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هدف مقاله  اارهن نشهاا دادا دا د هز  ایراییهنام اازمهالی یبهاا درتندمنهد رنبمه  ای یبهاا انگلییهی به  تار هی 
ای  1ا ه.ددر همهین را هزاو دت مهزنو ههن مهل مزشهدو ای اهدتد طرهارده  هرن رنبمه   ندمهده انهدد مهزن  ههماره 

اثههن  "رتمئههش ت لتلیهه."ای پههنده اتص نههان  اتص نمامشههنام   2مههزن  ههماره ت " پینامههشن  انیههاا ت برههاا"كزهها  
د هزشر  دت یبهاا مهشرد باه  در خلهه امهده هها   - دیپین انزخها   هدد انگیهاه امهن كهار مرالته  رتزهار یبهانی

ادبی ت نیمه  للمهی مدیهاا بهشده ا ه.د بتهيته  هتی  ندمهدبر. نیهو به  مقههشد ای  هیشه   رالیهو مقابله  ا  
 ههشدد پهه  ای مقامیهه  دنیههه مههزن ههها  انههلی بهها رنبمهه  ههها  منبههشه وردههاتم ههها  نابههو ميا هه  ا  ا ههزداده 

ت متنههامید در پامههاا بههن   مشههاهده  ندمههددامن ردههاتم ههها بهه   هه   ههرد لمههده رقیههین  ههدند   ههاخزشال و ناههش
یهی به  ا اس ت در مادتده مزن ها  انزخا   هدهو طنهین نزی ه   نتزه   هد كه  در رهمن رنبمه  مهل مهزن انگلی

 تار یو رتزارها  یبانی مزداتری را می رشاا در  رشح ماد  ده مشاهده نمشدد 

 
 

 طرح مساله
یاس می  دو   امد بزشاا  د. ازی ا ن ددمیاا رت  یمین رنرا ب  دت یباا مزداتم ردلن می كندندو بای هن نیای ب  رنبم  اا

شد ندا .د ایاا ای  می رشاا رنبم  را مدی ای نیایها  مبنم طناك  امداا ماد ین  هن دت یباا بنا  مدامل اتناد بامت  تب
یزنش رتیاتاتا اررباطامو اازیاج  شن در لالن خاكی می  ذردو با   یا  دتردد بشمژه هن ط  ای لمن ب ت تنهنگی بامت  ب  ا

 ب  ربادص درا ت اتدار نیا رقشم. می  نددد ای بمل  طنق نیو ب  امن مقهشد رنبم  ا .د
تاندمشههه  ها تد هههزاتردها  للمی مل یباا راب  یباا دمگن انزقاص می دهد ولذا ریهههلب اتبندتیباا مبدا  مزنبن متانی

ش  تكيم راایبميم تمزن یباا مبدا درمابد تدرنالب بميم  هدوا ا ی رنمن ركن رنبم  ا . ؛یمنااتبامدباا اندم تمق
باا ها  مبدا تمقهههد لمدرا مزداتم ا هه. ودرتندمند ولباراموتاله هات ههاخ. یباا مقهههد بیاا دارددتایدا با ك   ههاخ. ی

رنبم  رایینام تارداناری پدمد خشاهد دمددبنابنمن نارتا نیی. ا نبگشمین رنبم  متنی ابزماع اندمش  ت هنند هن مزنبن نا امن 
انگی دت یباا ای هن ا . بنا  رنبم  خشد تااد  نائو با د ك  امن تااد بیز  ب  نشع مزنو میااا دان  مزنبنو نناب. ما بیگ

 ت هدف رنبم  می رشاند ای  رد تاله  نتع  شدت ب  پارا ناف بن دد  
رنبم  می رشاند ای تاله  نتع  شد تب  مزن بن ددبنخی تااد رنبم  را بمل  می دانند ت بنخی دمگن پارا ناف مابندد ب   

. ت ن  رد كندو طناك  در نیمزی ایمزنو بمل  تااد  ن ن می ر د هیچ مل ای امن دت دمد اه را ن  می رشاا برشر كامو پذمنت
ی.د رنبم    بمل  خارج ای بات. طیا  ا . ت داخو بات.  یمزی دمگنكاردمد نی كاردمد ت كاتی بنا  رنبم  ا . ت درن
یاس نیای می  شدو مزن ادبی ا .و یمنا  ك  طیا  دمگند مدی ای مشارد  ك  بنا  رنبم  ب  تااد  بار زن ایتااد بمل  اا

پندایش متانی در دنرا اغلب بن پام  ردالی متانی نههشرم می  یند ت لنهههن رخیو در دنرا پنرنگزنا هه.د ب  همین خاطن  اه 
 دامن    متنی مل تاله  یزنش ت  اه كاه  می مابدد پی بندا ب  امن امن ببنا ً در  ام  بات. امداا پذمن ا .د 

دررنبم    مل مزن انگلییی ب  تار ی ممدن ا . پدمد می دمدونمشده درپژتهشی ك  پی  رتدارمد رایینام مزتدد  ك  
ا .دایدا باك  یباا تار ی یبانی ننتی ا . تماشر همنشینی دیاد  دارد اخ. همنشینی  نتها  بميم انگلییی بییار 
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 ههنل. انزقاص  اندک دطار رایین تباب  بامی می  ههشدترایین در امن  ههرد ب  طشر لمده بنا  رتاا  ههای  بميم تاتاام 
 متانی ا .د

رایینام لمده در بنر ی امن دتیباا مناهن ب   اخ.  نته هاتطبقام رشدیو دهنده   بميم ا .دهمچنین رایینام 
  اخزشاله تمتنا بییار نابو رشب  تدن. ن ن می با دد

یز  با د یمین   نیف ا . ولذا نرتا ادلامی دردا تبشد ندارد باامن ك  امن ريش رشان  یشه   راقیه در امن مقال  رش
نو با للن ب   ان ام راقیقام دنیقزن تت یتزن  را ام اد كنددمزن ها  انزخابی ب  تار ی رتاا بن ندانده  ده اندترایینام اا

 د د زشر ت اخ. یباا تار ی نمشده  ده اند
نیم  لمشمی ت مل مزن ادبی رری   ده ا .د انزخا  مزن ها بنا ب  لين   -امن مقال  بن ا اس بن نداا مل مزن نیم  للمی

نیم  لمشمی بشدا داو بامی بنا  رخیو پندای  نیی. ت در مزن دتم  - خهی بشده ا .د در مزن نخی. ب  دلیو نیم  للمی 
یمن نمام و هنشی كيم دا طشر ك  بامد ب   م. ت  ش   النانگی میو ندنده ا .د ای نیا بشا ر  ننار دا زن دا در نقر  دغا

 امن رتو بمل  تااد  كاتی بنا  رنبم  تنض  ده ا .د    
( ب  میاا دمده 1بنر ی لنانن مشمشص رایین در     رد  اخزشال و ناش  ت متنا ان ام ماتز  ا .د هن با  خن ای مزن )

 "(ب  میاا دمده ا .و من شر مزن بن نتز  ای2ا . ت هن ك ا  خن ای مزن ) "نژاد نا ی "منبشه ب  ا . من شر مزنی ا . ك 
 ا .د "رتمئش ت لتلی. 

