
 

"کنکور  گرامر موضویع   جمع بندی"  
 

 جلسه اول: مرور زمانها
 پایه نهم 2درس زمان حال استمراری:  •
 پایه نهم 4درس : سادهزمان حال  •
 پایه نهم 6و  5درس : ساده گذشتهزمان   •
 پایه دهم 1درس : ساده آیندهزمان  •
 پایه دهم 3درس استمراری:  گذشتهزمان   •
 پایه یازدهم 2درس : کاملزمان حال   •
 (اختیاری)برای نظام جدید:  پایه دوازدهم 3درس : کامل  گذشتهزمان   •

 

 

 

و گـــــــــــــــــردآوری:  تألیـــــــــــــــف  

ستانــــــــــــــــــیر دبـــــــــــــــــــدب انـــــــــــــــتان بوکـــــــــــــهای شهرســـــــــــــــــــیر    
 

 

99 ماهتیر   
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 ترتیب اجزای جمله در جمالت مثبت زبان انگلییس: 
 

فعل  مفعول قید حالت قید مکان قید زمان
 اصیل

    فاعل فعل کمیک

 مهمترین و اصلی ترین افعال کمکی در زبان انگلیسی عبارتند از: :1نکته  
am, is, are, was, were, will, would, have, has, had 

 با تمامی افعال کمکی و کاربردهای آنها در جمله آشنا می شویم.(هنگام بررسی زمانهای مختلف، ) به مرور، 
دارای فعل کمکی نیستند. برای سؤالی کردن  "گذشته ساده" و "حال ساده"در بین زمانهای زبان انگلیسی، فقط زمان  :2نکته

و یا   notسازرا با هم عوض میکنیم و برای منفی کردن آنها، بعد از فعل کمکی قید منفی  فاعلجای فعل کمکی و  ،سایر زمانها
 را اضافه میکنیم. n’t ،مخفف آن

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 ی: ــــــــــــــــــــــــــــــــــان انگلیســـــــــــــــــــــــــــــــدر زب انها ـــــــــــــــــــــــواع زمــــــــــــان
  مختلف داریم : "زمان1۶"در زبان انگلیسی جمعأ     

 زمانهای آینده در گذشته زمانهای آینده زمانهای گذشته زمانهای حال
 آینده در گذشته ساده آینده ساده گذشته ساده حال ساده

 آینده در گذشته استمراری آینده استمراری گذشته استمراری حال استمراری

 آینده در گذشته کامل آینده کامل گذشته کامل حال کامل

 آینده در گذشته کامل استمراری آینده کامل استمراری گذشته کامل استمراری حال کامل استمراری
 

--------------------------------------------------------------------  

 :در کنکورهای مورد نیاز ـــــزمان بتــــــالت مثــــــجمول اصیل ــــــفرم

 انــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزم لـفاع یــــــــــــــل کمکـــــــــــــــفع یــــــــاصل  لــــــفع مفعول حالت قید  مکان قید  زمان قید 

 حال ساده فاعل - شکل ساده فعل مفعول قید حالت قید مکان قید زمان
 گذشته ساده فاعل - شکل دوم فعل مفعول قید حالت مکانقید  قید زمان
 آینده ساده فاعل will شکل ساده فعل مفعول قید حالت قید مکان قید زمان
 حال استمراری فاعل am / is / are دار  ingفعل مفعول قید حالت قید مکان قید زمان

 گذشته استمراری فاعل was / were دار  ingفعل مفعول قید حالت قید مکان قید زمان

 حال کامل فاعل have / has شکل سوم فعل مفعول قید حالت قید مکان قید زمان
 گذشته کامل فاعل had شکل سوم فعل مفعول قید حالت قید مکان قید زمان
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“Present Continuous Tense”                1- ز مـــــان حــــال استــــمراری   
 

کنیم:استفاده می "حال استمراریزمان "از  در حال انجام آن هستیم اکنون بیان کاری که همبرای    

 فرمول جمالت مثبت زمان حال استمراری: 

 فاعل  فعل کمکی am / is / are دار ing  فعل مفعول قید حالت قید مکان قید زمان
 

 کنیم.استفاده می areها از و برای بقیه فاعل amاز  Iو برای  is ( ازit, she, heهای سوم شخص مفرد )برای فاعل نکته:  
 They are drinking orange juice.                                                                                ".نوشندآنها دارند آب پرتقال یم" 

  I am studying my lessons hard now.                                   ".کنمهایم را مطالعه یمدارم سخت درسمن االن " 
 

را به ابتدای جمله می آوریم و برای منفی کردن  am , is , areبرای سؤالی کردن جمله  :سؤالی و منفی کردن حال استمراری
 را مینویسیم. n’t و یا مخفف آن not جمله بعد از آنها قید منفی ساز

Is she speaking English now?                                                       " کند؟دارد انگلییس صحبت یماالن آیا او"  

She isn’t speaking English now .                                                   ."نیست انگلییس و االن در حال صحبت کردن"ا      

