
 

SUBSTITUTION DRILL 

 تمرین جایگزینی

 تاضذ.هی GRAMMARتوشیي جایگضیٌی سٍضی تسیاس هٌاسة تشای تقَیت هیضاى تسلط تش دستَس صتاى اًگلیسی یا 

 )یا سایش هٌاتع آهَصضی هعتثش( آهَصضی ّایهشتَطِ اص کتاب GRAMMARدس ایي سٍش توشیٌی، پس اص هطالعِ دستَس صتاى یا 
ّای ّای استفادُ ضذُ دس تخص آهَصضی ٍ یا توشیيهثالیا ًوًَِ جوالت ٍ تایست اص ّای هَضَعی هشتثط، هیٍ ًیض حل توشیي

کٌذ تا تذٍى سا جایگضیي ًواییذ. ایي توشیي تِ ضوا کوک هی ّای جولِتواهی تخصاستفادُ کشدُ ٍ تِ ًَتت  ّای آهَصضیابکت
هشتَطِ سا دس رّي خَد ًْادیٌِ  GRAMMARولِ ساصی پشداختِ ٍ هَضَع دستَس صتاى یا جًگشاًی اص تَلیذ جوالت اضتثاُ، تِ 

 تْشُ تثشیذ.خَد گفتاسی ًَضتاسی ٍ ّای دس هْاست ص آىتا تتَاًیذ ا کشدُ

 تا سٍش صحیح آى آضٌا ضَیذ.دّین تا دس اداهِ یک ًوًَِ اص توشیي جایگضیٌی سا تشای ضوا اًجام هی

 :جولِ اصلی

 He lives in England. 
 :ّای جایگضیيجولِ

 
 

 She lives in England. 
 I live in England. 
 They live in England. 
 He does not live in Japan. 
 She does not live in Paris. 
 I do not live in Germany. 
 They do not work in Canada. 
 Does he work in England? 
 Does she work in Japan? 
 Do you live in Australia? 
 Where does he live? 
 Where does she work? 
 Where do they live? 
 Where do you work? 

 

 GRAMMARّای هتعذد تا دستَس صتاى هزکَس اًجام دّیذ. سپس پس اص هطالعِ دستَس صتاى یا توشیي فَق سا تشای جولِ
 ّویي سٍش توشیٌی سا تا جوالت هختلف ًیض تکشاس کٌیذ. ّای هشتَطِ،ٍ حل توشیيجذیذ 

 ،داضتِ تاضذ GRAMMARتش دستَس صتاى اًگلیسی یا ضوا هیضاى تسلط تَاًذ تأثیش تسضایی تش تِ دفعات هیتوشیي ایي اًجام 
عجلِ  GRAMMARهثاحث دستَس صتاى اًگلیسی یا اتوام تشای تْتش خَاّذ تَد. ایي توشیي سا اًجام دّیذ،  چِ تیطتش ّش لزا

 .تش اص کویت اًجام آى استیفیت دس اًجام ایي توشیي تِ هشاتة هْنکصیشا  ،ًکٌیذ