دنچ  در امن مقال  مد ن ن ا .و دا ا . ك  هنگام رنبم  مل مزن ای یباا مبداء ب  یباا مقهد ط  راییناری در یباا ام اد 
 ههاخزمانی دت یباا ا هه.د همچنین رداتم یباا ها در ایر    متنا نیا  ههبب امن  می  ههشدد امن رایینام نا ههی ای اخزيف

رایینام می  شندد  امن مقال  نشاا می دهد ك  مزنبن بامد بن  اخ. ت تمژ یرا  دت یباا ریلب دا ز  با د ت اشیه رایینام 
 را بخشبی بشنا دد 

شینی یباا مبداء ممدن ا شینی ت بان  . دطار راشص  شدد بدمری ا . هن ط  یبانرا  مبداء در رنبم  هن دت ماشر همن
 ت مقهد بیگان  رن با ند ت ای خانشاده ت  اخ    مزداتم با ندو رایینام مزنشلزن ت مزتددرنخشاهندبشدد

درمشرشع ارام   ده درامن پژته  راقیقام میزقو تمزدی ب  مزن بادامن    مادتد نشرم نگنتز  ا . تراقیقاری در 
يء ههها  مههاد ههیههن  یبههاا دتم ارامهه   ههندمههده ا هههه. ایبههمههلهه  مههی رههشاا بهه  رههيش ههها  اخههزههيخم تخهه

ااص ب  بنر ههی  ( ا ههاره كندد1993(ت)مامدایههین كشههاتری/ 1977()لدت    1970()رههیاایههینی1970(و)تاردهش/1970)الن/
 رایینام ماد ده بزدهیو می پندایمن 

 
 تغییرات ساختواژی:. 1

 واژگانی کاهش ساختارهای متعدد و متنوع1-1
در یباا انگلییی بنا   اخزن ند. ردضیلی ت لهالی بها رشبه  به  مهل مها طنهد ه هامی بهشدا نهد. مهشرد ن هنو به  دت 

 (   1 شن  مزداتم لمو می  شد ) 
 الف( الگوی ساخت صفت تفضیلی

نههد. + ت بههنا  نههد. ههها  طنههد ه ههامی ایالگههش   + نههد. erدر مههشرد نههد. ههها  مههل ه ههامی ایالگههش   
more  ا زداده می  شددد 

 ب( الگوی ساخت صفت عالی:
 theنههد. + ت نههد. ههها  طنههد ه ههامی ای   the+ نههد. +  estبههنا  نههد. ههها  مههل ه ههامی ای الگههش   

most  ا زداده می  شدد 
در االی ك  در یبهاا تار هی نهنف ن هن ای رتهداد ه اههاو همگهی نهدام بهنا  ربهدمو به  نهد. ردضهیلی  پیهشند 

 می  ینندد   "رنمن  "و ب  ند. لالی پیشند ت بنا  ربدم "رن  "
    modernmore    (                                 7و بمل   1) مزن  رنمدرا 
 erweak                                   (          2و  رن  2) مزن  رنرتیف 
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 تبدیل و جایگزینی نوعی تكواژ ) از آزاد به وابسته ( 1-2
( ت مههناد ای ردههشال  2د )  "رمشهه  هههامی ا هه. كهه  مههی رشاننههد میههزقي ً در بملهه   ههاهن  ندنههد "ردههشال دیاد  مقهههشد ای
ردهشال  ا ه. كه  هن ها نمهی رشانهد به  دررت هاخ. بمله   اهن هشندو بلده  بامهد به  همهناه ردهشال دمگهن   "تابیز  
ی كهه  در ملهاص ههها  مزتانههب یمههن دنرهها خههب (  بهها ا ههزناد بهه  رتههارمف تههشق مهی رههشاا ادلهها كههند ردشالهههام 3د )  "بیامهد 

( داده بهه  تابیههز   4كشههیده  ههده ا هه.و در انگلییههی ای نههشع دیاد بههشده ت هنگههام رنبمهه  بهه  تار ههی راییههن  امیههزامی ) 
 مبدص می  شندد امن راشص در دت مشرد ارداق اتزاده ا . 

 / : eالف ( تغییر نوعی در تكواژ محدود کننده / 
 

   climate ofconditions(            6و بمل   1) مزن  نامب ِ د  ت هشامی 
   people ofgroups                  (           6و بمل   1 نته ِ مندم ) مزن 

   the earth ofparts         (            7و بمل   1نیم. ها  ِ یمین ) مزن 
 

كیههنه در لبههارم رنبمهه   ههده  در لبههارم انگلییههی متههادص نقهه ِ ofدر رمههامی ملههاص ههها مشههاهده مههی  ههشد نقهه  
تار ههی ا هه.و بهها امههن ردههاتم كهه  در لبههارم انگلییههی ردههشال منبههشه ای نههشع دیاد ت  در لبههارم رنبمهه   ههده ای نههشع 

 تابیز  ا .د 
 ب( قابلیت تغییر نوعی  در تكواژ بیانگر مالكیت:

رهمن رنبمه  به  تار هی به  نهشرم اخزیهار  مهی رشانهد در امهن ردهشال نیها در انگلییهی ای نهشع دیاد ا ه. كه  در 
  دو دیاد ما تابیز   اهن  نددد 

 
 heads their              (           22و  رن  2) مزن   اا ن – دنرا ن ِ 
 

ميا هه  مههی  ههندد یبههاا تار ههی نابلیهه. ا ههزداده ای هههن دت  ههدو دیاد ت تابیههز   ردههشال مالدیهه. را داردو امهها 
 رنرا  دو دیاد دا را رشلید می كنددانگلییی 

 
 حذف تكواژ معرفه ساز 1-3

یباا انگلییی دارا  ردشال  ا ه. كه  نشانگنا هن  نا ها ای نا هناس ا ه. تدا را بهنا  مخاطهب رتنمهف مهی كنهدد امها 
(  به  همهین دلیهو ا ه. كه  در رنبمه  یمهن بها  ردهشال متنته   های  5در تار ی متیارو طنین ردشای  تبهشد نهداردد ) 

