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اومدیم ! بازم با دست پُر اومدیم خدمتتون و یه جزوه ی فوق العاده ی دیگه براتون آماده کردیم
تا مثل همیشه لذت یادگیری زبان انگلیسی را تجربه کنیم .بعد از جزوه های گرامر و
نوبتی هم باشه نوبت جزوه ی

هست.

نمیدونم توجه کردین یا نه .امّا افرادی که در حال فراگیری زبان هستند و یا بیشتر یادگیری مکالمه
داشتند  ،اگه بهشون بگی یک متن به انگلیسی بنویس یهو هنگ میکنند ! انگار بهشون گفتن سرود
ملی چین را از آخر به اول بخون ! 
اوج ماجرا اونجاست که این افراد مجبور میشن یک نامه ی انگلیسی برای یک انگلیسی زبان بنویسند.
اصن باید بیاین ببینید چجوری دست و پاشون میلرزه .بعد هم که می نویسند نتیجه ی کار دیدنیه ! اوه
اوه اوه اوه ! بعد از فاجعه ی هیروشیما  ،متنی که این افراد نوشتند بزرگترین فاجعه تاریخ بشریته !!!
بعضی ها هم که به صورت جدی تالش میکنند مکان اول را کسب کنند و فاجعه ی نویسندگیشون
از فاجعه هیروشیما جلو بزنه !!! نکن برادر من  ،نکن خواهر من ! به جون ایمان که میخوام دنیاش
نباشه  ،یک مقدار وقت بذارید نوشتن به زبان انگلیسی را هم میتونید یاد بگیرید.
بعضی ها فکر میکنند اگه یک نفر  ،گرامر را خوب یاد گرفته باشه  ،دایره لغاتش هم وسیع باشه راحت
میتونه یک متن به انگلیسی بنویسه  .خوب متاسفانه براتون بگم که اینجوری نیست .درسته که اگه
شما گرامر و دایره لغاتتون خوب باشه  ،بهتر می نویسید  ،اما باز هم کار بدجور میلنگه ! شاهدی بر
این ادعا هم دوستانی که تشریف می برند امتحاناتی مثل تافل میدن .ازشون بپرسید ببینید چقدر از
دو تا چیز نمره شون کم شده ! یکی

یکی

.

خوب بریم سراغ بحث های اولیه .قوانین کالس را که بلدید ؟ (چون احتماال جزوه های دیگه ی
ما را مطالعه کردین) .یک بار دیگه میگم تا یادتون بیاد .اینجا همه چی آزاده! در حین درس دادن
من شما میتونید تلگرام چک کنید  ،اینستاگرام چک کنید  ،اصال جفت پا برید وسط دنیای مجازی! اما
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درس دادن من که تمام شد به بخش تمرین می رسیم .وای به حالتون نتونید تمرین ها را درست
جواب بدید! انواع تنبیه های مختلف در انتظارتون خواهد بود!
شیوه ی درس دادن ما هم به این شکله که یک سری مهارت ساده اما تاثیرگذار مطرح میکنیم .در
موردش توضیح میدیم  .مثال هم تا دلتون بخواد حل میکنیم .وقتی خیلی خوب مطلب را یاد گرفتین
میریم سراغ تمرین.
عرض کنم خدمتتون که  ،شما برای اینکه یک نویسنده ی خوب بشید  ،باید یک سری استراتژی
های زیرکانه را بدونید تا توانایی نوشتن یک متن در حد بمب را به دست بیارید.
قواعدی که مطرح میشه آسونه .اما مهمه ! پس اصالً از اونها به راحتی رد نشین .برای قسمت
های مختلف تدریس از اساتید برجسته و معروف استفاده میکنیم .همه هم از دم پروازی !
ما فرآیند نوشتن یک متن را به سه قسمت کلی تقسیم می کنیم  -1 :کارهایی که قبل از نوشتن
متن باید انجام بدین  -2کارهایی که در حین نوشتن متن باید انجام بدین  -3کارهایی که بعد از
نوشتن متن باید انجام بدین !!!
در بخش اول در خدمت جناب پروفسور زوکربرگ هستیم! ایشون را که میشناسین ؟ ای بابا ! از
وقتی تلگرام اومده دیگه کسی فیس بوک نمیره که ایشون را بشناسه ! مارک زوکربرگ  ،کسیه که
فیس بوک را راه اندازی کرده دیگه ! چند وقت پیش بچه اش به دنیا اومد و  99درصد داراییش را
به خیریه داد .بعد متوجه شد جوگیر شده و دیگه پول نداره برای بچه اش پوشک بخره ! خیریه هم که
دیگه پولشو پس نمیده ! تصمیم گرفته به صورت ساعتی بیاد برای ما تدریس کنه و ما هم یه حق
الزحمه ای بهش بدیم!
خانم ها  ،آقایان  ،این شما و این مارک زوکربرگ معروف !
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با عرض سالم و بهترین الیک ها