 کلمات و عبارات زمانی زیر مشخصه زمان حال استمراری هستند: 
 

at the moment   در حال حاض at the present   در حال حاض 

now حاال right now    حاالهمی  

-------------------------------------------------------------------    
“Simple Present Tense”                        2- ز مــان حـــــال ســـــاده      

 

کنیم.استفاده می "زمان حال ساده"از کارهای روزمره، تکرار، عادات و حقایق علمی برای بیان         

 :فرمول جمالت مثبت زمان حال ساده
 فاعل شکل ساده فعل مفعول حالت قید قید مکان قید زمان

 

  I study my lessons in the library every afternoon.                  . من همیشه کتابهایم را در کتابخانه میخوانم   
He plays football in the park every day.                                          ". او هر روز در پارک فوتبال بازی میکند" 

  Fridaysmy grandmother on  visitI.                                                 ".زنمروزهای جمعه به مادربزرگم رس یم"
( میباشد، به فعل جمله  she / he /itکه ضمیر فاعلی آنها ) سوم شخص مفردهای در زمان حال ساده همیشه برای فاعل : 1نکته 
«s »یا «es »در باال( 2کنیم )مانند مثال سوم شخص اضافه می 

         مشخصه های زمان حال ساده عبارتند از: 

                    each yearهر ساله     week everyهر هفته  : مثال                                    قید زمانبا ( هر) eachو  everyترکیب  (1  
 on Sundays ها یکشنبه: مثال                                                    به صورت جمع  ایام هفته (2  
 قیدهای تکرار  (۳  

 always همیشه usually معموأل often اغلب

 sometimes گایه اوقات hardly به ندرت never هرگز

         to the park on Thursdays. go usuallyI                                   ".روممن معمواًل روزهای پنجشنبه به پارک یم"
     قید تکرار  
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به معنی  “od” کردن زمان حال ساده از این زمان دارای فعل کمکی نمیباشد و برای سؤالی سؤالی و منفی کردن حال ساده:
 کنیم:( استفاده مین)به معنی  “t’don”منفی کردن از فعل کمکی  برای ( وآیا)

      .They speak English in class every session                       ".کنندآنها هر جلسه در کالس انگلییس صحبت یم"
  English in class every session?     speakthey  Do          "؟کنندآیا آنها هر جلسه در کالس انگلییس صحبت یم"

 They don’t speak English in class every session.            ".آنها هرجلسه در کالس انگلییس صحبت نیم کنند"  
  

 “sdoe”در جمالت زمان حال ساده  هر گاه فاعل جمله یکی از سوم شخصهای مفرد باشد برای سؤالی کردن جمله از  :2نکته    
 میکنیم: استفاده”doesn’t“ و برای منفی کردن جمله از 

She usually eats pizza for lunch.                                                              ا میخوردو "ا ". معموأل برای نهار پیت                
ا یم"  pizza for lunch?  eatshe usually  Does                                               "؟خوردآیا او معمواًل برای ناهار پیت  

 She doesn’t usually eat pizza for lunch.                                                " .ا نیمخورد  "او معمواًل برای ناهار پیت  

و   doesاز  ( she / he/it های سوم شخص مفرد )در هنگام سؤالی کردن و منفی این زمان، برای فاعل پس دقت کنیم که  
doesn’t  ها از بقیه فاعل برایوdo  وdon’t  کنیمستفاده میا. 

برای فاعلهای سوم شخص مفرد بکار برده میشود و هرگز در  "مثبت زمان حال ساده"فقط در جمالت سوم شخص مفرد  s :۳نکته 
 هیچ یک از زمانهای دیگر بکار برده نمیشود.

بکار برده میشود. و وجود آنها در تستها،  "شکل ساده فعل"همواره  t’doesnو  does  ،t’donو  doبعد از افعال کمکی  :4 نکته   
 میباشد. زمان حال سادهمشخصه 

 

استفاده  to beباشد از همین افعال  am, is, areبرای سؤالی و منفی کردن جمالت زمان حال ساده که فعل آنها  :5نکته                      
 و حالت منفی آنها نیست(. doesو  doکنیم )چون فعل کمکی هم هستند یعنی نیازی به آوردن می

They are very clever and kind.                                                               آنها خییل باهوش و مهربان هستند."  

Are they very clever and kind?                                                         "؟"یا انها خییل باهوش و مهربان هستند آ      

They aren’t very clever and kind.                                      "آنها خییل باهوش و مهربان نیستند."                   
      