" the "  در متادص تار ی دا خالی می ماند 
 

  world modernthe  of peoplethe (          1و بمل   1) مزن  رامد برااِ   ِمندم
  

تبههشد نداردوبلدهه  دریبههاا تار ههی ا ههن ا ههن  "  the "مشههاهده مههی  ههشد در رنبمهه  تار ههی ردههشال  متههادص بهها 
 بدتا ردشالنشان  ندنه بیامدومتنت  خشاهد بشدد

 
 تبدیل و تغییر واحدی زبان 1-4

 اهی بنا  رنبم  لدظ ب  لدظ نمهی رهشاا متهادص منا هبی ماته.و به  همهین خهاطن  هاخ. تاله مهشرد ن هن  دیهز   هده 
در امهن بها ربهدمو ت راییهن تااهد  یبهاا نامیهده ت بنا  انزقاص مدرشم مشرد ن ن ای طنهد تاله ا هزداده مهی  هشدد امهن امهن 

  ده ا .د در ملاص ها  یمن مداهین مشرد ن ن ای تااد تاله خارج  ده ب  تااد لبارم انزقاص ماتز  اند 
 

                               cosmopolitan(            1و بمل   1با رنشع نژاد  یماد ) مزن 
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                                            adapted(            6  و بمل 1بر. انرباق با ) مزن 
 

ميا   می  ندد در ملاص ها  تشق تااهد بمله  در یبهاا مبهداء تاله امها در یبهاا مقههد اررقها پیهدا كهنده به   هرد 
 "بهه   cosmopolitanلبههارم ر ههیده ا هه.د در غالههب تنهنهه  لاهه. هههامی كهه  مههشرد مرالتهه  نههنار  نتزهه  انههدو تاله 

( امها ههیچ مهل ای امهن رنبمه  ههاو متنهامی در خهشر  7ت  6رنبمه   هده ا ه.د )  "برانیو تابیز  ب  همه  بها  برهاا 
 مزن ارائ  ندنده اند ت در بات. بمل  نامشیتا می نمامندد 

 
 کاهش شمار ضمایر نقش بنیاد 1-5

ای دت نهشرم مزدهاتم ا هزداده مهی  هشدد  در یباا انگلییی بنا  نشهاا دادا رمهاما تهاللی مها مدتهشلی بهشدا مهل رهمین
در تار ی بنا  هن دت االه. مهاد  هده رنرها ای مهل نهشرم تال  ا هزداده مهی  هشد) البزه  امهن امهن در رهمامن مندههو 
ت ناپیش ز  ارداق مهی اتزهدو اهاص دا كه  در رهمامن مزههو بهنا  تهاللی نهشرری ت بهنا  مدتهشلی نهشرم دمگهن  بدهار 

 می رتد(د
 

  → me(            7و  رن  2من را ) مزن                      I  →(           5ن و  ر 2من ) مزن 
   → thee(         12و  رن  2رش را ) مزن                     → thou(        6و  رن  2رش ) مزن 

 
ی بها ترتد ردهشال در ملاص ها  انگلییی راییهن نقه  رهمین همهناه بها راییهن  هدو ا ه. امها در ملهاص هها  تار ه    
 ا .د "را  "بدمد

 
 تغییر الگوی صرفی 1-6

 (    8( متمشخ ً یبانرا را ب     د ز  لمده رقیین می كنند )  typologyای لااظ رده  نا ی ) 
 الف ( زبان های تحلیلی

در امن  شن  یباا ها تاله هها به  نهشرم بهدا ای ههن ت بهدتا راییهن نش هز  مهی  هشند ت رنریهب بها ههن دمهی دا هها 
 مبین نق  دا ها می با دد 
 ب ( زبان های تصریفی

در امن  شن  یبا نرا هن تاله اات  برشر مزش هب  بهی  ای مهل ردهشال ا ه.و كه  البزه  رابره  مهل به  مدهی بهین تاله 
 منبشه نیی.دها ت ردشالها  

 پ ( زبانهای پیوندی
در امن  شن  یبا نرها ههن تاله اهات  بهی  ای مهل ردهشال ا ه.و امها بهین تاله هها ت ردشالهها رابره  ا  مهل به  مهل 

( مهی رهشاا  ده. اكلهن 9) "مهنی میهلمی بهین رده هها  مخزلهف یبهانی تبهشد نهدارد  "تبشد دارددبا رشبه  به  امهن كه  
رهنه بیهز  انهدو لهیدن ههن یبهانی مدهی ای امهن تمژ هی هها را به  نهشرم غالهب ت بهاری یبانرا ب  نیب. ای امهن تمژ هی ب

دارا .د  طبیتزاً  امهن امهن در تاله  های  نیها مهی رشانهد بامگهاهی بهنا  طهنح پیهدا كنهدد به  لنهشاا ملهاص ممدهن ا ه. 
 دمگند مل یباا در  اخ. تاله ها ای مل الگش پینت  كند ت یباا دمگن در  اخ. هماا تاله ای الگش 

در یبههاا انگلییههی نههشرم بمههز بتضههی ای ا ههامی همههناه بهها راییههن تاكهه  درتنههی دنرهها ا هه.و بهه  لبههارم دمگههن ای 
تمژ ی رهنمدی بشدا یباا ا هزداده مهی  هنددد امها یبهاا تار هی امدهاا ا هزداده ای امهن تمژ هی را در بمهز بیهزن ا هامی 

( مههز الشنههف  11)  "من یبانرهها  هنههدتارتپامی ا هه. یبههاا تار ههی  بدمههد مدههی ای رالیلههی رههن "( ت ا نطهه  10نههدارد )
در باهامی هن ای رشاا پیشند  خشد برهنه مهی  یهندد ای نمشنه  هها  به  كهار  یهن  امهن رهشاا مهی رهشاا به  بمهز بیهزن 

 در پاماا تاله ها  مدند ا اره كند  "اا  "ت  "ها  "ا امی با ا زداده ای ردشال شن    
 

  men→(       16و  رن  2) مزن  هامند                        women→      (     14و  رن  2) مزن  هایا 
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 (   12طگشنگی رابر  بین نمشد انزاالی ت ماد  ردشالها را ذمي ً می رشاا مشاهده كند ) 
 

                                                             ] + باندارو + انیااو + مذكنو + بار یاصو + بمز [نمشد انزاالی         
                                          menنمشد ماد    

  ]+ بمز  [+  ] + باندارو + انیااو + مذكنو + بار یاص [نمشد انزاالی        
       ها↓                                    ↓                                                     

 مند                                                                                                 
 الحاق شناسه 1-7

