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1 فصل
Reading Comprehension

There is nothing that
wastes the body like
worry, and one who has
any faith in God should be
ashamed to worry about
anything whatsoever.
فهرست
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درس

1

مهارﺕ درﺳﺖ ﺧواﻧدن
ﭘﻠكان ﺁموزﺵ

يكي از حرفهايي كه بعد از كنكور زياد از بچهها ميشنويم اين است كه:
«وقت كم آوردم به درك مطلب دوم نرسيدم».
ميدانيد تنظيم وقت در بخش زبان شـايد از بقيهي دروس عمومي مهمتر باشـد چرا كه زبان در
آخر دفترچهي عمومي قرار دارد و تعداد زيادي از شـما وقتي به اين درس ميرسـيد معموالً حتي 20
دقيقه وقت اسـتاندارد آن را هم نداريد ،اگرچه اين زمان هم شـايد كافي نباشـد .پس ميبينيد سـرعت
خواندن چهقدر در اين درس اهميت دارد .اما اگر ميخواهيد سرعتتان را زياد كنيد بايد اصول درست
خواندن متن را جدي بگيريد .يادتان باشـد اگر سـطح زبانتان ضعيف يا متوسط است ،اين قسمت
را با دقت خيلي بيشتري بخوانيد و سـعي كنيد در تمام مراحل خواندن اين كتاب ،اصول آن را
در نظر داشته باشيد.

 1ـ اصل ﺗﺤﻤل اﺑهاﻡ
در پاسخ دادن به هر متن درك مطلب ،بايد يكبار متن را بهطور كامل ولي سريع بخوانيد .در اين دور

خوانـدن قطعـ ًا معني بعضي از كلمات يا عبارتها را نميدانيد .ندانسـتن معني اين لغات يا عبارتها
نبايد مانع از ادامهي خواندن متن شود .در واقع بايد بدون توجه به معاني لغات يا عبارتهاي ناآشنا،
معني بقيه متن را در نظر بگيريد .براي روشنتر شدن اين مطلب به شيوهي معني كردن پاراگراف زير
كه از متن دركمطلب رشتهي انساني  92گرفته شده توجه كنيد:

To die on the banks of the River Gangs in India and to have one's ashes cast on its waters, is for

a Hindu to be sure of a happy future life. Bathing on its waters is believed to wash away sins and

cure disease. At the holy city of Varanasi, also called Benares, the banks are lined with temples
from which great stairs stretch down to the river so that people can bath.
معنـي« :مـردن در سـواحل رود گنـگ در هنـد و  to have one's ashes castدر آبهايش ،براي

يك هندو به معني مطمئن شـدن از داشـتن يك زندگي شـاد در آينده است .اين باور وجود دارد

كـه حمـام كردن در آبهايش sinها را ميشـويد و بيماريها را درمان ميكند .در شـهر مقدس
واراناسـي كه بنارس هم ناميده ميشـود سـواحلي  ، lined with templesكه از آنها پلكانهاي
بزرگي تا رودخانه كشيده شده تا مردم بتوانند حمام كنند».

در بسـياري از موارد همين حالت معني كردن كام ً
ال براي پاسـخ دادن به سـؤاالت درك مطلب كافي

اسـت .پـس فكـر نكنيـد اگر معني حتـي بخش قابـل توجهي از متـن را نميدانيد ،اص ً
ال نميشـود به
سواالت پاسخ داد .جواب دادن حتي يك سوال ميتواند سرنوشتساز باشد.

پلكان آموزش
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 2ـ اصل ﮔﺮوﻫي ﺧواﻧدن ﻛﻠﻤاﺕ
جملهي زير را در نظر بگيريد:
«در اين كتاب اين مهارتها بهصورت پلكاني و بهتدريج در چند درس به شما معرفي ميشوند».
آيا شما اين جمله را بهصورت زير ميخوانيد:
در

ايـن

كتـاب

ايـن

در

چند

درس

به

مهارتهـا
شما

معرفي

بـه

و

صـورت پلكانـي

بـه

تدريـج

ميشوند.

و يا بهصورت زير:
در ايـن كتـاب
به شما

ايـن مهارتهـا

بهصـورت پلكانـي

و بهتدريـج

در چنـد درس

معرفي ميشوند.