 استفاده میکنیم. زمان حال سادهبرای عناوین و سرتیترهای روزنامه ها و مجالت از  (:منحصرأ زبان) ۶نکته  

--------------------------------------------------------------------   
“Simple Past Tense”                          3- ز مــان  گذشته ســـــاده      

 

 کنیم.استفاده می "گذشته ساده"برای بیان کاری که در زمان گذشته انجام شده و به پایان رسیده )تمام شده( از   
 :فرمول جمالت مثبت زمان گذشته ساده

 فاعل شکل دوم فعل مفعول قید حالت قید مکان قید زمان
 

I played football in the park yesterday.                                                   ".دیروز در پارک فوتبال بازی کردم" 

افعال از  اضافه کنیم )مانند مثال باال( اما بعضی« ed»قاعده کلی این است که به آخر فعل  طریقه ساختن زمان گذشته ساده: 
 گوییم و باید گذشته آنها را حفظ کنیم. به مثال زیر توجه کنید:می "افعال نی قاعده"کنند که به آنها این قاعده پیروی نمی

 

We ate a good dinner at an Italian restaurant last night.     .دیشب در یک رستوران ایتالیایی شام خویی خوردیم" 

 است. eatاستفاده کردیم که گذشته  ateدر این مثال از فعل بی قاعده 
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 مشخصه زمان گذشته ساده در تستها عبارتند از: 
        1) yesterday )و قیدهای زمان گذشته  )دیروز      
 دیشبlast night )گذشته( با یک قید زمان،    مانند:  lastترکیب  (2        
  )دو سال پیش(  two years ago یک قید زمان، مانند باago ترکیب ( ۳        

                                          

این زمان هم همانند زمان حال ساده فعل کمکی ندارد و برای سؤالی کردن جمله از فعل  :سؤالی و منفی کردن گذشته ساده   
 های زیر توجه کنید:کنیم. به مثال( استفاده مین) t’didn( و برای منفی کردن جمله از فعل کمکی  آیا) didکمکی 

 

She drank some milk last night.                                                               ."او دیشب مقداری شت  نوشید"            
شکل دوم فعل             

   

Did she drink some milk last night?                                                     "آیا او دیشب مقداری شت  نوشید؟ " 

                                            فعل دهشکل سا                 

She didn’t drink some milk last night.                                                      ".او دیشب مقداری شت  ننوشید" 
                          فعل  شکل ساده

ل دوم فعل فقط در پس شک تبدیل شود. "شکل ساده" سؤالی و منفی زمان گذشته ساده باید فعل اصلی جمله را بههنگام  :1نکته   
 .جمالت مثبت این زمان بکار برده میشود

استفاده  to beباشد از خود همین افعال  wereو  wasبرای سؤالی و منفی کردن جمالت زمان گذشته ساده که فعل آنها  :2نکته 
 نیست(: didn’t و didکنیم )چون خودشان فعل کمکی هم هستند یعنی نیازی به آوردن می

They were very clever and kind.                                                                  ". آنها خییل باهوش و مهربان بودند"   
Were they very clever and kind?                                                         "آیا انها خییل باهوش و مهربان بودند؟"  
They weren’t very clever and kind.                                                        ".آنها خییل باهوش و مهربان نبودند " 

                  -------------------------------------------------------------------   
                

 "Simple Future Tense"                        مان آینده سادهز  -4
 

ریزی قبلی ای که بدون تصمیم و برنامهگیرد. آیندهکند که در آینده صورت میبه عملی اشاره  می :تعریف زمان آینده ساده    
 نوشته میشود. (  ll’بصورت )  willمخفف .شودساخته می "will"و با فعل کمکیشد انجام خواهد 

 :ساده هساختار جمالت مثبت زمان آیند

 فاعل willفعل کمکی  ساده فعلشکل  مفعول قید حالت قید مکان قید زمان

   nature in the future.  savewill They                                            ".آنها طبیعت را در آینده نجات خواهند داد"     
      soon.   to Europe travelwill He                                                                         "او به زودی به اروپا سفر خواهد کرد. "    

     

 را به ابتدای جمله منتقل کرده "will" فعل کمکی« آیندة ساده»برای سؤالی کردنِ زمان  :ساده آیندهسؤالی و منفی کردن          

یا آن را به صورتِ مُخفّف یعنی  میکنیماستفاده  "not" از، "will"بعد از فعل کمکی « آیندة ساده»و برای منفی کردنِ زمان  "won’t" .به کار برد  
ه جدید  کتاب  یک خرید  برایآیا عیل پولش را "        to buy a new bookhis money  saveAli Will?            ؟کرد   خواهد  ذخت 

   an exam tomorrow. havet) ’(won will notRaman                                   "رامان فردا امتحان نخواهد داشت. "
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 مشخصه زمان آینده ساده در تستها:     
1- will - won’t                                 2- soon )به زودی(                     3- later )بعدأ(   

    next weekمانند:  با قید زمان next -6                      )آینده ( tomorrow          5- futureمانندقید زمان آینده  -4

ی " به معنای " be going to"از ساختار :1نکته         است در آینده صورت  ریزی و تصمیم قبلی که قراربرای اشاره به برنامه "قصد داشت 
شده و پس از این ساختار هم ،  willشود. )برای بیان  قصد و تصمیم انجام عملی در آینده(. این ساختار جانشین بگیرد. استفاده می

 .آیدمی« شکلِ ساده فعل»

 فاعل going to (am / is / are) شکل ساده فعل مفعول قید حالت قید مکان قید زمان
 

My parents have enough money. They are going to buy a big house in Mahabad next month.     

