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فصل  پنجم

کسب اطالعات فنی
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زبان انگلیسی برای هنرآموزان رشته حمل ونقل

»  انگلیسی برای حمل ونقل«1 دربرگیرنده واژه ها، اصطالحات، عبارات و ساختارهایی 
کاربردی است که در عرصه حمل ونقل اعم از زمینی )درون شهری ـ برون شهری(، 
هوایی و دریایی به کار می رود. یادگیری و تسلط بر این مفاهیم و ساختارها می تواند 
این  در  بنابراین  نماید.  آماده  فضاهایی  درچنین  فعاالنه  مشارکت  برای  را  افراد 
درس نامه، در قالب ده بخش کوتاه، مهم ترین مفاهیم کاربردی در قالب تمرین ها و 
تصاویری متنوع ارائه شده است. یادآوری این نکته سودمند است که عالوه بر پاسخ 

به تمرین ها، پیشنهادهایی در خصوص نحوه آموزش نیز ارائه شده است.
1ـ انواع/ اشکال حمل و نقل

از هنرآموز خواسته شده  اول  این بخش دربرگیرنده سه تمرین است. در تمرین 
تا معنای فارسی چهار شکل یا نوع اصلی حمل ونقل را در جدول در مقابل واژه 
انگلیسی آن بنویسد. بهتر است برای حل این تمرین از هنرآموزان خواسته شود 
تا به تصویر صفحه نخست مراجعه نمایند و به کمک آن، این تمرین را بر اساس 

تصویر حل نمایند. 
پاسخ این تمرین به ترتیب عبارت است از:

الف( حمل ونقل زمینی/ جاده ای

انگلیسی  در  دومی  و  آمریکایی  انگلیسی  در  اولی  کاربرد   :English for Transportation/ Transport 1ـ 
بریتانیایی است.

شکل 1ـ حمل و نقل
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ب( حمل ونقل ریلی
ج( حمل ونقل دریایی
د( حمل ونقل هوایی

همچنین هنرآموز می تواند از هنرجو بخواهد برای تمرین بیشتر متناسب با تصویر 
صفحه یک، واژه های انگلیسی مناسب را در کنار تصویر قرار دهد. 

در تمرین دوم، از هنرجو خواسته شده تا ابتدا متن را بخواند و به سه سؤال آن 
پاسخ دهد. توجه نماییم که کلمات جدید و عمدتاً مرتبط با صنعت حمل ونقل با 

رنگ سبز مشخص شده اند که معانی آنها عبارت است از:

shipmentحمل/ ارسال

costهزینه

urgencyفوریت

goodsکاال

cargoمحموله/ بار

freightبار/ محموله

دقت داشته باشیم که هدف از ارائه این متن به هیچ وجه ترجمه دقیق آن نیست. 
تنها کافی است تا به حدی از درک متن برسد که بتواند به سؤاالت پاسخ بدهد.

درخصوص سؤال دوم متن بر اساس خط دوم و سوم عوامل موردنظر در تعیین یا 
انتخاب شکل حمل ونقل عبارت است از:

cost/ urgency of the shipment/ value of the goods/ size / weight ـ
واژه  دو  بار(   =(  load واژه   برای  تا  هنرجو خواسته شده  از  هم  تمرین سوم  در 
هم معنا در متن بیابد که با توجه به معانی ارائه شده برای واژه های تخصصی، دو 
واژه پایانی متن یعنی  freight /cargo پاسخ این سؤال می باشد. فراموش نکنیم 
که یکی از معانی shipment نیز محموله و بار است که در این متن در معنای اولیه 

آن یعنی ارسال یا حمل کاربرد دارد. 
اشکال حمل ونقل بر اساس تصویر به آزمون گذاشته شده  در تمرین سوم مجدداً 
اروپا« کوتاه ترین  از آسیا به  انتقال کاال  با عنوان »  زمان تقریبی  است. در تصویر 
خود  به  را  قیمت  باالترین  البته  که  است  هوایی  حمل ونقل  برای  ممکن  زمان 
اختصاص داده است. این نسبت در ادامه برای حمل ونقل ریلی و دریایی می باشد. 
شایسته است هنرجویان عالمت اختصاری واحدهای مطرح پولی همچون دالر )$(،        
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یورو )€(، پوند)£( و ... را بدانند. 
آنها  درک  و  تصویر  پایین  خواندن سه جمله  با  باید  هنرجو  تمرین  این  در  حال 
دریابد که این اطالعات با کدام یک از اشکال حمل ونقل همخوانی دارد. پاسخ این 

