بخش هایی یافت و با تکرار و جمله سازی 

. ستا  ساختارهای کاربردی و مکالماتی طراحی شده  اساسموضوع خاص )بعضی موضوعات در چند درس( پرداخته و روال دوره هم بر

خواهیم دید ،  آیدولی وقتی پای صحبت کردن پیش    بفهمیممیتونیم  را  متون زبان انگلیسی  از  لی  که خی  ایده ا بحال متوجه شدحتما ت

با حل هر تمرین، بتوانید صحبت کنیم. این دوره برای این منظور طراحی شده که نیم انمیتوخوبی که انگلیسی میفهمیم،  آنبه 

و بعد دهید پیشرفت  ارخود لیت، رفته رفته انگلیسی با تکرار و تمرین و جمله سازی و استمرار این فعا ونموده رو پیدا   خودرایرادات 

که  طراحی شده «متوسط تا پیشرفته«و  «مبتدی تا متوسط»مجموعه . این دوره در دو داز مدتی به خوبی انگلیسی صحبت کنی

به ساختارهای اساسی و ضروری زبان انگلیسی از مکالمات روزمره که با استفاده باشد میتا متوسط حاضر، مجموعه مبتدی  مجموعه

و در مجموعه برگردان سطح دوم و پیشرفته هم به مکالمات کاربردی در موقعیت های مختلف، ساختارهای خته شده است داپر

 است. غافل هستند پرداخته شده ابتدا از آنهافراگیران از  پیشرفته تر و موضوعاتی که نیاز روزمره هستند ولی اغلب

 جمله ای هست( در رابطه با یک موضوع خاص می باشد.  10درس اول که هر تمرین    26جمله کاربردی )غیر از    15ل  ین شامهر تمر

 مطالعه کتاب وهیش

 .کسب کنیددقت کنید تا بهترین نتیجه را اندن به این روش خوعزیز لطفا برای تاثیر هر چه بیشتر و بهتر این اثر  زبان آموزان

 ، یکی برای راهنماییِ، چون هر درس دو فایل صوتی داردExercise 01-01رای تمرین درس اول، وتی اول )مثال بابتدا به فایل ص

ایم نمودهای رهبه موضوع گرامری و ... بصورت گذرا اشا فایل صوتی . دردرین( گوش کنیتمرین و دومی توضیحات جواب تم آن انجام

سعی کنید و بخوانی یم. بعد از گوش دادن به فایل، جمله اول رو اهجمالت گفته بعضی راجع ب اتی رانیاز بوده توضیحکه و هر جا 

جمله فارسی آن به معادل انگلیسی سپس و  دحدس بزنیذهنتان فقط در بدانید . اصال نیازی نیست معادل انگلیسی رو نیدحدس بز

برای را . بعد همین کار گیرید فراار کنید تا بخوبی جمله و ساختار رو چندین بار تکرآن ، استمتفاوت متوجه شدید نگاه کنید. اگر 

آن نیم بدون فکر کردن از  اطوری یاد بگیریم که بتو  اساختار ر  کیم یهخوامی، وقتی  یدفراموش نکن.  دهید  جمالت بعدی تا آخر انجام

تکرار و ، مرورو بارها  بارهاو باید نیست کافی ضوع، ساختار، کلمه و ... این مونستن دانیم، فقط ساختار، عبارت، جمله و ... استفاده ک

رو متوجه خواهید خود  همین کار را تا انتهای کتاب پیش ببرید، در اندک زمانی پیشرفت و تسلط بر زبان انگلیسی    .شود  جمله سازی

 شد.
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 باشد،این مجموعه به همراه فایل صوتی می  

.مطالعه بفرمایید  صفحه قبل(در  مجموعه را )این   ه از  بل از شروع، شیوه ی خواندن و استفادقلطفا  
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 برگردان اول 

 :با متن پاسخ در صفحه بعد مقایسه کنیدو  دیبرگردان یس یرا به انگل رزی جمالت لطفا ��

🌷🍃🌷🍃 

 .یایکه باهام ب خوامی. م1

 که بهش کمک کنم؟ یخوای. م2

 .نجامیبدونه که من ا خوامی. نم۳

 .ی. دوست دارم باهام حرف بزن۴

 بهت گوش کنم؟ یخوای. م5

 کنم برات. کاریچ یخوایم دونمی. نم6

 بگن.. ازشون بخواه که بهت ۷

 که سخت درس بخونم. خوادی. پدرم ازم م۸

 (. visit)  می. اونا ازمون انتظار دارن که بهشون سر بزن۹

 کنه. یکار چیانتظار نداشته باش برات ه کسچی. از ه10

🌷🍃🌷🍃 

 01برگردان #
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 :اول برگردان پاسخ ��

🌷🍃🌷🍃 

 .یایکه باهام ب خوامی. م1

1. I want you to come with me. 

 که بهش کمک کنم؟ یخوای. م2

02. Do you want me to help him/her? 

 .نجامیبدونه که من ا خوامی. نم۳

03. I don't want him/her to know that I'm here . 

 .یبزن. دوست دارم باهام حرف ۴

04. I like you to speak with me . 

 بهت گوش کنم؟ یخوای. م5

05. Do you want me to listen to you? 

 کنم برات. کاریچ یخوایم دونمی. نم6

06. I don't know what you want me to do for you. 

 . ازشون بخواه که بهت بگن.۷

07.  Ask them to tell you . 

 سخت درس بخونم.ه ک خوادی. پدرم ازم م۸

08.  My father wants me to study hard . 

 (. visit)  میارن که بهشون سر بزن. اونا ازمون انتظار د۹

09. They expect us to visit them . 

 کنه. یکار چیانتظار نداشته باش برات ه کسچی. از ه10

10. Expect no one to do anything for you/don't expect anyone to do anything for 

you . 

🌷🍃🌷🍃 

 01پاسخ برگردان #
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 برگردان دوم

 :دیکن سهیو با متن پاسخ در صفحه بعد مقا دیبرگردان یس یرا به انگل رزی جمالت لطفا ��

🌷🍃🌷🍃 

 . باهاش برم؟1

 رون؟یب می. امشب بر2

 ازت بخوام؟  یزیچ هی تونمی. م۳

 .میکن یبا هم باز ای. ب۴

 رم؟یگیم ادی. به نظرت 5

 بهت کمک کنم؟ تونمی. م6

 .میبکن یکار ای. ب۷

 رون؟یب میبر ،یاکارهچه. امشب ۸

 .مینر ییجا/جاچیه ای. ب۹

 اسمتون رو بپرسم؟ تونمی. م10

🌷🍃🌷🍃 

 02برگردان #
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 :دوم برگردان پاسخ ��

🌷🍃🌷🍃 

 . باهاش برم؟1

01. Shall I go? 

 رون؟یب می. امشب بر2

02. Shall we go out tonight? 

 ازت بخوام؟  یزیچ هی تونمی. م۳

03. Can I ask you something? 

 .میکن یبا هم باز ای. ب۴

04. Let's play together. 

 رم؟یگیم ادی. به نظرت 5

05. Do you think I'll learn? 

 بهت کمک کنم؟ تونمی. م6

06. Can I help you? 

 .میبکن یکار ای. ب۷

07. Let's do something. 

 رون؟یب میبر ،یاکاره. امشب چه۸

08. What are you doing tonight? Shall we go out? 

 .مینر ییجا/جاچیه ای. ب۹

09. Let's not go anywhere . 

 اسمتون رو بپرسم؟ تونمی. م10

10. Can I ask your name? 

🌷🍃🌷🍃 

 02پاسخ برگردان #
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 برگردان سوم 

 :دیکن سهیو با متن پاسخ در صفحه بعد مقا دیبرگردان یس یانگل به را رزی جمالت لطفا ��

🌷🍃🌷🍃 

 (.that hard) ستی. شنا کردن اونقدرا هم سخت ن1

 سخته. یلی. کار کردن با تو خ2

 رفتن رو دوست دارم. دی. خر۳

 .دهیم یبه من حس خوب گرانی. کمک کردن به د۴

 منه. ی. شنا ورزش مورد عالقه5

 دارم.وست در اونجا رو د. شام خوردن 6

 ( برام. hobby) حهیتفر کی. سخت کار کردن ۷

 .ستیاونقدرا هم سخت ن یسیانگل یریادگی. ۸

 دادن راحت تره. امی. ارسال کردن صدا از پ ۹

 دارم. ازیکه ن هیزی. بودن با تو، چ10

🌷🍃🌷🍃 

 0۳برگردان #
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 :سوم برگردان پاسخ ��

🌷🍃🌷🍃 

 (.that hard) ستینقدرا هم سخت ن. شنا کردن او1

01. Swimming isn't that hard . 

 سخته. یلی. کار کردن با تو خ2

02. Working with you is so hard . 

 رفتن رو دوست دارم. دی. خر۳

03. I like going shopping . 

 .دهیم یبه من حس خوب گرانی. کمک کردن به د۴

04. Helping others gives me a good feeling. 

 منه. یشنا ورزش مورد عالقه. 5

05. Swimming is my favorite sport. 

 . شام خوردن در اونجا رو دوست دارم.6

06. I like having dinner there . 

 ( برام. hobby) حهیتفر کی. سخت کار کردن ۷

07. Working hard is a hobby for me . 

 .ستیاونقدرا هم سخت ن یسیانگل یریادگی. ۸

08. Learning English isn't that hard. 

 دادن راحت تره. امی. ارسال کردن صدا، از پ ۹

09. Sending voices is easier than texting. 

 دارم. ازیکه ن هیزی. بودن با تو، چ10

10. Being with you, is something I need . 

🌷🍃🌷🍃 

 0۳پاسخ برگردان #
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