   ". ند بزرگ بخر  ماه آینده در مهاباد یک خانه ند قصد دار آنها  دارند. پول کاف   "والدینم 
  When I see you this afternoon, I am going to show you my new car. 

 جدیدم را به تو نشان خواهم داد." ماشی   تو را ببینم،  امروز غروب" اگه  

 .("با دلیل و مدرک"های وقوع  آن در زمان حال وجود دارد. )بینی عملی در آینده که نشانهبرای بیان پیش :2نکته     
There are a lot of dark clouds in the sky! It is going to rain. 

ه خییل زی"ابرهای   "خواهد باران ببارد. یم دی در آسمان وجود دارد. اتت 

کافی است یکی از  going to beشود. برای سؤالی کردن تبدیل می "am/is/are"با توجه به فاعل جمله به  "be"فعل :۳نکته           
 شوداستفاده می "not"از "am/is/are"به ابتدای جمله منتقل شود و برای منفی کردن هم بعد از  "am/is/are"های کمکیفعل

    .Raman is going to study tomorrow                                                              ". مطالعه کند  فردا قصد دارد  "رامان  
    Is Raman going to study tomorrow evening? " ؟ مطالعه کند  فردا قصد دارد  رامانآیا"                                                

     Raman isn’t going to study tomorrow evening.                                  " مطالعه کند  فردا قصد ندارد  رامان ."    
 

 " : be going toار" ــــــــاختــــــــــ"  با س willیک" ــــــــل کمـــــــــفعاوت ــــــــتف

 :"will"کاربردهای     

    1(  برای بیان عملی که در زمان آینده، از قبل برای آن برنامه ریزی نشده باشد:
   Call me next week. Maybe I’ll be free.                                     ."هفته آینده بهم زنگ بزن. شاید وقتم آزاد باشه" 

 )شاید( نشان میدهد که هیچگونه برنامه ریزی انجام نشده است. Maybe در این مثال    
 :و بدون فکر قبلی برای بیان یک تصمیم آنی (2   

   A: The phone is ringing.                                                                                     "".تلفن داره زنگ میخوره  

   B: I will answer it.                                                                                              "من جواب خواهم داد .  

   A: I don’t have enough money.                                                                             "من پول کاف  ندارم ."    

   B: No problem. I will give you some.                                                   " بهت قرض خواهم داد. من مشکیل نیست. " 
 برای بیان پیشنهاد، خواهش و تقاضا: (۳   

   Raman will help you tomorrow if you like.                    " رامان فردا بهت کمک خواهد کرد اگه دوست داشته باشی ."  
 

 استفاده میشود. will youاز  دعوت و برای بیان درخواست مؤدبانه (4   
Will you attend my birthday celebration on Monday?      آیا در روز دوشنبه در جشن تولدم حضور پیدا میکنید؟ "    
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 آینده اطمینان داشته باشیم:ی در اگر از روی دادن حالتی یا انجام عمل (5   

  Alfred is in grade 7 this year. He will be in grade 8 next year.  
"."آلفرد امسال کالس هفتمه. سال آینده در کالس هشتم خواهد بود  

 :نظر شخصی خودمانحدس و طبق بر برای پیش بینی احتمالی آینده  (۶   
   Do you think they will win the match on Monday?                 "آیا فکر میکن  آنها روز دوشنبه برنده رقابت خواهند شد؟"  

    I’m not sure. Maybe he will like my idea.                         "مطمی   نیستم . احتمال داره او از ایده من خوشش بیاد. "  

     استفاده میکنیم.  will( از فعل کمکی سال یازدهم ۳درسدر جواب شرط، جمالت شرطی نوع اول)  (7   
    If you study hard, you will pass your exams. ، در امتحاناتت قبول خوایه شد. "              "اگه به سخن  مطالعه کن 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 :"  be going to"کاربردهای ساختار      

         .میرودموجود بکار  بر اساس شواهدآینده برای پیش بینی حوادث  وبرنامه از پیش تعیین شده قصد و نیت و ساختار به  این    

       .She is going to buy a nice car in next week                     ".او قصد دارد هفته آینده یک ماشی   خوب بخرد" 
له یا موضوع از قبل مسأ آن از ،یا معادلهای آن آمده باشد بدان معنیست که گوینده جمله "I know"هرگاه در یک تست  :نکته     

 استفاده میکنیم." be going to"پس در این حالت فقط از .بوده و برای آن برنامه ریزی کرده یا تصمیماتی اندیشیده استمطلع 

A: The windows are dirty.                                                                                 "پنجره ها کثیف هستند".  