سه جمله عبارت است از:
air transportation
water transportation
railway transportation

پیش از حل تمرین مناسب است تا هنرجو با معانی واژه های زیر آشنا شود:
  )کاال=(goods ـ
  )حجیم=(bulky ـ
  )فاصله=(distance ـ

2ـ وسایل حمل ونقل
هنرجو  از  است،  یافته  اختصاص  حمل ونقل  وسایل  معرفی  به  که  بخش  این  در 
خواسته شده تا تصاویر را با واژه هایی که نشان دهنده این وسایل حمل ونقل است 
مطابقت دهد. توجه نماییم که تعداد تصاویر 12 و تعداد واژه ها هفت مورد است. 

معانی واژه های ارائه شده عبارت است از:

trainقطار

carriageواگن

truckکامیون

shipکشتی

planeهواپیما

bikeدوچرخه

speedboatقایق موتوری

در تمرین دوم در کنار هر تصویر نام وسیله نیز ذکر شده است. هنرجو الزم است 
ضمن یادگیری هر یک از این موارد بر اساس معنا و عملکرد و ... هر یک از این 
مفاهیم، جمالت دو ستون را به یکدیگر متصل نماید تا جمله ای کامل حاصل آید. 

پیش از حل این تمرین معانی این واژه ها با هنرآموزان مرور گردد. 
lift )= بلندکردن( / materials  )= مواد( / port )= بندر( / airmail )= پست 
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هوایی( / lorry )= کامیون(/ driver’s fault )= خطای راننده(
پاسخ این پرسش نیز بدین نحو می باشد:

 1  b
 2  c
 3  a
 4  d
 5  e

3ـ واژه ها و عبارات مفید و کاربردی در ایستگاه قطار و مترو
این بخش دربرگیرنده دو تمرین است. در تمرین اول، شش واژه مرتبط با موضوع 
ارائه شده است که از هنرجو خواسته شده تا ابتدا آنها را با تعریف مناسب مطابقت 

دهد و سپس معنای آن را به فارسی در جدول بنویسد.

c1باجه فروش بلیت

a2مسافر

d3سفر یکسره/ بدون تغییر قطار

f4تعویض قطار

b5سکو

e6واگن قطار

با  آمده  میانی  ستون  تعاریف  در  که  واژه ها  این  معانی  تمرین  این  حل  از  پیش 
هنرجویان مرور گردد. 

station )= ایستگاه قطار( / get on )= سوار شدن( / get off )= پیاده شدن( / 
ticket )= بلیت(

حال در تمرین دوم از هنرجویان خواسته شده تا چهار جمله را با شش کلمه پر 
کنند. پاسخ این سؤاالت بدین شرح است:

1  platform
2  passenger
3  carriage
4  ticket office
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4ـ بلیت
این بخش که به معرفی اطالعات بر روی بلیت اختصاص یافته شامل سه تمرین 
است. در تمرین نخست، بر اساس تصویر بلیت هنرجویان باید اطالعات بر روی آنها 

را توضیح دهند. این اطالعات دربرگیرنده این موارد است:

classنوع قطار

ticket typeنوع بلیت )یکسره/ دوسره(

adult/ childبزرگسال/ خردسال

start dateتاریخ شروع اعتبار

numberشماره بلیت

fromمبدأ

toمقصد

valid untilتاریخ اعتبار

priceقیمت

routeمسیر

حال بر اساس اطالعات باال هنرجو باید به این سه سؤال پاسخ دهد:
1 £20:قیمت بلیت 
2 Boston :مقصد 
3 way ـ One :نوع بلیت 

حال در تمرین سوم از هنرجو خواسته شده تا به طور خیالی اطالعات سفر خود با 
هواپیما را از تهران به اصفهان بر روی بلیت پر کند.

توجه داشته باشیم که قسمت سمت راست، بلیت هواپیما )air ticket( و قسمت 
سمت چپ، کارت سوار شدن هواپیما )boarding card/ pass( است.

5  ـ درخواست آدرس/ پاسخ 
آنها  به  پاسخ  نحوه  و  آدرس  درباره  پرسشی  مهم ترین صورت های  بخش  این  در 
به طور مجزا آمده است. برای آموزش این بخش بهتر است ضمن مرور هر یک و 

درک مفهوم آن، از مثال هایی عینی و آشنا استفاده نماییم. 



