
 

 فلش کارت ) فیلد اول و پنجم( با هم فرق دارن.دو جمله روی این 

 رم فلش کارت کلمه جدید مناسبتره :فلش کارت ترتیب جدید ساختی اما به نظ

  

 

 



 انتخاب بشه ) مربوط به یه موقعیت واقعی که به این جمله بخوره(بهتره عکس مناسبتری هم 

 

 

 تنها. goهست؛ نه  go aroundفعل این جمله در اصل فعل ترکیبی  -

نباید خالی بشه تا فلش کارت جمله  Make 2 cardsاینجا فلش کارت شکل جدید ساختی پس فیلد  -

 بشه.  ساختهسازی 

 به همین ترتیب در مورد فلش کارت زیر:

 



 فلش کارت قبلی گفتم اینجا هم انجام بشه:ر مورد ت کلمه جدیده پس باید دو اصالحیه ای که داین فلش کار

 

 

 در اینجا:

 

 اگر فلش کارت ترتیب جدید مدنظرته باید اینطوری باشه:

 

 

 

 



 برای فلش کارت های نوع جدید و شکل جدید نباید خالی باشه:  make 2 cardsفیلد 

 

 فلش کارت زیر

 

 چند تا ایراد داره باید به این شکل باشه:



 

در کل در این مرحله تمرکزمون بیشتر روی گرامر پایه و ساختار جمالت پایه ست؛ کلمات کم کاربرد مثل این 

 اولویت ما نیستند. برای همین شاید بهتر باشه از اینها عبور کنیم.

 فلش کارت زیر:

 

 چه نوع فلش کارتیه؟ نکته موردنظر چیه؟

 ما نیست. )کلمه، شکل یا ترتیب جدید( از فلش کارتهای مطابق هیچ کدوم 

 



 فلش کارت زیر:

 

 باید به این شکل باشه:

 

 فعل مجهول هست. رو بلدی و نکته موردنظرت  importبا این فرض که 

 .برانگیزتر بشه چالش کارت این فلشرو هم جز فعل در نظر گرفت تا  intoمیشه  -

 

 



 فلش کارت زیر از نوع ترتیب جدیده:

 

 پس باید به این شکل باشه:

 

 

 

 



 در فلش کارت زیر:

 

 (فلش کارت از نوع کلمه جدیدهباید سه نقشه در فیلد اول گذاشته بشه ) -

باشه فقط. در فیلد سوم توضیح یا شکل پایه کلمه رو  Extra Infoتوضیحات فیلد سوم، باید در فیلد  -

 مینویسیم.

 نتخاب بشه.بهتره عکس مرتبط تری ا -

 

 

 

 

 

 



 در فلش کارت زیر:

 

 یار کم کاربردی انتخاب شده برای یادگیری .کلمه بس -

 باشه. Extra infoتلفظ نباید در فیلد  -

 

 لطفا تمام این نکات رو اصالح کن و دوباره فایل فلش کارتهارو برام بفرست.معصومه جان 

 تعداد فلش کارت ساختی موقعش هست که دو درس زیر رو هم بخونی :االن که یه 

 گرامر هایکارتفلش متدوال اشکاالت و سواالت

 بخوانم؟ را گرامر کتاب از چقدر

http://www.fluent-forever.ir/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%84%D8%B4%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/
http://www.fluent-forever.ir/%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%9F/

