
6 

 

 پیشگفتار :     

 

ده: یک دوره مکالمه ز ر ادگرویس مان نظر گرفته شده  از دانشجویان زبان رویس در ای بان رویس است که برای طیف گستر

فته مورد استفاداست. این کتاب یم ن این کتاب تواند برای دانشجویان در سطوح مبتدی، متوسطه و پیشر د. همچنیر ه قرار گتر

ده رویس رصف کنند مورد استفاده رادی که مشغله زیادی دارند و نیماف توسطتواند یم ی فشر توانند وقت زیادی برای یادگتر

د.   قرار گتر

که   ای شوند. حتر کسانن یا دانش کیم دارند به رسعت حرفه د و نکند کسانن که دانش زبان رویس ندار کمک یماین کتاب  

 بخوانند در آن مطالب جدید و جالتی خواهند یافت. رویس بلدند هم وقتر کتاب را 

های مرجع رویس کتابویس خواهید دید. اول اینکه  در این کتاب مرجع چند اختالف اسایس را با سایر کتب مرجع زبان ر 

  هستند که کیم
ی

به . ممکن است کیس رویس را بلد باشد اما باز هم در نهایت باشند شامل توضیحات در مورد مسائل فرهنگ

ت صحبت علت   آن را دست و پا شکسته صحبت کند )مثال در مورد آداب معارسر
ی

ن دانش در مورد مسائل فرهنگ نداشیر

ت د  (اطالعات نداشته باشد ر یک مهمانن و ... کردن پای تلفن و یا آداب معارسر

ت و رسوم رویس را فراهم یم های این آدابنه تنها برای شما زمینه درک پایهاین کتاب  عه کند بلکه به شما مجمو معارسر

 لغات و دستور زبانن را یاد یم
ی

 تان استفاده کامل کنید. دهد که بتوانید از دانش فرهنگ

ها براساس موضوعات با های مختلف تقسیم نشده بلکه درسلستور زبان رویس به فصتاب براساس ددوم اینکه این ک

 روزمره از هم جدا شدهنگا
ی

اند. موضوعانر مثل مالقات با مردم، گشت و گذار در شهر، خرید و ... . هر درس دارای ه به زندگ

 محتوای از پیش مشخص به شکل زیر است: 

 رسوم روسیهتوضیحانر درباره فرهنگ و آداب و  -

 مجموعه واژگان -

 جداول برای دستور زبان، توضیحات مقتضن دستور زبان، تمرینات -

ن دستور زبان همان درس استفاده شده است.   -  گفتگوهانی که در آن از مجموعه لغات و نتر

 هانی برای ارزیانی دانشتانآزمون -

صفات و عبارات پرکاربرد گنجانده شده است. بنابراین  در ابتدای کتاب یک لغت نامه موضویع شامل اسایم رایج، افعال،

ن فن برای مطالعه ندارید عجالتا یمچنانچه وقت کا ی موارد تمرکز کنید. اگر چنانچه یمتوانید روی همیر خواهید جزئیات بیشتر

ن موارد در آخر کتاب ارجاع یمدر مورد دستور زبان و آواشنایس بدانید شما را به فصویل در  بسیار  ،. این کتاب مرجعدهیمهمیر

ی که قبال در مجموعه لغات و در آموزش دستور زبان  واضحساده و  ن نگاشته شده است. در تمرینات و در گفتگوها به چتر

کاربردی و پرکاربرد شوید. گفتگوها حقیقر شده است روبه رو نیمنهمان درس گفته  ی از گفتگوهانی غتر هستند و در آنها ختی

  . شنوید د نیمشو  به کرات از آنها استفاده یمکتب مرجع رویس  و نادر که در اغلب

ش یم مجموعه لغات و دستور زبان رویس به تدری    ج یابد به نحوی که در انتهای کتاب از هر درس به درس بعدی گستر

 از لغات را بلدید و با پایهمجموعه ب شما 
ی

ها حرف مختلفای هید به نحوی که در خییل از موقعیتهای گرامر رویس آشنائزرگ

 کنید. یمو با دیگران صحبت  فهمید یمرا 
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-تان را مستحکمهای زبان رویسبا تمرین روزانه قدم به قدم پایهبینید چگونه دارید عه رویس ماندگار شما از اینکه یمبا مطال

 برید. کنید لذت یمتر یم

د. تواند هم به همراه یک استاد در کالس درس و هم به این کتاب یم  شکل خودآموز مورد استفاده قرار گتر

ده های مختلف را دارد نگاشته شدریس به دانشجویان خارجی با ملیتها تجربه تاین کتاب توسط یک مولف که سال

ن  شنایس و است. ایشان مقاالت علیم و روش  اند. کرده  تالیفها کتاب مرجع زبان رویس برای خارجی نتر

به فواید این سبک نگارش کتاب شخصا ان خارجی در آموزش زبان رویس آشناست و مولف کامال با مشکالت دانشجوی

 متقاعد شده است. 

های روی دانشجویان با ملیتبر های دیگر مسکو در دانشگاه دولتر مسکو و دانشگاهمفید بودن محتوای این کتاب 

ن مختلف و   خییل از مردم در نقاط مختلف دنیا مورد ارزیانی قرار گرفته است. نتر

شما زبان رویس را در کشورتان  کنیم. اگر ویس رسوکار دارند توصیه یماین کتاب مرجع را به همه کسانن که به نویع با ر 

خوانید کنید و یا درس یمه کار یمهد آمد. اگر شما در روسیآموزید، این کتاب قبل از سفرتان به روسیه بسیار به کارتان خوایم

 شوید.  ورزیدهموضوعات روزمره برخورد با کند خییل رسی    ع در این کتاب به شما کمک یم

ن رویس، روزهای تعطیل، مناسبت د دربارهخواهید و یمیدر نهایت اینکه اگر شما فقط به رویس عالقه دار  مهم های سین

ت رویس در موقعیت هروسی ن مختلفهای و آداب معارسر  بدانید در این کتاب فراوان مطلب خواهید آموخت.  ، چتر

 برای همه شما آرزوی توفیق داریم. 

  