85

فصل پنجم:کسب اطالعات فنی

در مرحله نخست هنرآموز می تواند با هنرجویان به تمرین این مکالمه بپردازد و در 
ادامه هنرجویان با یکدیگر این موارد را تمرین نمایند. 

در قسمت دوم نیز رایج ترین شیوه های پاسخ به آن پرسش ها در قالب ساختارهایی 
کلیشه ای و پرکاربرد آمده است. از این نمونه ها می توان در پاسخ به سؤاالت قبلی 

استفاده نمود. 
اما تمرین ارائه شده در این بخش که به دنبال مطابقت تصاویر با جمالت است از 

چپ به راست با این موارد هماهنگ است:
1  Go along the street/ Go straight ahead. 
2  Go across the bridge.
3  Cross the street.

6  ـ تابلوها
این بخش در تمرین  تابلوها نقش مهمی در صنعت حمل ونقل و سفر دارند. در 

نخست به کارکرد هر یک متناسب با رنگ آن پرداخته شده است. 
پاسخ تمرین به این نحو قابل ارائه است:
information :ـ تابلوهای زرد و مشکی

direction :ـ تابلوهای آبی و سفید
highways :ـ تابلوهای سفید و سبز

در تمرین دوم از هنرجو خواسته شده تا بر اساس مفهوم هر جمله گزینه مرتبط را 
که به رنگ، شکل و یا کارکرد هر تابلو اشاره دارد، انتخاب نماید. پاسخ بدین نحو 

قابل ارائه است:
1  red
2  blue
3  triangular
4  Direction
5  blue
6  green
7  red

برای آموزش این بخش پیشنهاد می شود ابتدا تعدادی از عالئم و تابلوها در اشکال 
و رنگ های مختلف در معرض دید هنرجویان قرار گیرد و با تکیه به دانش قبلی به 

نوعی جمع بندی اولیه برسند. سپس به حل تمرین بپردازند. 
الزم است هنرجو معانی این واژه ها را بداند:

مستطیل(/   =(  rectangular  / هشدار(   =(  warning دایره(/   =(  circle
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triangular )= مثلث(/motorway )= بزرگراه(/ primary route )= جاده اصلی(/ 
primary route  ـ  non )=جاده فرعی(/local route )= مسیر محلی( 

در تمرین سوم از هنرجو خواسته شده تا 9 عبارت باال را با 9 تصویر پایین مطابقت 
دهد. در تدریس این بخش پیشنهاد می شود ابتدا بدون توجه به عبارات و صرفاً بر 
پایه تصاویر، هنرجویان نظر خود را در مورد هر یک از تابلوها بدهند و سپس به 

سراغ جمالت بروند.
از آنجا که در جمالت و عبارات باال شاهد وجود واژه هایی تخصصی هستیم آموزش 

این واژه ها ضروری است:
 تراموا :tram ـ
سه راه :junction   ـT ـ
 وسیله نقلیه :vehicle ـ
 بن بست :dead end ـ

به  تابلو  نوزده  بین المللی  تابلوهای  با  هنرجویان  آشنایی  با هدف  بعد،  تمرین  در 
همراه توضیحات آن آمده است. همان گونه که در باالی تصویر آمده، این تابلوها 
جهت ارائه اطالعات می باشند. از این رو، شکل همه آنها مستطیل و رنگ آنها آبی 

و سفید و یا سفید و سیاه است. 
در انجام این تمرین آموزش این واژه ها مدنظر قرار گیرد:

Entrance )= ورودی(/ parking zone )= محل پارک/ پارکینگ(/ 
congestion)= ترافیک(/restriction )= محدودیت( /

 prohibition )= ممنوعیت(/ lane )= مسیر/ راه( / ...............
7ـ رفت و آمد

در تمرین اول متناسب با تصویر که نمایانگر یک چهارراه و وسایل حمل ونقل است 
از هنرجو خواسته شده تا کلمه مناسب را انتخاب نماید. در حل این تمرین تنها 