B: Yes, I know, I am going to clean them later.                            ".میدونم. قصد دارم بعدأ آنها را تمت   کنم" 

استفاده شود، بدان معناست که شخص در  "I forgot" "فراموش کردم"و یا " I didn’t know" "نمیدانستمکلمه "اما اگر از       
 درست میباشد که بیانگر تصمیم آنی فرد برای انجام کاری میباشد. "will"لحظه تصمیم میگیرد پس در این حالت فقط 

A: Did you mail that letter for me?                                                               "؟"آیا نامه را برایم پست کردی  

B: Sorry, I completely forgot, I will do it soon.         ". منده، کامأل فراموش کردم. بزودی آنرا انجام خواهم داد  "رسی

 

: انـــــــــــــــــــــــــــرأ زبــــــــــــــــــــــــــکور منحصــــــــــــــــــــــوص کنــــــــــــــــــان  مخصـــــــــــــــــــنک  

مربوط به آینده صحبت کنیم و  قطار، هواپیما و...یا جدول زمانی  تلویزیونی، رادیویی و...هر وقت الزم باشد در مورد یک برنامه  (1    
 استفاده میکنیم: "زمان حال ساده"از  "آینده ساده"جمله، قید زمان آینده، آمده باشد بجای  در

  The movie starts at 8:30 tonight. وع میشو  30:8فیلم امشب ساعت "                                                       .د"رسی  

  The train arrives at 5 this afternoon.   " بعد از ظهر خواهد رسید ۵قطار در ساعت."                                              

 ) تمایل یا عدم تمایل( ی است که توسط فاعل جمله داده شده است:و قسم نمایانگر قول (2   
   I promise I won’t come back home late.                                              " .قول میدم دیگه دیر به خانه برنگردم" 

   I swear I’ll pay you back soon.                                                             ".قسم میخورم به زودی پولت را برگردانم" 
 

هنگامیکه صحبت از برنامه ریزی های شخصی و قطعی است و در مورد مکان و زمان انجام آن عمل از قبل تصمیم گیری شده  (۳   
این حالت حتمأ باید قید زمان مربوط به آینده هم استفاده کنیم. در  "زمان حال استمراری" از  be going toباشد، میتوانیم به جای

 در جمله وجود داشته باشد:
  They are traveling to Europe next summer.                                  "آنها قصد دارند تابستان آینده به اروپا سفر کنند."   

  What are you doing tonight? ؟) "                                                                       ."     برنامه ت چییه(امشب چکار میکن 

 I’m meeting my friends for dinner tonight.                                              ."دید من امشب دوستانم را برای شام خواهم "  

 خواهد بود: "زمان آینده ساده"چنانچه قبل از قید زمان بکار برده شود، جمله در  )in( حرف اضافه (4    
  He will be at home in 3 hours. " .او سه ساعت دیگر در خانه خواهد بود"                                                                       
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Past Continuous Tense                   5- ز مـــــان  گذشــــــته استـــــــمراری    
       

 استفاده میشود. گرفته باشد،از این زمان برای بیان عملی که در گذشته به صورت استمرار   
 

 ساختار جمالت مثبت زمان گذشته استمراری: 
 

was / were  دار  فعل ing شکل  مفعول قید حالت قید مکان قید زمان   فاعل   کمیکافعال  

        
  .برای فاعلهای جمع و مخاطب بکار میرود ”were“ برای فاعلهای مفرد و فعل کمکی ”was“فعل کمکی     

 

 

He was watching a movie yesterday from 6 to 8.        مشغول تماشای یک فیلم بود  ۸تا  ۶و دیروز از ساعت"ا".  
 

This time last year we were visiting Brazil.           ال گذشته همی   موقع ما داشتیم از برزیل دیدن میکردیم"س. "  

را به ابتدای جمله  )were/was(برای سؤالی کردن این زمان تنها کافیست که  :زمان گذشته استمراری سؤایل و منفی کردن
 را بالفاصله بعد آنها اضافه کنیم:n’t و یا مخفف آن یعنی   notاین افعال کمکی، قید منفی سازکردن بعد از  بیاوریم و برای منفی

  

Were you watching television at 10 o’clock last night? 
   "ساعت ده دیشب مشغول تماشای تلویزیون بودی؟یا در "آ 
  

He wasn’t studying at 8 o’clock yesterday                                   .ساعت ده مشغول مطالعه کردن نبوداو دیروز 
 

 

ین کاربردهای زمان گذشته استمراری )کاربردها خییل شبیه هم هستند!!!(:   مهمی 

 نیست() زمان دقیق شروع و پایان مشخص .است داشته ادامه مدتی برای و شده انجام گذشته در که حالتی یا عمل بیان برای (1  
   I was talking to my friend at this time yesterday.              ".دیروز این موقع داشتم با دوستم حرف یم زدم" 
   

 .برای اشاره به عملی که در گذشته در حال انجام شدن بوده است و در این بین عمل دیگری اتفاق افتاده باشد (2 
She was cleaning her room when somebody knocked at the door.   

