
  ي مؤلف مقدمه
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ي آموزش، تمرين و تسلط بر مطالب  ي يازدهم در زمينه آموزان پايه اي كامل است كه نيازهاي دانش مجموعه 2كتاب جامع زبان انگليسي

ناسب و آموزان در اين مقطع، با هر سطح آموزشي، م ي دانش ي طراحي اين كتاب به صورتي است كه براي همه شيوه. گوست را پاسخ

و متناسب با هدف هر  شودهاي كتاب درسي پوشش داده  در تدوين اين كتاب، همت مؤلفان بر آن بوده كه تمام بخش. كاربردي باشد

هاي الزم  آموزان براي امتحانات پايان ترم و كسب مهارت سازي دانش هدف اين كتاب آماده. االت متنوع و متعددي ارائه گرددؤس ،بخش

  . به سواالت زبان انگليسي در آزمون سراسري استگويي  براي پاسخ

  2ان انگليسي بساختار كتاب جامع ز
  

سپس، مباحث مرتبط . ي متعدد آموزش داده شده است ها مباحث دستوري به زبان ساده در ضمن مثالدر ابتداي هر درس  :نامه درس - 1

مطلب در  االت دركؤگويي به س كه پاسخ وه بر اين، با توجه به اينعال. ارائه شده استكتاب با زباني ساده  (Writing) با بخش نوشتار  

گشايي براي  اي و راه ، در هر درس نكات پايهاستآموزان  انگيز براي دانش هاي چالش امتحانات پايان ترم و آزمون سراسري از قسمت

آموزان عزيز، مهمترين كلمات هر درس را در  شتر كردن دانش واژگاني دان در انتها،  جهت غني. االت عرضه شده استؤتسط بر اين س

واژگان در قالب جمله آموزش داده ، (Focus on the Usage)در اين قسمت . ايم جمالتي كاربردي و متناسب با سطح كتاب آورده

  .شوند، ماندگاري بيشتري در ذهن ما دارند شوند، زيرا وقتي واژگان در قالب جمله آموخته مي مي

 هاي تمرين در قسمت گرامر،. اند آموزان براي امتحانات نهايي طراحي شده ها جهت آمادگي دانش اين تمرين :شريحيهاي ت تمرين - 2

در . دست آورند آموزان عزيز بر مطالب آموزشي تسلط كافي را به گرديده تا دانش  متنوعي جهت تثبيت و سنجش مطالب مذكور ارائه

ها به منظور يادگيري تدريجي  و ساير تمرين  (collocation)نشين  ادف و متضاد، كلمات همهاي جاهاي خالي، متر بخش واژگان، تمرين

،  بخش نوشتاريو مكالمه،  ،مطلب ي اين بخش اعم از كلوز تست، درك ها به عالوه، در ساير قسمت. اند اين كلمات طراحي شده

ها طراحي و تدوين گرديده  اسب با موضوع  و سطح دشواري درسهايي استاندارد به منظور دستيابي به اهداف كتاب درسي و متن تمرين

  .است



االتي ؤدر قسمت گرامر، س. ستا ها آموزان براي آزمون سراسري دانشگاه االت معطوف به آمادگي دانشؤاين س : اي االت چهارگزينهؤس -3

اي  االت چهارگزينهؤهدف از س .ايم ارائه كردهي تشخيص نكات دستوري  استاندارد را جهت تسلط بر مباحث گرامري و آشنايي با نحوه

در بخش كلوزتست، در هر . ثر در ارتباطات واقعي بوده استؤپوشش تمامي كلمات مطرح شده دركتاب درسي و آموزش واژگان م ،واژگان

م مباحث دستوري طراحي شوند، به قسمي كه هم واژگان و ه يدرس سعي شده است كلوزهاي استاندارد متناسب با محتواي كتاب درس

كتاب درسي فراهم گردد كه داراي  هايي متناسب با متون مطلب تالش شده متن در قسمت درك. صورت كامل پوشش داده شود متنوع به

آموزان عزيز  مطلب دانش ي دانش درك ها همگام با متون كتاب و تكميل كننده حجم اين متن. باشد االت درك مطلب ؤهاي س انواع تيپ

انگليسي  كردن اصالحات مهم مندرج در كتاب و توجه به رويكرد ارتباطي زبان ي قسمت مكالمه، برجسته هايت، هدف از ارائهدر ن. است

  .ي كتاب درسي سال يازدهم است در محدوده

ها را   اين آزمونك. تواند براي بازيابي مطالب مفيد واقع شود در پايان هر درس، دو آزمونك درنظر گرفته شده است كه مي :ها آزمونك-4  

  .بندي مطالب پرداخت ها به جمع توان پيش از امتحانات مدارس بررسي كرده و به كمك آن مي

  ي كتاب پيشنهاد يك روش براي مطاله
  

شروع كرده و به هنگام مسلط شدن به واژگان مورد نياز  (Focus on the Usage)خود را از قسمت  ي پيشنهاد ما اين است كه مطالعه

و سپس سراغ  كنيدهاي كتاب درسي را حل  پس از تسلط كامل بر نكات دستوري، تمرين. هاي كتاب بپردازند ي ساير بخش العهبه مط

پس از حل سؤاالت، پاسخ تشريحي را بررسي كنيد، سعي . اي برويد هاي چهارگزينه پرسشتشريحي كتاب حاضر و سپس  هاي تمرين

ي جديدي در پاسخ برخورديد، آن را يادداشت كرده و به دانش  را متوجه شويد، اگر به نكتهكنيد خط به خط پاسخ را بخوانيد و نكات 

البته ممكن است شما در استفاده از كتاب روشي متفاوت و مخصوص به خودتان داشته باشيد و با اجراي آن نتايج بهتري . خود بيفزاييد

  .  دست آوريد را به

آموزان و  شاز دان. تان، ما نيز در موفقيت شما سهم اندكي داشته باشيم اوان شما و دبيران محترمدر پايان اميدواريم با همت و تالش فر

ي  خدمات بهتر و  خود، ما را در ارائه ي كنند، خواهشمنديم با پيشنهادات و انتقادات سازنده اساتيد عزيزي كه از اين كتاب استفاده مي

آموزان درخواست داريم هرگونه پيشنهاد و انتقاد را در مورد اين كتاب به آدرس  شي اساتيد و دان از همه .بيشتر ياري فرمايند
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