یک گزینه معنادار بوده که در تصویر هم مشخص است.
پاسخ مناسب و معنای هر عبارت بدین نحو است:

traffic lightچراغ راهنما

speed cameraدوربین کنترل سرعت

petrol stationپمپ بنزین

pedestrian crossingمحل عبور عابر پیاده

road signتابلو کنار خیابان

traffic jamازدحام/ ترافیک
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حال در ادامه هنرجو باید با استفاده از عبارات صفحۀ قبل جمالت این تمرین را 
کامل نماید. جواب این تمرین بدین نحو قابل ارائه است:

1  light
2  sign
3  crossing
4  cameras
5  station

8  ـ عالئم اختصاری آدرس ها و جهت ها
با توجه به نقش مهم عالئم اختصاری در صنعت حمل ونقل در تمرین اول مهم ترین 
عالئم اختصاری به همراه صورت کامل آنها آمده است. ابتدا هنرجو باید آنها را با 

هم منطبق و سپس معنای آنها را در فارسی بنویسد:

StreetStخیابان

RoadRdجاده/ راه

AvenueAveبزرگراه

LaneLnکوچه

DriveDrخیابان/ راه ماشین رو

PlacePlکوی/ گذر

BoulevardBlvdبولوار

CircleCrمیدان

HighwayHwyبزرگراه

ParkwayPkyپارک راه/ بولوار

)آمریکا( بزرگراه عوارضی/ )بریتانیا( محل اخذ 
عوارض

TurnpikeTpk

NumberNoپالک/ شماره
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تمرین بعدی همانند تمرین اول است با این تفاوت که به مکان ها و جهت ها اشاره 
دارد. پاسخ این تمرین بدین نحو قابل ارائه است:

NorthNشمالSouthSجنوب

NorthwestNWشمال غربیRural routeRRجاده روستایی

SouthwestSWجنوب غربیSchoolSchمدرسه

LakeLkدریاچهLibraryLibکتابخانه

WestWغربIslandIslجزیره

EastEشرقHospitalHospبیمارستان

MountainMtکوهProvinceProvاستان

در تمرین سوم نیز از هنرجو خواسته شده تا آدرس های ارائه شده را به فارسی 
نحوه  فارسی،  برخالف  که  دریابد  باید  آدرس ها  این  مشاهده  با  هنرجو  بنویسد. 
آدرس دهی در انگلیسی از جز به کل است که در برگردان آن به فارسی باید از کل 

به جز نوشته شود.
برای تمرین بیشتر از هنرجویان بخواهید آدرس منزل، مدرسه و ... را به انگلیسی 

بنویسند.
9ـ بارنامه

شرکت  سوی  از  که  می شود  شناخته  سندی  به عنوان  ساده  زبان  به  که  بارنامه 
حمل ونقل صادر می گردد، بیانگر آن است که کاالیی مشخص در محلی مشخص 
در  سند  این  می شود.  داده  تحویل  مشتری  به  مشخص  مقصدی  به  ارسال  برای 

حمل ونقل هوایی، زمینی و دریایی کاربرد دارد.
حال در تمرین نخست هنرجو باید با دیدن تصویر فرم خام ابتدا نام آن در فارسی 
را بگوید و در تمرین بعدی به ارائه معادل برای هشت کلمه موجود در فرم مبادرت 

ورزد.
این تمرین بدین نحو قابل ارائه است:

carrierشرکت حمل ونقلpick up dateتاریخ بارگیری

signatureامضاtermsشرایط

quantityکمیتorderسفارش

consignerفرستندهconsigneeگیرنده
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در تمرین بعدی، هنرجو با استفاده از معادل های فارسی صفحۀ قبل باید کل بارنامه 
را به فارسی تبدیل نماید. 

ارائه  را  فارسی  بارنامه  از  نمونه ای  تمرین  این  در حل  هنرآموز  پیشنهاد می شود 
نماید تا شباهت ها و تفاوت های احتمالی نمونه فارسی و انگلیسی مشخص گردد.