خدمت شما هوادارن وکب کدینگی ! چی شده دیگه به

فیس بوک سر نمیزنین ؟ از وقتی شما ایرانی ها از فیس بوک خداحافظی کردین و رفتین سراغ
تلگرام  ،اینقدر فیس بوک سوت و کور شده که نگو ! نه کامنتی  ،نه الیکی

 ،نه پوکی  ،اصن یه

وضی! ما هم بیکار شدیم و فقط داشتیم مگس می پروندیم ! وقتی ایمان به من

زد و گفت

یه استاد میخواد که نحوه ی نوشتن یک متن را درس بده  ،با افتخار قبول کردم ! باالخره ایمانه
دیگه  .گردن من خیلی حق داره !!!
همونطور که ایمان هم براتون توضیح داد  ،مهارت هایی که قراره در این جزوه یاد بگیریم به سه
دسته تقسیم میشن .مهارت های قبل از شروع به نوشتن  ،مهارت های در حین نوشتن و
مهارت هایی بعد از نوشتن متن .خالصه از هر طرف حمله میکنیم و تاکتیک میزنیم تا بهترین متن
را تحویل بدیم .در بخش مهارت های قبل از نوشتن  2 ،تا مهارت عالی یاد میگیریم که اگه این
دو تا مهارت را به درستی پیاده سازی کنید  ،نصف راه را رفتین ! من یکی از مهارت ها را
بهتون یاد میدم و برای مهارت دوم از یه دوست خیلی خوب دعوت کردم بیاد براتون آموزش
بده .به موقعش با ایشون هم آشنا میشین .آماده این برای شروع؟ بزن بریم !
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مهارت اول  :موضوع متن را رمزگشایی کنید !

اولین و مهم ترین قدم در نوشتن یک متن رمزگشایی کردن موضوعیه که قراره در موردش بنویسید.
حاال این اصالً یعنی چی ؟ یعنی اینکه بفهمید طرح کلی متنی که قراره بنویسید چیه؟ در مورد چی باید
بنویسید؟ پیرامون چه چیزی باید بنویسید؟ موضوع متن راهنمای بسیار واضح و شفافیه که به شما
کمک میکنه بفهمید چطوری باید متن خودتون را بنویسید .اگه متن را به یه ساختمان تشبیه کنیم ،
موضوع متن راهنمای خیلی خوبیه برای طرح ریزی نقشه ی ساختمان .با درک درست موضوع ،
بنای ساختمان خودتون را طرح ریزی کنید .حتی پت و مت هم میدونند اگه شما بهترین متن را
بنویسید اما در مورد موضوعی که به شما داده شده  ،نباشه  ،به اندازه ی پشه بند هم به درد نمیخوره!
توی امتحانات هم صد در صد اگه متن نوشته شده با موضوع تطابق نداشته باشه امتیاز خوبی کسب
نمیکنید .همونطور که میدونین ما اهل عملیم! عملمون هم سنگینه ! تا به صورت ملموس با مهارت
هایی که قراره یاد بگیریم درگیر نشیم ولشون نمی کنیم .الزم باشه صد تا مثال بررسی میکنیم تا
مطمئن بشیم مطلب را یاد گرفتیم .بعد میریم سراغ مهارت بعدی .حاال هم میخوایم ببینیم وقتی
بهمون یک موضوعی میدن چجوری باید باهاش برخورد کنیم .به موضوعی که در ادامه اومده خوب
توجه کنید:
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وقتی شما دارید موضوع را مطالعه میکنید باید به ساختار متنی که از شما خواسته شده فکر کنید  .متن
شما باید با یک مقدمه شروع بشه .خارجیا بهش میگن

(یعنی اگه

اینو هم نمیدونستید دیگه هیچی ! سه روز عزای عمومی باید اعالم کرد! ) حاال بریم روی این مثال
خاص  ،ببینیم مقدمه چی باید باشه .اگه یکم توجه کنید می فهمین که مقدمه باید به عروسی های
بزرگ  ،عروسی های کوچیک و همچنین به مزیت هر کدوم به صورت کلی اشاره کنه .بعدش باید
یک پاراگراف پشتیبان بیاد که باز هم اونور آبیا بهش میگن