 "و داشت اتاقش را تمت   یم کرد که یک نفر در زد. "ا
 

          

  شود:نمی بیان لحظه آن در را آن شدن تمام ولی است بوده انجام حال در مشخص زمان یک در که است کاری بیانبرای  (۳ 

 We heard a horrible noise outside while we were shopping. 
ون شنیدیم موقیع که داشتیم خرید یم کردیم،"  ".صدای مهینی را از بت 
 

  

 4( برای اشاره به عملی ناتمام در گذشته که پایان آن ذکر نشده باشد: 

I was watching a good movie during my flight.                  . "خویی را تماشا میکردمن در یط پرواز یک فیلم "م 
 
 

  5( برای توصیف شرایط و اوضاع در زمان گذشته: 

When we arrived in London, the sun was shining   . . دنگامیکه به لندن رسیدم، خورشید در حال درخشیدن بو "ه  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ترکیب میشود تا نشان دهد که در خالل  "گذشته ساده"زمان گذشته استمراری اکثرأ با جمله های زمان  :نتیجه گیری مهم   
گذشته، یک عمل کوتاه و لحظه ای انجام گرفته است. در این حالت جمله ی گذشته استمراری نقش پس زمینه، برای انجام کاری در 

 معموآل while با و "گذشته ساده" معموأل ،آید می when فعل استفاده شده در عباراتی که با جمله زمان گذشته ساده را بازی میکند.

 .رود می کار به استمراری گذشته

  When my friend phoned me, I was playing tennis.                ".داشتم تنیس بازی یم کردم که دوستم زنگ زد"       
While I was playing tennis, my friend phoned me.        ."موقیع که داشتم تنیس بازی یم کردم، دوستم تلفن زد" 

 

 استفاده کرد: whenو حتی از  as ساختار باال ازمیتوان در  whileبه جای  : 1نکته  
As they were sleeping, their father came home              ."هنگامیکه آنها خواب بودند، پدرشان به خانه برگشت " 
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 asو یا  while ربطچنانچه دو عمل در گذشته هر دو به صورت همزمان در حال انجام گرفتن باشند، هر دو طرفین کلمه  :2 نکته  
       بیان میشوند.  گذشته استمراریبه صورت زمان 

  They ------------- to the radio while their mother -------------- them their breakfast.     
         a) were listening / was preparing                    b) were listening / prepared               

         c) listened / was preparing                               d) listened / prepared 

   "ده کردن صبحانه بود. امآآنها در حال گوش دادن به رادیو بودند در حالیکه مادرشان مشغول "

 

 .خواهد بود aجواب این تست با توجه به نکته شماره دو، یعنی دو عمل که به طور موازی در حال انجام گرفتن بوده اند، گزینه   
 

  While my mother was cooking dinner at the kitchen, I was studying my lessons. 
 "حال مطالعه کردن درسهایم بودم. در حالیکه مادرم در آشت   خانه مشغول پخی   شام بود، من در "

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

      نکته ۳: برای بیان عملی که در گذشته چندین بار تکرار شده باشد از زمان گذشته ساده استفاده میکنیم:
  Mr. Kazemi went to Paris five times last year.                      " ت"بار به پاریس رف 5سال گذشته آقای کاظیم.    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

حفظ کنید: سیع کنید فرمولهای مهم زیر را لطفأ  دانش آموزان عزیز   

When , گذشته ساده    گذشته استمراری 

 گذشته استمراری when گذشته ساده

While گذشته استمراری   گذشته ساده  ,    
While گذشته ساده گذشته استمراری     

 

-------------------------------------------------------------------  

   

“Present Perfect Tense”            )6- ز مـــــــــــان حـــــــــال کامـــــــــــل )مــــــــاضی نقــــــــیل     

   

از این زمان برای اشاره به عملی که در گذشته انجام گرفته و اثر و نتیجه آن تا زمان حال باقی مانده باشد، یا آن عمل تا حال     
 استفاده میکنیم. فرمول این زمان عبارت است از: ،ادامه پیدا کرده باشد

have / has (.p.p) شکل سوم فعل مفعول قید حالت قید مکان قید زمان  فاعل   افعال کمیک
 

  We have lived in Boukan since 1356.  کرده ایم." 13۵۶"ما از سال  
ی

                                          در بوکان زندگ

  His father has worked in that office for 15 years. ."           سال در ان اداره کار کرده است 1۵پدرش به مدت "  
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 استفاده میکنیم.   haveو برای سایر فاعلها از hasچنانچه فاعل جمله یکی از سوم شخصهای فرد باشد از فعل کمکی  :1نکته     
 ( نوشته میشوند. s’بصورت ) has مخففو  (ve’بصورت ) have مخفف     

را به قبل از فاعل منتقل کرده و برای  has / haveبرای سؤالی کردن این زمان افعال کمکی  سؤایل و منفی کردن این زمان:     
 را اضافه میکنیم.  n’tو یا مخفف آن not منفی کردن این زمان ، بعد از افعال کمکی قید منفی ساز

 Have you done your homework?                                                                             "آیا تکلیفت را انجام داده ای؟" 