در یباا انگلییی ب  ا زلنا   شم  هخ  مدهند در یمهاا اهاصو در بقیه  یمانرها ت ا هخاجو تتهو بره. انربهاق بها تالهو 
 نا   خانی را نمهی پهذمندد امها در یبهاا تار هی به  امهن من هشرو در رمهامی یمانرهاو تتهوو  نا ه  مخههشج به  خهشد 
می  یندد لذا هنگهام رنبمه  به  تار هیو ) به  ا هزلناء مهشارد  خهاج ای بمله  اازهنام ت رلامه. اد  كه  الگهش  دا در 

ی ارهات  مهی  هشد د به  همهین دلیهو ا ه. كه  دریبهاا د زگاه مرابق  یباا تار ی مذكشر ا ه. ( به  اتتهاص  نا ه  پامهان
تار هی دت نرهاد مهی رشانهد بهنا  مهل بمله  ذكن ههشد؛مدی اببهار  تدمگهن  اخزیار دنراداببهار  همهاا  نا ه  مها پههی 

 بند ا . تنراد اخزیار  هماا ا ن ما رمین  ا . ك  طبق    نرادرا ا ااص می كندد
 

  toodif you s                                                     (   1و بمل   1) مزن یدا ن بامیز
 anthropologists speak of       (   2و بمل   1) مزن  ندانیاا  نا اا ددد رقیین می كن

   I strike quickly                                   (    5و  رن  2) مزن  مب  دنی در  می  ین
 
 معدودحذف تطابق عدد و  1-8

در یباا انگلییی ند.  مار هی مدهند بها ا هن مدهند ت نهد.  مار هی بمهز بها ا هن بمهز به  كهار مهی رتدد امها 
در یباا تار ی ررهابه لهدد ت متهدتد ای امهن لاهاظ تبهشد نهداردد به  دمگهن  هخنو طه  نهد.  مار هی مدهند با هد ت 

 نشرم مذكن ب  كار می رتد  ط  بمزو با دا متدتد مدند ب  كار می رتددتط  مذكنت ط  مشنلبا د وب 
 

   racesthree major                                    (        2و بمل   1لمده ) مزن نژاد    
      groupsthree distinct                                   (   3و بمل   1مزماما ) مزن  نته   
 

تا هر  بمهز بهشدا نهد.  مار هی ا هن به  كهار رتزه  نیها بمهز ا ه.و ميا   می  ندد در ملاص ها  انگلییی ب  
 اما در متادص ها  تار ی للینغن بمز بشدا ند.  مار یو متدتد مدند ب  كار رتز  ا .د

 
 تقلیل الگوی ساختی در ترکیب اضافی 9-1

(  13)"ملدههی ت ددددر یبههاا تار ههیو رنكیههب ارههاتی دارا  انیههامی ا هه.  ارههات  رشرههیایو ارههات  رخهیهههیو ارههات   "
 د یباا تار ی نشمن بنا   اخ. رمامی دنرا ای مل الگش  تااد ا زداده می كند 

 
 + تابیز  هیز  +  ِ

 
( ممدههن   contextرشههخی  نههشلی رنكیههب بهه  د هه. دمههده  ههاهنا ً رنرهها ای طنمههه ارربههاه متههانی ت در باتهه. ) 

 لبا ً ای الگشا  مزداتم ا زداده می كند ا .د اما یباا انگلییی بنا   اخ. متادص هن مل ای دنرا غا
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 معادل انگلیسی نوع اضافه اضافه ترکیبی
  The door of the car رخهیهی در ِ ارشمبیو

 The history book رشریای كزا  ِ رارمخ

 Ali's book ملدی كزا  ِ للی

 His book كزا  ِ ات

 
                                                 human family(        5و بمل   1خانشاده   ِ انیانی ) مزن

                                                                  their heads(      22و  رن  2 ن ِ دنرا ) مزن
                                                   Montague's men(    16و  رن  2منداا ِ مشنزاگ ) مزن 

 
ميا هه  مههی  ههندد ا نطهه  یبههاا انگلییههی بههنا  رشلیههد متههادص ارههات  ههها  یبههاا تار ههی ای  ههاخ. ههها  مخزلدههی 

 ا زداده می كندو اما در مقابو یباا تار ی ای مل الگش ا زداده می نمامدد
 
 . تغییرات نحوی2

 الگوی نحوی غالب در جمله 2-1
مرابه دنچ  ك   امد رمهامی یبانشنا هاا بهن دا اردهاق ن هن دا هز  با هندو رشلیهد بمهيم در ههن یبهانی نالهده منهد ا ه. 

بملهه  م مشلهه  بههی  ههامانی ای تاله ههها نییهه.و بلدهه  همنشههینی تاله ههها در دا رههابز  "ت ای الگشهههامی پیههنت  مههی كنههدد 
تار هی ههن ای امهن نالهده میهزلنی نییهزند ت بها رشبه  به   ( یبهاا انگلییهی ت14)  "مادتدمزرا ت نشالهد تمهژه ا  ا ه.د

پیههنت  مههی  SOV(  ت یبههاا تار ههی ای الگههش   15)  SVOامندهه  یبههاا انگلییههی در  ههاخ. بمههيم خههشد ای الگههش  
(  رقنمبها ً 16نمامدو در رنبم  مل بمل  ای انگلییهی به  تار هی مها بهن لده و الگهش  دا د هزخشش راییهن مهی  هنددد ) 

رمهامی بمهيمو امهن راییهن مشهاهده مهی  هشد ت لهذا مهی رهشاا دا را لنههن تابهد بیشهزنمن راییهن دانیه.د در بن نداا 
در یبههاا تار ههی و  در غالههب مههشاردو تتههو دخههنمن بامگههاه را در الگههش  رشلیههد بمههيم ا ههااص مههی كنههدد امهها در یبههاا 

مهی دههدد البزه  بامهد اتهاتد امهن بامگهاه  انگلییی اكلناً  تتو ای لااظ رنریبهی بامگهاه په  ای نرهاد را به  خهشد اخزههاج
 ن  بيتهو ت مرلهو بلد   نام  مند ا .د 

 
  by-the passers watchedIf you  (  9و بمل   1( ) مزن  17)  رما ا كنید ا ن مندم در ااص لبشر را    

                 
    in America liveAmerican Indians who (11بمل   1( )مزن 18)كنندیند ی میبشمیاا دمنمدامی ك  دردمنمدا     

   
  their heads   will cut ofI                                                ( 22و  رن  2) مزن  خشاهن ید ن اا را     

 

 قابلیت حذف نهاد 2-2
مهی نامنهدو بهدمن متنها كه  مهی رهشاا رهمین در بامگهاه نرهاد را ای بمله    Pro- drop languagesبنخهی ای یبانرها را 