( الکی

اسم خارجیشا بهتون نمیگما ! خارجیشو یاد بگیرید بعداً باهاش کار داریم) خوب توی این پاراگراف
پشتیبان چی باید بنویسیم ؟ مزیت های عروسی های بزرگ و کوچک با جزئیات بیشتر .در آخرین
پاراگراف هم شما باید بگین عروسی های بزرگ را ترجیح میدین یا عروسی های کوچیک رو  ،و
جوابتون هر کدوم باشه باید با دلیل بگین چرا ! در واقع میشه گفت پاراگراف آخر  ،پاراگراف نتیجه
گیریِ متن شماست .پس با خوندن موضوع  ،ساختار متن را خودتون متوجه می شین .برای این
مثالی که زدیم به ساختار زیر رسیدیم :
پاراگراف مقدمه  :اشاره به عروسی های بزرگ و کوچک و مزیت های هر یک به صورت کلی
پاراگراف پشتیبانی اول  :در مورد مزیت های عروسی های بزرگ با جزئیات بیشتری بحث میشه
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پاراگراف پشتیبانی دوم  :در مورد مزیت های عروسی های کوچیک با جزئیات بیشتری بحث میشه
(اگه توجه کرده باشین ما مزیت های عروسی های بزرگ و عروسی های کوچیک را به طور جداگانه
در دو پاراگراف آوردیم .این کار به خوانایی و زیبایی متن کمک میکنه  ...در ضمن از همین جا معلوم
میشه ممکنه مجبور باشین چند تا پاراگراف پشتیبانی بنویسید .دلیلی نداره که فقط از یک پاراگراف
پشتیبانی استفاده کنید).
پاراگراف نتیجه گیری  :در این پاراگراف شما باید تعیین کنید کدوم عروسی را ترجیح میدین ؟ عروسی
های بزرگ یا کوچیک ؟ دالیل خودتونم باید بیان کنید .
یک بار دیگه به صورت خالصه این مهارت را با هم مرور میکنیم :هر موضوعی که به عنوان موضوع
متن به شما داده میشه حاوی اطالعات مهمیه ! موضوع دقیقاً مشخص میکنه که شما باید در مورد چه
چیزی بحث کنید و ساختار متنتون به چه صورت باید باشه .شما باید به دقت موضوع را رمزگشایی
کنید  .برای متنتون یک پاراگراف مقدمه  ،یک یا چند پاراگراف پشتیبانی و یک پاراگراف نتیجه گیری
در نظر بگیرید و در آخر موضوع هر پاراگراف را تعیین کنید .آهای اونایی که خوابید ! آهای اونایی که
تو اینستاگرام و تلگرام دارید میگردید ! حواستون جمع باشه ! ما در قسمت قبل از نوشتنیم ! یعنی
چی؟ یعنی قرار نیست فعالً حتی یک کلمه از متن را بنویسید .فقط توی ذهنتون یا کاغذ چرک نویس
مراحلی که در باال توضیح دادم را انجام میدین  .به همین راحتی!!!
امیدوارم با توضیحاتی که دادم و مثالی که بررسی کردم به اندازه ی کافی مطلب براتون روشن شده
باشه و خوب یاد گرفته باشین  .چون االن وقت تمرینه و از کمک من هم خبری نیست ! خودتون
باید این بخش را کامل کنید .اگه نتونستید باز هم به مثالی که زدم و توضیحاتی که دادم برگردید و
دوباره مطالب را مطالعه کنید .شروع این کار واسه کسی که قبالً متنی ننوشته یک مقدار سخته  .اما با
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حل چند تا تمرینی که بهتون میدیم دستتون راه میفته .جوری که وقتی موضوع را می بینید کمتر از
یک دقیقه توی ذهنتون پاراگراف های متن را تعیین میکنید.
در ضمن ما اینجا تشویق نداریم اما تنبیه داریم ! هر کی تمرین هاشو حل نکنه تنبیه میشه حساااااااابی!
پس لطفاً  ،حتماً تمریناتون را جدی بگیرید.
تمرین  :برای هر کدوم از موضوعات زیر مشخص کنید چه پاراگراف هایی باید استفاده بشه و در هر
کدوم چه چیزهایی باید نوشته بشه .دقیقاً مثل مثالی که حل کردم براتون عمل کنید.
آقا اجازه ؟ شما یه دونه مثال حل کردین انتظار دارید ما بتونیم تمرین حل کنیم ؟ آخه چقدر بی
انصافی ؟ تا کی بی عدالتی ؟ تا کی تبعیض اجتماعی ؟ این بود آرمان های ما ؟ ...
خیلی خوب بابا ! چرا حرف سیاسی میزنی ؟ یه دونه تمرین ها را خودم براتون حل میکنم اما فقط
همین یه دونه ها  .هفت تای بعدی را باید خودتون حل کنید .در ضمن چون اولین مهارته و هنوز
گرم نشدین اولین تمرین را خودم حل میکنم .از مهارت بعدی خبری از کمک و حل تمرین
نیست .خودتون باید فکر کنید و حل کنید .این را هم بگم که توی مثالی که داخل درسنامه براتون
بررسی کردم به فارسی توضیحات را نوشتم .اما دیگه خبری از فارسی نیست .جواب تمرین را به
انگلیسی براتون مینویسم  .نا سالمتی شما میخواین متن بنویسید باید با خوندن متن هیچ مشکلی
نداشته باشید!
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این هم از مثالی که قول دادم حل کنم  .حاال نوبت شماست  .ببینم چه میکنید !!!
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دوستان گرامی
برای مشاهده ی ادامه ی جزوه و یادگیری مهارت های بعدی
لطفاً نسخه ی کامل را تهیه فرمایید.

ایمان پندی

09120764034

دل هاتون وکب کدینگی !!!
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