قطعـ ًا جملـهي فـوق را بهصـورت دوم ميخوانيـد .در زبان مادري ايـن طريق خوانـدن را بهصورت
ناخودآگاه و بهطور خودكار انجام ميدهيد .ولي متأسفانه وقتي با يك متن انگليسي روبهرو ميشويد،
متـن را لغـت بـه لغـت ميخوانيد .اين كار هم سـرعت خواندن را كـم ميكند و هـم در معني كردن
جمالت شما را با مشكالتي روبهرو ميسازد .براي مثال اين عبارت را از متن زير در نظر بگيريد:

important things to do

زمانيكـه ايـن قسـمت را كلمه بـه كلمه ميخوانيد ابتـدا در ذهن خود اين معانـي را در كنار هم قرار
ميدهيد:
«مهم»« ،چيزها»« ،انجام دادن» .سپس بعد از مدتي فكر كردن به اين معاني ممكن است برسيد:
مهم است چيزها را انجام دهيم و يا چيزهاي مهم انجام ميشود.

اين كار (يعني دو بار معني را مرور كردن) همزمان زيادي را از شـما ميگيرد و هم در نهايت معني

درستي در ذهن شما ايجاد نميكند .عادت كنيد كه چند واژه را در قالب يك تركيب گرامري خاص

(ماننـد صفـت و موصوف ،مضـاف و مضافاليه ،فعل اصلي  +فعل كمكي و مانند آن) با هم بخوانيد.
بـا ایـن کار ،هـم متـن را سـريعتر ميخوانيد و هم آنرا درسـت معني ميكنيد .براي مثـال در عبارت
« »important things to doاگر دقت كنيد كه صفت و موصوف با هم يك تركيب را تشـكيل ميدهند،
بهراحتي به معناي «چيزهاي مهمي براي انجام دادن» دست خواهيد يافت.
بههمان ترتيب در عبارت « »should be consideredوقتي واژه بهواژه ميخوانيد در ذهن خود اين
معاني را در كنار هم قرار ميدهيد« :بايد» ـ «باشد» ـ «در نظر گرفتن» .همانطور كه ميبينيد بدون در

نظر گرفتن تركيب گرامري اص ً
ال نميتوانيد معني درستي از اين سه كلمه داشته باشيد .در صورتيكه
اگر ساختار فعل را در نظر بگيريد و بدانيد فعل  beهمراه با قسمت سوم فعل اصلي ،يك فعل مجهول

ميسـازد ،اين سـه كلمه را با هم خوانده  should be consideredو در نتيجه به اين معني دسـت
خواهيد يافت« :بايد در نظر گرفته شود».
در اين كتاب بعضي از مهمترين اين ساختارها را به اختصار بررسي ميكنيم.

 2ـ  1ـ ﺳاﺧﺘارﻫاي فعﻠي
يكي از سـاختارهايي كه در معني كردن متن نقش مهمي دارد سـاختار فعلي اسـت .آنچه براي
درك معني جمالت ،در ساختار يك فعل بايد مورد توجه قرار گيرد عبارت است از :زمان فعل ،معلوم

و مجهول بودن آن و در نهايت اشكال مختلف مصدري و معاني آنها در جمالت.
الف :زمان افعال
زمانهايي كه در درك معني آنها مشكل بيشتري داريد در يكي از دستههاي زير قرار دارند:
 )1زمانهايي كه با فعل « »to beسـاخته ميشـوند :معموالً بسياري از دانشآموزان با ديدن فعل to be

توجه به سـاختارهای گرامری در متن جملهها،
به یادگیری گرامر نیز کمک كرده و باعث درک

عمیقتـر اصـول گرامری میشـود .بهطوری که
حتی در زدن تست مربوط به آنها بدون فکر به

الگوی مربوط به آن ،بهآسـانی ميتوان به پاسخ

صحیح رسید.
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يعني ( )am-is-areآنرا «هسـت» معني ميكنند .حتم ًا سـعي كنيد در يك نگاه ،كلمات بعد آنرا هم در
نظر بگيريد تا بفهميد آيا فعل  to beبهعنوان فعل اصلي در معني «هسـت» بهكار رفته ،يا قسـمتي از يك
فعل بزرگتر است.

11Nحال استمراري:

She is reading a book.

او دارد كتاب ميخواند.

22Nگذشتهي استمراري:

We were leaving there.

ما داشتيم آنجا را ترك ميكرديم.
: be going to33N

They are going to return soon.

آنها قصد دارند زود برگردند.

It is going to rain.

ميخواهد باران بيايد.

زمانهايي كه با فعل  has ،haveو  hadسـاخته ميشـوند :بسـياري از شـما وقتي به شـكلي از فعل
 haveبرخورد ميكنيد ،ابتدا آنرا «داشتن» معني ميكنيد .باز هم دقت كنيد تا چند كلمهي بعد آنرا هم
ببينيد و بفهميد كه آيا فعل  haveبهعنوان فعل اصلي بهكار رفته و يا قسمتي از يك فعل بزرگتر است.
 had to ، has to ، have to 44Nبه معني «بايد»:

She has to finish her job today.