10ـ لجستیک )پشتیبانی/ تدارکات/ سازماندهی(
لجستیک که به عنوان تدارکات و پشتیبانی نیز شناخته می شود، آخرین بخش این 
درس نامه را به خود اختصاص داده است. در تدریس این بخش، توجه به تصویر 

تمرین اول می تواند فضای مناسبی برای ارائه درس فراهم آورد. 
در این تمرین از هنرجو خواسته شده تا ابتدا معانی این پانزده واژه کلیدی در بحث 
لجستیک را به فارسی بنویسد. برخی از آنها در همین درس نامه کاربرد داشته و 

برخی  جدید هستند. معنای این پانزده واژه بدین نحو قابل ارائه است:

destinationمقصد

supply chainزنجیره تأمین

productمحصول/ کاال

retailخرده فروشی

manufacturingتولید

cargoمحموله

deliveryتحویل

shipmentارسال

freightبار

distributionتوزیع

customerمشتری

managementمدیریت

inventoryفهرست

landingبارانداز

originمنشأ/ مبدأ

در تمرین دوم از هنرجو خواسته شده تا به منظور مواجهه با متنی درباره لجستیک، 
ابتدا معنای شش واژه جدید را با استفاده از فرهنگ لغت بیابد و سپس به سراغ 
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خواندن و درک مطلب متن برود. معنای این شش واژه بدین نحو قابل ارائه است:

consumptionمصرف

requirementمقتضیات/ نیاز

integrationادغام

warehousingانبارداری

handlingهزینه نگهداری/ جابه جایی

securityامنیت

در تمرین سوم هنرجو باید بر اساس متن تعیین نماید که کدام جمله درست و کدام 
جمله غلط است. از آنجا که در دو تمرین قبل، هنرجو با همه واژه های متن آشنا 
شده است، مشکلی در درک آن نخواهد داشت. مجدداً تأکید می گردد که در این 
بخش نیازی به ترجمه متن وجود ندارد. پاسخ این سؤال بدین نحو قابل ارائه است:
1  T
2  F
3  F

در تمرین چهارم نیز سه صورت مرتبط با این کلمه آمده است که هنرجو باید ابتدا 
بر اساس پسوند آن تشخیص دهد که کدامیک اسم،  بیابد، سپس  را  تعریف آن 
صفت، قید یا فعل است. در پایان نیز معنای آن را بنویسد. پاسخ این بخش بدین 

نحو قابل ارائه است:

Adjblogisticلجستیکی/ تدارکاتی

Advclogisticallyاز نظر لجستیکی/ به لحاظ پشتیبانی

Nalogisticianمتخصص امور لجستیکی

ic /ical /( به عنوان یک نکته کاربردی می توان فهرستی از پسوندهای صفت ساز
 )ly( و قیدساز )ize/ fy( فعل ساز ،)ness /ship /ian /ion( اسم ساز ،)al /ous

ارائه کرد.
در تمرین آخر نیز با استفاده از این سه کلمه، سه جمله زیر آن باید تکمیل گردد. 

پاسخ آن بدین نحو است:
1  logistically

2  logistic

3  logistician
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نحوه ارزشیابی پودمان
ارزشیابی در این درس براساس شایستگی است. برای هر پودمان یک نمره مستمر 
)از 5 نمره( و یک نمره شایستگی پودمان )نمرات1، 2 یا 3( با توجه به استانداردهای 

عملکرد جداول ذیل برای هر هنرجو ثبت می گردد.
جدول ارزشیابی پودمان )کسب اطالعات فنی(

عنوان 
پودمان
 فصل

تکالیف 
عملکردی 

)شایستگی ها(

استاندارد 
عملکرد 
)کیفیت(

استاندارد )شاخص ها، نتایح
نمرهداوری، نمره دهی(

کسب 
اطالعات 

فنی

کاربرد مفاهیم و 
اصطالحات فنی 

در محیط کار

کاربرد مفاهیم 
و اصطالحات 
فنی به زبان 

اصلی در 
محیط کار 
براساس 

دستورالعمل ها، 
آیین نامه ها 
و راهنماهای 

مصوب 
در حوزه 
حمل ونقل

باالتر از حد 
انتظار

1ـ نوشتن مفاهیم 
و اصطالحات فنی و 

تخصصی فایل های صوتی 
و تصویری

2ـ ترجمه مفاهیم 
و اصطالحات فنی و 

تخصصی )راهنماها و 
دستورالعمل ها(

3

در حد 
انتظار 
)کسب 

شایستگی(

ـ ترجمه اصطالحات فنی 
و تخصصی )راهنماها 
و دستورالعمل ها( در 

محیط کار
2

پایین تر 
ازحد انتظار 
)عدم احراز 
شایستگی(

ـ درک مفاهیم و 
اصطالحات فنی در 

1محیط کار

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان منحصراً شامل نمرات 1، 2 یا 3 است

نمره پودمان از 20
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