 It hasn’t rained in the last few months. "در چند ماه گذشته باران نباریده است                                                           ".  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
میگیرد   “ed”(. چنانچه فعلی با قاعده باشد، شکل سوم آنpast participleشکل سوم فعل همان اسم مفعول میباشد ) :2 نکته  

 .و چنانچه بی قاعده باشد تغییر ظاهر داده و میبایستی آنها را حفظ کرد
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           " احمدی

 ل: ـــــــــــــــــــــــال کامــــــــــــــــــــح انـــــــــــــــــــــــــزمردهای ـــــــــــــــــــــــکارب
 (استفاده میکنیم  for و  sinceدر این کاربرد اغلب از )برای بیان عملی که در گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد:  -1     

Mr. Karimi has taught English since 1387.                   " انگلییس تدریس کرده است." 1387آقای کرییم از سال  
 

زمانی در زندگی شما اتفاق افتاده است. در واقع این عمل در گذشته اتفاق افتاده و به پایان رسیده اما برای بیان تجربه ای که  -2     
   :   آن هنوز احساس میشود. زمان آن عمل مهم نیست آثار

They have moved into a new apartment recently.           ".أ به یک آپارتمان جدید اسباب کیسی کرده اند  "آنها اخت 
 

زمان "اگر بخواهیم زمان دقیق آن عمل را ذکر کنیم دیگر نمیتوانیم از زمان حال کامل استفاده کنیم و حتما باید از  :1مهم  تهنک    

                                  بهره بگیریم: "گذشته ساده

     last week. They moved into a new apartment        ."  اب کیسی کردندبآنها هفته گذشته به یک آپارتمان جدید اس"

         میکنیم:  استفاده گذشته سادهاز زمان  در زمان حال نداشته باشد،ی گذشته باشد ولی اثر عملی مربوط به اگر :2نکته مهم
                                                                      .Hitler died many years ago."هیتلر خییل سالها پیش از دنیا رفت"

 

                                    برای اشاره به عملی که تازه به پایان رسیده است: -۳    

His wife has just cooked lunch.                                                            ".همرسش تازه نهار را پخته است"  
  

 

 : پایان کاری که بر زمان حال تاثیر داشته است -4   
My son has lost his keys.                                                                                "پرسم کلیدهایش را گم کرده است."  

   
 

 ست.ی که در آن هستیم انجام گرفته و یا روی نداده ایبرای اشاره به عملی که یک یا چند بار تا لحظه   -5   
الیا نبوده ام"        in Australia.    been never ve’I                                                                 "من هرگز در است 

 My students have read that book twice.                               ".دانش آموزانم دو بار آن کتاب را خوانده اند"  

 بیان تجربیات شخصی:  -۶   
 He’s traveled to Africa a lot.                                                            "او خییل به آفریقا سفر کرده است." 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 ها: ــــــــــــــــل در تستـــــــــــــال کامــــــــــان حـــــــــــــــــالئم زمـــــــــــــع
1- since را نشان میدهد. یعنی برای اشاره به شروع کاری که در گذشته انجام گرفته  "زمان مبدآ"در این زمان  "از": به معنی

 :و تا به حال ادامه یافته باشد
 I’ve studied English since 1392.                                            ".من از سال 1392 انگلییس را مطالعه کرده ام"             

 زمان حال کامل                                     مبدآ زمان                                                                                                                
 

از جمله  ،به جای عبارات زمانی مانند سال و روز  sinceکامل بخواهیم بعد از اگر در جمالت زمان حال نکته ای بسیار مهم:   
 خواهد بود: گذشته سادهاستفاده کنیم زمان آن جمله به صورت زمان 

 She’s cleaned the rooms since 8 a.m.                                      ".او از ساعت 8 صبح اتاقها را تمت   کرده است" 
           مان حال کاملز                             مبدأ زمان                    

She has cleaned the rooms since she got up in the morning. 
 زمان حال کامل                                                    زمان گذشته ساده                                                                                                                    

     "او از صبح که از خواب بیدار شد، اتاقها را تمت   کرده است."    
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   2- for را نشان میدهد و غالبأ پس از "مدت زمان انجام کار"در زمان حال کامل  "به مدت"معنی : بهfor   از کلماتی که نشان
 استفاده میشود.  ..., a long time, year, month, hour, secondدهنده طول زمان هستند همانند: 

Mr. Amini has studied Spanish for 10 years.      ".آقای امین  به مدت 10 سال اسپانیایی را مطالعه کرده است" 

       زمان حال کامل                                      مدت زمان                                                                                                                 

 نمیتوانیم:را حذف کرد اما در جمالت منفی   forدر جمالت مثبت میتوان  نکته ای مخصوص کنکور منحصرآ زبان:    
Mr. Karimi has taught English (for) three years.   ".آقای کرییم )به مدت( 3 سال انگلییس تدریس کرده است"  

