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ــا؛  ــی راس ــروه آموزش ــان گ ــی و همراه ــان انگلیس ــری زب ــه یادگی ــدان ب ــه عالقه من ــه هم ــالم ب س
ــد. ــه دارن ــم” عالق ــا مه ــی ام ــای جزئ ــای ”تفاوت ه ــه مقاله ه ــه ب ــتانی ک ــص دوس ــازبان؛ باالخ راس

در ایــن مقالــه  می خواهیــم در مــورد کلمــه »where, wear, were« صحبــت کنیــم و ایــن 
کلمــه را  کامــل و جامــع باهــم تحلیــل کنیــم! 

ــه معنــی کجاســت، کــه نقــش کلمــه ی  ــرای شــا آشــنا باشــد ب اولیــن کلمــه Where کــه شــاید خیلــی هــم ب

ــم  ــا wear بدانی ــم تفــاوت آن را ب پرسشــی را دارد کــه انگلیســی آن W-H words اســت. روشــی کــه می توانی

ایــن اســت کــه وقتــی /wer/ کــه معنــی کجــا می دهــد بــا خــروج هــوا در رشوع تلفــظ کلمــه همــراه اســت، 

ــم ــز بزنی ــرای آن نی ــال ب ــک مث ــم ی می توانی

Where is your car?

ماشینت کجاست؟

خب، حاال بریم رساغ کلمه wear و معنی های آن را بدانیم!

Wear به عنوان فعل معنی پوشیدن می دهد و تلفظ آن  /wer/ شبیه where کجا هست مثال برای آن :

I’m wearing a new shirt today

امروز من یک پیراهن نو پوشیدم 

خــب، حــاال کــه دیــدم دو کلمــه قبــل تقریبــا تلفــظ یکســانی در زبــان انگلیســی دارد و معنــی  آن هــا و نقــش 

آن هــا را دیدیــم و یــاد گرفتیــم کــه در یادگیــری زبــان انگلیســی نیــز خیلــی موثــر اســت.

حال بریم رساغ کلمه were در زبان انگلیسی!

تلفــظ were نیــز در زبــان انگلیســی شــبیه دو کلمــه قبــل اســت ولــی کمــی کشــیده تر اســت /wᴈ:r/ و کاربــرد 

آن گذشــته ی فعــل To Be هســت و معنــی بــودن را بــرای دوم شــخص مفــرد و متامــی شــخص های جمــع را در 

زمــان گذشــته در زبــان انگلیســی دارد. مثــال بــرای آن:

You were absent last session
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تو جلسه قبل غایب بودی.

امیدواریــم ایــن مقالــه بــرای شــما مفیــد بــوده باشــد، از شــما ممنــون خواهیــم شــد اگــر ایــن مقالــه 

بــرای شــما مفیــد و جالــب بــوده ســایت مــا را بــه دوســتان خــود معرفــی کنیــد و یــا فایــل پــی دی اف 

ایــن مقالــه را بــرای آن هــا ارســال کنیــد تــا از ایــن مقالــه اســتفاده کننــد.

ــایت  ــری و... را در س ــوه یادگی ــر، نح ــای گرام ــا در زمینه ه ــر م ــای دیگ ــد مقاله ه ــن می توانی همچنی

ــد. ــه آدرس WWW.RASAZABAN.IR  مشــاهده کنی ــا ب م

با سپاس فراوان،

گروه آموزشی راسا؛ راسا زبان
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