اذف كندد یباا تار هی بهاء امهن د هز  ای یبانرها ا ه.د در مقابهو بنخهی دمگهن ای امهن یبانرها امهن نابلیه. را ندارنهد ت 
ردههاتم  مههی نامنهدد بهها رشبه  بهه    Non-pro-drop languagesاضهشر نرههاد در دنرها اببههار  ا ه.د امههن یبانرها را 

تار ههی ت انگلییههی ای امههن دمههد اهو مههی رههشاا رمههامی رههمامن تههاللی را هنگههام رنبمهه  ای تار ههی بهه  انگلییههی ای بملهه  
 اذف كندد

 draw swords   'llwe                       ( 3و  رن  2د . ب   مشین می  شمن ) مزن 
 live you                                                (  2و  رن  2( ) مزن  19یند ی می كنی ) 
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 جایگاه صفت 2-3
برشر متمهشص در یبهاا تار هی نهد. په  ای مشنهشف خهشد مهی دمهدو امها در یبهاا انگلییهی لده  امهن نضهی  نهادق 
ا .د لذا در رنبمه  بمهيم اهات   هنته ا همی بها تابیهز  نهد.و رنریهب نهنار  هنتزن نهد. ت مشنهشف در ماهشر 

 رایین می  شد بمل  دطار 
   place busy                                           (   1و بمل   1) مزن   لشغبا  
 races major                                           (   2و بمل   1) مزن  لمدهنژاد 
  slave weak                                        (   12و  رن  2) مزن  رتیفددم 
 

 حذف توالی ثابت صفات درمحور همنشینی 2-4
 اه ممدن ا . مل ا هن دارا  طنهدمن نهد. با هدو كه  یبهاا تار هی در امهن مهشرد رنریهب خانهی بهنا  ا هزداده 
ای ندام منبشه نائو نیی.د اما یبهاا انگلییهی در امهن رابره  ماهدتدم. پهذمن ا ه. ت بهنا  ههن نهدزی بیهز  به  نهشع 

  ثابزی داردد متمشخ ً ای الگش  یمن در امن را زا ا زداده می  شد  ) ای طپ ب  را . ( ًداو بامگاه نیبزا
نههد. بههن  + نههد. ملیهه. + نههد. رنهه  + نههد. كمیهه. + نههد. كیدیهه. + نههد. 

 رتیین كننده
 اخزمند  رشالی نهدام در یبهاا انگلییهی ای مهل طهنف ت لهدم تبهشد تمژ هی منبهشه در تار هی ای طهنف دمگهن 

 اخزیار   دا رنریب ا زداده ای دنرا در تار ی می  ندددمشبب 
                     straight black hair(   9و بمل   1مشها  ناف ت  یاه ) مزن  –مشها   یاه ت ناف 

 بنا  بیشزن رت ن  دا مرلب ب  ملالی خارج ای مزن رشب   شد 
 

.                                                         bicycle black small oldYesterday, I bought an   
                                                           

در االیدهه  یبههاا انگلییههی در رشلیههد بملهه  ا  ن یههن تههشقو ا ههزداده ای نههد. ههها  منبشطهه  را رنرهها بهها امههن رنریههب 
دتدم. رنریبههی را المههاص نمههی كنههدد بنههابنامن مههی رههشاا بملهه  تههشق را بههدتا م ههای مههی دانههدو یبههاا تار ههی طنههین ماهه

 پیدام  ناهن ار  د زشر  ت با باب امی دیاد ندام ب  نشرم ها  یمن رشلید كند 
 

 الف( دمنتی مل دتطنخ  ندممی كشطل  یاه رن  خنمدمد
 ندممی  یاه رن  كشطل خنمدمد.. ( دددددددددددددددددددددددددد

 كشطل ندممی  یاه رن  خنمدمد .ددددددددددددددددددپ( دددددددد
 كشطل  یاه رن  ندممی خنمدمد ..م( ددددددددددددددددددددددددد
  یاه رن  كشطل ندممی خنمدمد ..ث( ددددددددددددددددددددددددد
   یاه رن  ندممی كشطل خنمدمد...ج( ددددددددددددددددددددددددد

 
 "را  "افزایش تكواژ نقش نمای  2-5

در یبهاا انگلییهی مدتهشص بهشدا مهل ا هن را رنرها ای رت  بامگهاه ناهش  دا در بمله  مهی رهشاا رشهخی  داد ت ردهشال 
خانی را نمهی پهذمند كه  داص بهن امهن امهن با هدد امها در تار هی ) كه  ای امهن بره. طهشا ابهداد با هزانی خهشد یبهانی 

تهی مضهالف بهن امهن نضهی  ا ه. ت به  رهشالی تاله متن "را  "ننتی ا . ت همناه با نق  نما مهی دمهد (  تبهشد ردهشال 
در ماشر همنشینی نیای  نداردد به  ههن اهاص به  دلیهو امهن ردهاتم ناهش و هنگهام رنبمه  بمهيم مدتهشص دار انگلییهی 

 ردشال نامبنده پ  ای مدتشص  اهن می  ندد 
 and watched people   (20  )                            (         1و بمل   1رما ا كنید ) مزن  رامندم 

 (   2و  رن  1(  ) مزن  21رشخی  بدهید ) را اازماخ ً بزشانید طندمن نشع نژاد  ای مندم 
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would recognize several major types of people                                                     
 (  4ن و  ر 2ای طشق دیاد كن ) مزن  را ندن. 

draw your neck out of collar                                                                                
 

 برگشت عنصر حذفی: 2-6
در یباا انگلییی می رشاا بها اهذف تتهو ربرهی ت اهنف پیشنهد ای  هاخزار بنهد مشنهشلیو تبه  تنهدی رشلیهد كهندد 

 بميم ب  تار یو تتو ربب ت انف پیشند م ددا ً ب  ین ینه كيم بن می  ندند اما در رنبم  امن  شن  
 
  called is which→ called                            (   10و بمل   1) مزن  می  شدنامیده  ك 
 . تقلیل و کاهش تكواژهای پیوندی 7 – 2

( ای رههمامن مشنههشلی  22بملهه  تابیههز  )  یبههاا انگلییههی در بملهه  تاره ههها  مشنههشلی بههن ایههب نقهه  هیههز  در
 مخزلف با رشب  ب  بدتص یمن ا زداده می كند 

 
 ضمیر موصولی  برای در حالت
 who انیاا (23تاللی ) 

 whom انیاا مدتشلی

 which غین انیاا تاللی ت مدتشلی

 that رمام مشارد رمام مشارد

 
 ا زداده می كند  "ك   "ای انف پیشند اما یباا تار ی ب  با  همگی انرا در كلی  نق  ها 

                     that(  4و بمل   1ك  ) مزن 
                 who(  11و بمل   1ك  ) مزن  

 در همین خهشج دكزن مامد ررا باطنی می  شمد  
در تار ی رهمامن مشنهشص به  مدرهشم انگلییهی تبهشد نهداردد در انگلییهی رهمین مشنهشص دت نقه  را ان هام مهی  "

