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 : یازدهمجلسه ی 

 

ساعت  3دانشجو به مدت  4با حضور  بصورت حضوری خرداد  21این جلسه در تاری    خ 

رفع اشکال از تکالیف ترجمه ی قبیل انجام شد. فایل کار شده تشکیل شد. در این جلسه 

بود که پیش تر در جلسات ابتدایی "  ”vegetarianismاز فایل  اولپارت  ،در این جلسه

ز پس از تحو  بود ترم برای ترجمه به دانشجویان داده شده  ل یو ترجمه ی صحیح آن نی 

 توضیحات مدرس در سایت دانشگاه و  ،ویانجترجمه ی دانش
ی
به همراه فایل صوی

و  ،کالوکیشن ها   ،. تمایم چانک ها سامانه ی سماالیو در اختیار آنها قرار گرفته بود 

رد برریس شد و معادل انگلییس آنها مو مجددا کلمات و اصطالحات موجود در این فایل 

 بحث و تحلیل قرار گرفت. ساختارهای گرامری بکار رفته در جمالت که در فایل های 
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 جلسات قبل هم توضیح داده شده بود 
ی
مجدد بصورت کامل با بیان مثال های ، صوی

  pdfخالصه ی لیستی از موارد کار شده در این جلسه بصورت فایل شد.  مرور متعدد 

انه ی سماالیو در اختیار دیگر دانشجویان کالس تهیه و از طریق سایت دانشگاه و سام

 این لیست در ادامه ی این فایل ارایه شده است. ( )قرار گرفت. 

 

11th  session:  

The following is a list of grammatical and lexical points and collocations related 

to the second part of the file “vegetarianism”. Study them carefully so as to be 

able to make new sentences using them. 

 

1. Describe somebody / something to somebody 

2. What is ……. 

3. As its name implies … 

4. Abstain from doing something  

5. Avoid something or avoid doing something 



                                                                                                   

 

 

6. Each of each 

7. Depend on something 

8. There is/ are …. 

9. What is the difference between ……….. and …………… 

10. In order to / to  

11. The difference between …….. and ….…. is / lies in ….. 

12. Indirect questions 

13. Follow a diet 

14. From now on .. 

15. Active and passive voice 

16.  Conditional sentences  

17.  Unless / if… not 

18.  Consider somebody / something (to be) something 

19. Contrary to … 

20. Put a limitation 

21.  Raise an issue 

22. About which  

23.  Have something / nothing in common 

24. Consumption /use 



                                                                                                   

 

 

25. Restrict something or restrict somebody to doing something 

26.  On the contrary 

27.  On the one hand ……On the other hand 

28. …called … 

29. Exclude something from something 

30.  Harm 

 

 

 

 

 