او مجبور است كارش را امروز تمام كند.

55Nحال كامل

قسمت سوم فعل have / has + p.p

اين زمان در فارسي معادل ماضي نقلي معني ميشود:

She has returned.

او برگشته است.

They have left there.

آنها آنجا را ترك كردهاند.

66Nماضي بعيد يا گذشته كامل:

قسمت سوم فعل had + p.p

She had finished cleaning when I returned.



وقتي كه من برگشتم ،او تميز كردن را تمام كرده بود.

 )3آينده در گذشته :گاهي در نقل قول غيرمستقيم و شرطي نوع دوم ،فعل كمكي  wouldميبينيم

كه آينده در گذشته معني ميشود:

 77Nاو گفت كه زود ميخواست برگردد.

She said she would return soon.

 )4فعل امر :جملهاي كه با فعل سـاده شـروع شـود بهصورت جملهي امري مثبت و اگر با «فعل سـاده »don’t +

شروع شود بهصورت جملهي امري منفي معني ميگردد:
88N

به كتابت نگاه كن و دستورالعمل را بخوان.

Look at your book and read the instruction.
Don’t open the door.

در را باز نكن.

1 1Kگاهي به همراه اين افعال ،يك قيد تكرار يا قيد حالت ميآيد كه ساختار فعل را طوالنيتر
ميكند .يادتان باشد همهي اين قسمتها بايد با هم معني شوند:
99N

We have often seen each other at the university recently.

110N

She has firmly decided to give up smoking.

ما اين اواخر همديگر را غالب ًا در دانشگاه ديدهايم.

او قاطعانه تصميم گرفته است تا سيگار كشيدن را كنار بگذارد.
ب ـ فعل مجهول

يكي از سـاختارهايي كه معموالً شـما را در معني كردن دچار مشـكل ميكند ،فعل مجهول است.

باز هم علت اين مشـكل اين اسـت كه بهجاي آنكه چند كلمهاي كه با هم تشـكيل يك فعل ميدهند

 + ing« فعل  »has/have + been +حال كامل
استمراري است .در فارسي اين شكل فعل را هم
بايد مثل ماضينقلي معني كنيد:
They have been working here for 10 years. Õ
آنها  10سال است كه اينجا كار كردهاند.

را بخوانيد ،كلمات موجود در آن را جدا جدا معني ميكنيد .در حالي كه بايد با ديدن يكي از اشكال

 فعل « »to beدر افعال مجهول معادل فعل

فعل  to beبه همراه قسمت سوم فعل ،آنرا بهصورت مجهول معني كنيد .زمان فعل مجهول را نيز از

«شدن» در فعل مجهول زبان فارسي است .پس در

روي زمان فعل  to beآن معني كنيد ،براي مثال «ميشود ،خواهد شد ،شده است و  .»....بهمعني گروه

معني فعل مجهول ،فعل «شدن» در همان زمان كه

فعلي مجهول در جمالت زير توجه كنيد:

فعل مجهول حال ساده

111N

The car engine is repaired every six month.

موتور ماشين هر  6ماه يكبار تعمير ميشود.

فعل مجهول گذشتهي ساده

112Nموتور ماشين هفتهي قبل تعميرشد.

The car engine was repaired last week.
فعل مجهول حال استمراري

113Nموتور ماشين االن دارد تعمير ميشود.

The car engine is being repaired now.
فعل مجهول گذشتهي استمراري

114N

The car engine was being repaired then.

موتور ماشين آن موقع در حال تعمير شدن بود.

فعل مجهول حال كامل

115Nموتور ماشين تعمير شده است.

The car engine has been repaired.
فعل مجهول ماضي بعيد

116Nموتور ماشين تعمير شده بود.

The car engine had been repaired.
فعل مجهول be going to

117Nموتور ماشين قرار است تعمير شود.

The car engine is going to be repaired.
فعل مجهول همراه فعل كمكي

118Nموتور ماشين نميتواند تعمير شود.

The car engine can’t be repaired.

ج ـ اشكال مصدري فعل
مهمترين نقشهاي عبارتهاي مصدري عبارتند از:
 )1مصدر با  toيا مصدر  ingدار در نقش فاعل:
119N

فاعل

To read sentences phrase by phrase can help us read faster.

خواندن گروه به گروه كلمات در يك جمله ،ميتواند به سريعتر خواندن ما كمككند.
فاعل

220N

Studying in a quiet place is necessary for you.