 >>دهد  نق  رمین ت رببد در تار هی امهن دت نقه  به  ت هیل  دت لنههن م هاا امدها مهی  هشد  نقه  رابهب به  ت هیل  
ا ه. كه  امهن الگهش را به  انگلییهی  ت نق  رمین ب  ت یل  رهمامن  خههید بهنا  تار هی یبانهاا بیهیار لهاد   <<ك  

 منزقو كنند ت ای رت  دا بميری ای امن د . را بیایند 
This is the man that he lives here.                                                                      "  (24  ) 

 
( رنبمه  نمهامینو به  ن هن مهی ر هد  C( ت )  Bرم ) ( بنهامین به  دت نهش Aب  الزقاد نگارنده ا هن بمله  تهشق را )   

 ( ای  ش  مل تار ی یباا ل یب با د  Bرشلید بمل  ) 
 (B امن مند  ا . ك  ات امن با كار می كندد   ) 
 (C امن مند  ا . ك  امن با كار می كندد   ) 

مههی  "كهه   "خ ً  در تار هی ( به  منارههب بیشههزن ا ه.د امههن امهن نشههاا مههی دههد كهه  ات Cلهذا اازمههاص رشلیهد بملهه  ) 
( را ای  هش  مهل تار هی یبهاا بامهد در  Aرشاند نق  رابهب ت رهمین را همامهاا امدها كنهدو ثانیهاً    لله. رشلیهد بمله  ) 

 طیا دمگن  بیز ش كندد اازماخ ً دا را بزشاا امنرشر رشبی  كند 
قین مها غیهن میهزقین امهن را ترمیهده تند  كه  دارد یبهاا انگلییهی را به  لنهشاا مهل یبهاا خهاربی مهی دمهشیدو میهز

 "مهن مهی رتم  "ا . ك  در یباا انگلییی نمی رهشاا نرهاد را اهذف كهندد متنهی ا نطه  یبهاا تار هی ت  را بهین  دهزن 
مخزهار مهی  هذارد امها یبهاا انگلییهی امهن اخزیهار را ای ات  نتزه  ت رنرها م های به  رشلیهد نهشرم اتص مهی  "می رتم  "ت 

  I goكند  
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( نالههده منبههشه را بهه  كههو یبههاا رتمههین داده بملهه  ا    overgeneralizationأثین رتمههین تنامههنی ) لههذا راهه. رهه
 ( را رشلید می كندد Aن ین ) 

 
 حذف تطابق اسم و صفت اشاره  2-8

در یباا انگلییهی طنانچه  ا همی مدهند با هدو نهد. ا هاره به  كهار رتزه  بها دا نیها مهی بامهد مدهند ت طنانچه  ا هن 
ا اره به  كهار رتزه  بها دا مهی بامهد لاتمهاً  بمهز با هدد به  لبهارم دمگهن بهین ا هن ت نهد. ا هاره ای  بمز با د ند.

 بر.  مار ررابه تبشد داردد در االید  دریباا تار ی امنتی امن ررابه تبشد نداردد
 

  group this                                                            (   11و بمل   1) مزن   نته امن
 

 groups these                                                        (  7و بمل   1) مزن   نته ها امن
 

ميا   می  هشد در رنبمه  ای انگلییهی به  تار هی نهنف ن هن ای مدهند مها بمهز بهشدا ا هنو نهد. ا هاره ا  در 
 ند. ا اره ا  ای  اخزار ناش  كيم اذف می  شدد هن ااص ب  نشرم مدند ب  كار می رتدد لذا ررابه ا ن ت

 
 تغییرات معنا شناختی. 3

 در  رد متنا نیا هنگام رنبم  راییناری  ام اد می  شدد ای بمل  
 

 تغییر در واژ یا تكواژهای اصطالح ساز 3-1
له هها   هاینده متنا  مل انهريح را نمهی رهشاا ای كنهار ههن  ذا هزن رنبمه  رهل رهل ت لدهظ به  لدهظ تا "می دانین 

( د  به  همهین دلیهو ممدهن ا ه. یبهاا تار هی بهنا  انهريای متهادص بها انهريح مشبهشد در  25دا ب  د . دترد  ) 
یبهاا مهشرد باه و ای پامه  تال هانی مزدهاتری ا هزداده كنههدد همهین امهن باله  راییهن ت  هامن  تاله هها  بدمهد  بههنا  

  اخ. انريح متادص می  ندد 
 

                                                       on my word(    2و  رن  2نتن ) مزن  نه می بندمو ب   
                                                                      carry coals(    2و  رن  2بارماا ندنند ) مزن 

طنانچهه  در انههريح تههشق بهه  بهها  هههن تاله متههادص لد ههی دا را بگههذارمنو بهه  هههیچ تبهه  متنهها  دا منزقههو نمههی  
  نددو مگن با ام اد رایینام خیمد

 
 انتقال به واحد  3-2

در  رد متنا  ناخزی نیا مانند  هاخ. تال و  هاه پهی  مهی دمهد كه  بهنا  القها  مدرهشم مهشرد ن هنو مزهنبن ناطهار مهی 
 ااد  بار زن ا زداده كندد ندد ای ت

                                                                   on my word(    2و  رن  2 نه می بندم ) مزن 
خشاههد بهشد كه  پهن تارهد  "رت   ِ  كلمه  امو رت   ِ اهنتن  "در ملاص تشقو رنبم  لدهظ به  لدهظ ت بها ادهظ تااهد 

ه متنهی خیم با هدو لهذا پامه  هها  تال هانی دطهار راییهن مهی  هشد ت تااهد منبهشه نیها ای ا . نمهی رشانهد منزقهو كننهد
 لبارم در یباا مبدأ ب  بمل  در یباا مقهد رایین می مابدد

 
 جانشین کردن ساختار مترادف 3-3

مشهاهده در مشارد  ممدن ا . رنبم  مهل بمله  ماهامنری بها د هزشر یبهاا مقههد پیهدا ندنهدو امها اثهن بیگهانگی در دا 
  شدو متنی یباا مقهد بنا  القا  هماا مداهین ای تال اا ت همامی دمگن  ا زداده كندد



 1399 -چهارمین همایش ملی آموزش زبان فارسی /      300

                        Anthropologists speak of three major races of man(   2و بمل   1) مزن 
 رنبم  متمشص 

 انیاا  نا اا ای    نژاد لمده ای انیاا ناب. می كنندد
 ا زداده ای بانشینی  اخزار مزنادف رنبم  با 

 انیاا  نا اا نژاد بشن را ب     رینه لمده رقیین می كنندد
 
 تبدیل مقوله جمع به مفرد: 3-4

ممدن ا . مل تاله در مل یباا همیشه  به  نهشرم بمهز مها همیشه  به  نهشرم مدهند بیامهدو امها همهاا تاله در یبهاا 
 دمگن ب  نشرم ها  لد  ما هن دت نشرم مشبشد با دد 

در انگلییههی همیشهه  بمههز هیههزند ت بهها تتههو بمههز بهه  كههار مههی رتنههد در  trousersت   scissorsتاله ههها  "
(  امنده  طهنا تار هی  25د )  "در تار هی نهشرم مدهند دارنهد  شیلوارت قیچیی دنرها به  رنریهب االید  تاله ها  ننمنه  

نیچی را ب  نشرم مدند ب  كار مهی بهند ت انگلییهی بمهزو  هخنی به  میهاا نیامهده ا ه.د در االه. دمگهنو ههن در یبهاا 
خهی ای تاله هها در مهل انگلییی ت ههن در یبهاا تار هیو نهشرم بمهز ت مدهند مهل تاله مشبهشد ا ه. امها در مهشرد بن

مشنتی. تااد مدی نهشرم بمهز تاله را به  كهار مهی بهند ت دمگهن  نهشرم مدهند دا راد  مهاا مهی رتد امهن اخهزيف 
مرهنح نمهشدد بهدمن متنها كه  یبهاا  زاوییه بییانللزی متنا  ناخزی دا ز  با دو للزی كه   هامد بزهشاا اا را راه. لنهشاا 

زقین مهها غیههن میههزقین بنبیههز  نشههاا مههی دهههد ت یبههاا   در بیههاا همههاا الههف در بیههاا مههل تانتهه  بخشههی ای دا را میهه
 تانت  بخ  دمگن  را!

   headsI will cut off their                               (    22ف  رن  2 اا را خشاهن ید ) مزن  ن
نمییی تییوان افییراد  كهه بملهه  تههشق در یبههاا انگلییههی  ههاهنا ً ای امههن یاتمهه  ت تانتیهه. رههمنی رشلیههد  ندمههده ا هه. 

به  لبهارم دمگهن یبهاا انگلییهی  باشیند  "سیر  "مختلف را به منزله پیكرهای متفاوتی در نظیر آورد کیه دارای یی  
 بنا  بدمری  ماردا مل تانتی. خاربی ای رد نمشدار تنری یمن در ذهن  خنگشماا خشد برنه می  یند 

 
Ω                                                                                     

 
 ددد   Z    Y   Xددد                                                               

 
هیر پیكیر دارای تنهیا یبهاا تار هی بهنا  بیهاا همهاا تانتیه. خهاربی ای یاتمه  رهمنی دمگهن  ا هزداده مهی كنهد  

 ن تبشد نمشدار تنری یمن را در ذهن  خنگشماا خشد رد می كند ب  بیاا دمگ  است و نه بیشتر  "سر    "ی 
 

 ددد   Ω  Ω  Ωددد                                                                 
 

X                                                                                        
 

ر ذههن  هخنگشماا ههن مهل ای امهن دت یبهاا نبامهد به  مناله  نبهشص نمهشدار تنرهی دمگهن البز  رد مل نمشدار تنری د
ب   مار رتدد تارد ا . ك  ههن طهشر مهل رخهداد خهاربی را بیهاا نمهامین در انهو تانته  راییهن  ام هاد نخشاههد  هد 

ههن دت یبهاا  اار هگن ت ا ن رداتری هن در كار با د نهنتاً  در میهااا ت ناهشه رهأثین دا بهن  هنشنده ا ه.د به  ههن اهاص 
مههل اادثهه  تااههد هیههزند ت انههو رخههداد را مههی رههشاا بهه   ههد  ا  رشههبی  كههند كهه  یبههاا انگلییههی در مههل رت ت یبههاا 

 تار ی در رت  دمگن دا ننار داردد ن ین رداتم در یاتم  بیاا را می رشاا در ملاص یمن نیا مشاهده كند 
 و ریزن ( 2مزن  تارد می  شند )  مشینت   پن امپیشا ت  ن شر  با 

 
                                                   bucklersand  swordsEnter Sampson and Gregory, with   
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 داللت زمانی 3-5
 اه هنگام رنبم  مل بمل  بر. انربهاق بها  ییهزن یمهانی یبهاا دمگهنو یمهاا بمله  منبهشه راییهن مهی كنهدد البزه  امهن 
امن لاتما ً  بدمن متنا نیی. ك  یبهاا دمگهن تانهد یمهاا مهشرد ن هن ا ه.و بلده  مهی رشانهد  هاهد  بهن امهن مرلهب با هد 

بشمنهدد  هامد دلیهو دا را بزهشاا در نالهب اهشیه یمهانی ك   خنگشماا دا یباا در مهشرد خهاج ای یمهاا دمگهن برهنه مهی 
 بیاا كندد ب  همین دلیو بمل  یمن را ك  ماری نقلی ا زمنار  ا . می رشاا ب  دت نشرم رنبم  كند 

                                                            have been intermixing …(  7و بمل   1) مزن 
  اده                                                         مخزلب  ده اند الف ( ماری نقلی

 مخزلب می  شند                                                                    ( مضارع  
 د اهنا ً در ملاص باخ یباا تار ی مقشل  ا زمنار را اشش دانیز و ای رت اخ. كيم اذف می  نداند

 
 نتیجه

انچ  ای امن پهژته  مهی رهشاا نزی ه   نته. وامهن ا ه. كه  یبهاا هها ای ن هن نشالهد متنامیودتامیوتال هانی تناهش  بها 
مددمگن رداتم دارنهد؛ازی ا هن ای مهل خهانشاده تههن پیشنهد با هند؛تلی ممدهن ا ه. امهن ردهاتم هها بیهیار تمها انهدک 

ناهش  دا نهنتی ا ه. تای ن هن دتامهی ماهدتدم. ههامی  با نددیباا تار هی ای دا د هز  یبهاا ههامی ا ه. كه   هاخ.
ترههشان  ههها  خانههی نیههب. بهه  یبههاا هههامی طههشا انگلییههی دارددامههن یبههاا در طیههن  دتامیوخش هه  نههام. دغههای  
ندارد؛در االی ك  امن نالده  دتامهی مدهی ای نالهده هها  پهن بیهامد در یبهاا انگلییهی ا ه.ددر دمدهشیش یبهاا تار هی 