مطالعه در يك مكان آرام براي شما ضروري است.
 )2مصدر با  toبهعنوان قيد هدف و با معني «تا»:
221N

او به كانادا رفت تا تحصيالتش را ادامه دهد.

He went to Canada to continue his studies.

فعل « »to beبهكار رفته است ،بهكار ميرود:
تعمير شده است.
ماضي نقلي در زبان فارسي

has been repaired
حال كامل
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2 2Kگاهي مصدر با  toو مصدر  ingدار به شكل مجهول بهكار ميرود .در اين حالت «»to be+p.p
و يا « »being+p.pبهكار ميرود:

222Nماشين نياز به تعمير شدن دارد.

The car needs to be repaired.

د ـ وجه وصفي

اين سـاختار غالب ًا يك عبارت قيدي خالصه شـده است كه مشكل زيادي در معني كردن جمالت

ايجاد ميكند .ظاهر آن شبيه يك  Gerundاست ولي با يك كاما از بقيه قسمتهاي جمله جدا ميشود
و بهصورت يك قيد معني ميشود:



223N

قيد علت

Wasting too much time watching TV, she failed most of her exams.

معني :به علت تلف كردن وقت زياد با تماشاي تلويزيون ،او در بيشتر امتحاناتش مردود شد.

قيد زمان



224N

Having finished my work, I watched TV.

معني :پس از تمام كردن تكاليفم ،تلويزيون تماشا كردم.



225N

قيد شرط

Having a daily program to study, you can make sure of your success.

معني :اگر برنامهريزي روزانه براي درس خواندن داشته باشيد ،ميتوانيد به موفقيت خودتان اطمينان
داشته باشيد.

Íعبارت فوق را با جملهي زير كه در آن يك  Gerundدر نقش فاعل بهكار رفته مقايسه كنيد:

226N

Having a daily program to study can help you succeed.
فاعل

معني :داشتن برنامهي روزانه براي درس خواندن به موفقيت شما كمك ميكند.

 2ـ  2ـ ﺳاﺧﺘارﻫاي اﺳﻤي
در تشـخيص گروه اسـمي كافي اسـت تنها به تعداد محدودي از بخشهايي كه قبل و بعداز اسم
ميآيند توجه كنيد .نمونههاي زير را در نظر بگيريد:
227Nبهترين شاگردِ اين كالس

the best student in this class

228Nيك جواب بهتر به اين سؤال

a better answer to this question

229Nتمام مردم اين شهر
330N

all of the people in this city
Dr Brown’s lecture on the problem of unemployment

سخنراني دكتر براون در مورد مسئلهي بيكاري
331N

many beautiful flowers of various colors

گلهاي زيباي زيادي با رنگهاي متنوع
با كمي دقت ميبينيد كه اين قسمتها ميتوانند قبل از اسم واقع شوند:
حرف تعريف ( ،)a, an, theصفت اشـاره (… ،)this, that,صفت ملكي (… ،)my, your,معين كنندهي
مقدار يا تعداد (… )some, many, all,و در نهايت يك صفت (.)best, beautiful
و معموالً يك عبارت حرف اضافه (اسم  +حرف اضافه) مانند ( )in this classو يا ()to this question
بعد از اسم قرار ميگيرد.
ﻧﺘﻴجه :سعي كنيد در خواندن متن ،يك اسم را به تنهايي نخوانيد و يا معني نكنيد ،بلكه به بخشهايي
كه قبل و بعد آن آمدهانده هم توجه كنيد.

Íوجه وصفي معموالً يكي از مشكلسازترين
سـاختارها در ترجمـه متـون اسـت كـه غالبـ ًا بـا
سـاختارهاي ديگـر مانند سـاختارهاي مصدري يا
ساختارهاي فعلي اشتباه گرفته ميشود.
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 ـ مهارﺕ درست ﺧوﺍندن1 درس

 ـ ﺗﻤﺮﻳﻦ3
در جمالت زير به گروه كلمات مشخص شده توجه كنيد و با توجه به اين گروه كلمات جمالت
 يادتان باشـد سـعي كنيد از اين به بعد در خواندن هر جملهاي به جاي خواندن واژه به.را معني كنيد
. خواندن ساختار به ساختار (گروهي كلمات) را تمرين كنيد،واژه
 ـMany flowers of various colours are in the garden.
 ـDr. Brown’s lecture on the issue of unemployment was very instructive.
 ـMy best friend is deeply involved in a research on the effect of smoking on the brain.
 ـHis apartment on the 19th floor has a wonderful view of the city.