بامهد به  تمژ هی هها  یبهاا تار هی در اهشیو ناشودتاو هاخزشاله تمتنها رشبه  دا ه. رها مهاد ین  ب  غین تار هی یبانهاا 
كهه  امههنتیه نرضههزی بههارگ تبیههیار مرههن رلقههی مههی  ههشد تنقهه  منكهها  در –بنمبنههامی در هه. ا ههزشار  نددددررنبمهه  

یبههاا تار ههی مزنههی را ای هنیبههاا مبههدا  بخههشاهین بهه  مقهههد  -اههشیو ادبیههام رربیقههی تمرالتههام میههاا ر ههز  ا  دارد
رنبمهه  كنینورایینارههی در امههن طنخهه  در ماههشر همنشههینی ت ههاخزشاله تمتنهها ت دتاوام ههاد مههی  ههشد كهه  دانیههزن دا در 

 رنبم  تبشمژه دمشیش یباا تار ی بییار مرن ا .د
 

 پانوشت
 دندددر مقام ا زلنا بامد اتاتد بنخی ای دت ه ائی ها برشر مشنته ای نالده منبشه خارج می  ند 1
 د 59ت  56تنانیی  كزمباو نداام د 2

 د 41رمچاردی ت پيمو ندا  د 3

 من شر ای رایین امیزامی انزقاص ای ردشال دیاد ب  تابیز  ما بنلد  ا .دد 4

متنت  بشدا مل ا ن در تار ی ای رت  ندنه نبشدا دا نابو ا زنزاج ا .و ب  لبارم دمگن بی نشانی نشاا متنت  بشدا د 5
ااكی ای ندنه بشدا مند  "   "دت بمل  را در ن ن بگینمد  الف( مند  دمدد  ( مند دمدد در بمل  نخی. ردشال ا .د امن 

در ناد مخاطب ت اازماخ ً  شمنده ا .د در بمل  دتمو همیند  ردشال ماد  ده تبشد ندارد متنی ندنه نیی.و پ  متنت  ا .د 
 نش ز  می  شدد } p ~ v p {امن هماا  ااره ا  ا . ك  در رماری ب  نشرم 

 د 156 الزچیو ندا  د 6

 د 98ایینو ندا  د 7

 د 47كنمیزاصو ندا  د 8

 د 162رمچاردی ت پيمو ندا  د 9

بامد رشب  دا . مرلب تشق ننتا ً در مشرد تاله ها  انیو تار ی نشمن نادق ا . ت نن  یباا تار ی در پیشین  خشد د 10
 ها  دخیو نیا بتضا ً امن امن نقض می  ندددامن رشاا را دا ز  ا .د در تاله 

 د 161بانن و ندا  د 11
 در امن ا بخاطن نمام  برزن نمشد انزاالی ردشال ای مشلد  ها  متنامی ا زداده  ده ا .دد 12

 د 128ت  127 یش  ت انشر و نداام د 13
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 د 8غيمتلی یادهو ندا  د 14
 ) تالوو تتوو مدتشص ( subject  verb objectد 15

 البز   اهی بخاطن رأكید بن پاره ا  ای اطيلامو رخری ای الگش  منبشط  نشرم می  ینددد 16

خیم ب  ذكن ا .  اهی در ملاص ها  ماد  ده یماا ما بنخی دمگن ای لنانن مشبشد در بمل  مبدأ  اهنا ً بدتا رشبی  د 17
كندد امن امن ب  دلیو خنتج بمل  ای بات. نشرم  نتز  ا . ت طنانچ  ب  خانی با متادص خشد در بمل  مقهد تنق می 
 بات. دا ربشع  نددامن ابرام رتز می  نددد

ای بخ  دتم بمل  اذف  ده ت  پ   American Indiansبامد ارات  نمشد در امن بمل  را. رأثین  شزار اذفو د 18
 رد  ندمده ا .دب  با  دا تا whoو  Wh-Insertionدر اثن الماص  شزار 

در بتضی ای بميم ب  من شر امند  رنبم  اد اكلن نناب. ب  تار ی را دا ز  با دو رایینام  اخزی ام اد  ده ا .د لذا د 19
 در رنبم  باتزی امن بمل  رایین ای  اخ. بمل  ب   اخ. لبارم ان ام  نتز  ا .د

د انگلییی  نابلی. اذف نراد نداردد پ  اذف دا در امن بمل  ممدن ا . امن ندز  ب  ذهن خرشر كند ك  نبي ً  دز   د 20
طگشن  رشبی  می  شد؟ درپا خ بامد  د. مناد اذف نراد در بميم  اده ا .و تاخ در بميم منكب ما پیچیده می رشاا 

در تار ی غین  نراد را ب  ننمن  لد ی اذف كندد با امن تنف می رشاا  د. نابلی. اذف نراد در انگلییی مشنته ا . اما
 مشنتهد

 postبامد رشب  دا . ردشال مدتشص نما الااما ً پ  ای مدتشص نمی دمدو بلد   اه مانند امن ملاص بشا ر  ا زداده ای د 21

modifier تابیز  پیین ( بین دنرا تانل  می اتزدد ( 

 اس  ندمده ا .دو رألیف دكزن خینت غيمتلی یاده انزب اخ. یباا انرياام امن بند ای كزا  د 22

 نیا می رشاا برنه بی.د whoدر مشنتی. ها  غین ر می ای رمین مشنشلی د 23

 د 86ت  85تثشنیو نداام د 24

 
 منابع ومآخذ

 د 1367و انزشارام تاطمیو ررنااو  2اامد   یش و این ت این انشر و د زشر یباا تار یو ج  
 د  1371باطنیو مامد رراو نگاهی رایه ب  د زشر یبااو انزشارام د اهو ررنااو  
 د  1371و پینامشا یباا ت یبانشنا یو انزشارام تنهن  متاننو ررنااو ______ 

 د 1349و یباا ت رددنو انزشارام یمااو ررنااو _______              
 د  1380نرنهو ررنااو بانن و مرن و رارمخ یباا تار یو انزشارام نشن  
 د  1378ایینو  لیمااو تنهن  متانن انگلییی ب  تار یو انزشارام تنهن  متاننو ررنااو  
 د  1372 الزچیو مامدو تنهن  دانشگاهی ماد تراهو انزشارام هماو ررنااو  
 د   1373 تیدمااو لبدالایینو مندماا برااو انزشارام  تیدمااو ررنااو  
 امد لبد للیو تال اا  امده یبانشنا یو انزشارام للمی ت تنهنگیلانیو مهردی ت م 

 د  1375و ررنااو 
 د  1380غيمتلیو خینتو  اخ. یباا تار یو انزشارام اایاء كزا و ررنااو  
 د  1371تثشنیو ایینو مقاخم یبانشنا یو ارشارام راهنماو ررنااو  
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