               جمله مثبت                                                                                                                                          

They haven’t had any holiday for a year.                                  ". آنها برای یک سال هیچ تعطیالی  نداشته اند"  
 جمله منف                                                                                                                                                            

 استفاده کرد: in از حرف اضافه   forدر جمالت منفی میتوان به جای :2 نکته ای مخصوص کنکور منحصرآ زبان   
 He hasn’t cleaned his room in / for three weeks.              ".او این اتاق را به مدت 3هفته تمت   نکرده است"  

 جمله منف                                                                                                                                                    
---------------------------------------------------------------- 

    ۳- just ( قبل از فعل اصلی جمله و تازهبه معنی ) برای اشاره به عملی که تازه تمام یا متوقف شده است: 
  My Father has just arrived.                                                                          ".پدرم تازه به خانه رسید"          

                                 لـــــــــــــــــــــــال کامــــــــــــــــــان حــــــــــــــــــــــمز      
----------------------------------------------------------------                                                                        

     4- already ( در جمالت مثبت قبل از فعل اصلی جمله برای اشاره به عملی که قبأل تکمیل شده است:هم اکنون)معنی ه ب 

 We have already finished our work.                                              ".ما هم اکنون کارمان را تمام کرده ایم" 

                لــــــــــــــــــــــــــــــــال کامـــــــــــــــــــــــــــــان حـــــــــــــــــــــــــــــمز 

---------------------------------------------------------------- 

     5 - yet  ( در هنوزبه معنی )میآید: سؤالیو  منفیجمالت  انتهای 
 I haven’t traveled to Liverpool yet.                                                                  ".من هنوز به لیورپول سفر نکرده ام"  

    لــــــــــــــــــــــــــــــــال کامـــــــــــــــــــــــــــــان حـــــــــــــــــــــــــــــمز 
---------------------------------------------------------------- 

   ۶ - ever  بکار میروند. قبل از فعل اصلیزمان حال کامل  سؤایلو  منف  ( در جمالت بحال تا، هرگزمعنی )ه ب   

 Have you ever been in England?                                                                   "آیا تا به حال در انگلیستان بوده ای؟"     
        لــــــــــــــــــــــــــــــــال کامـــــــــــــــــــــــــــــان حـــــــــــــــــــــــــــــمز 

 طبق الگوی زیر: (بعد از صفت عایل یا برترین معموألهم میآید )  مثبتگاهآ در جمالت   everکلمه ی :مهم نکته ای کنکوری    

 It is the best book that I have ever read.                            " .ین کتایی است که تا به حال خوانده ام      "این بهت 
          لـــــــــــــال کامــــــــــان حــــــــزم                                   صفت عایل         

This is the most beautiful view that he have ever seen.   " .این زیبا ترین منظره ای بود که او تا به حال دیده بود" 

    صفــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــــایل                                                                    لــــــــــــــــــــــــــــــــال کامـــــــــــــــــــــــــــــان حـــــــــــــــــــــــــــــمز    
     7- never   (هرگز)،  always (همیشه)،  این زمان هم میتوانند بکار برده شوندقبل از فعل اصلی جمله: 

 She’s never read this book.                                                                ".او هرگز آن کتاب را نخوانده است" 
     لــــــــــــــــــــــــــــــــال کامـــــــــــــــــــــــــــــان حـــــــــــــــــــــــــــــمز  

We’ve always been interested in football.                                       ".ما همیشه به فوتبال عالقمند بوده ایم"  
        لــــــــــــــــــــــــــــــــال کامـــــــــــــــــــــــــــــان حـــــــــــــــــــــــــــــمز 
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    ۸- until now , so far , till now , up to now  در انتها یا در اول جمالت این زمان میآیند: "تا به حال ،تاکنون"به معنی 
 He’s written two letters so far.                                                                 ".او تا به حال دو نامه را نوشته است" 

   لــــــــــــــــال کامــــــــــــــان حـــــــــــمز 

---------------------------------------------------------------- 
    ۹- lately= recently  آ"به معنی  میآیند:زمان حال کامل در ابتدا، قبل از فعل اصلی ، یا در انتهای جمله  "اخیر

  Have you written to him lately?                                                              "أ به او نامه داده ای؟   "آیا اخت 
   لــــــــــــــــــــــــــــــــال کامـــــــــــــــــــــــــــــان حـــــــــــــــــــــــــــــمز 

 

 Alison has recently found a part- time job.                    ".أ یک شغل پاره وقت پیدا کرده است  "آلیسون اخت 
                            لــــــــــــــــــــــــــــــــال کامـــــــــــــــــــــــــــــان حـــــــــــــــــــــــــــــمز 

    1۰-  …)weeks,in the last few days (   :نشان دهنده یک دوره از زمان گذشته تا زمان حال میباشد 
 I’ve met a lot of people in the last few months.        ".من در چند ماه گذشته افراد زیادی را مالقات کرده ام" 

   لـــــــــــال کامـــــان حــــــمز 
 

---------------------------------------------------------------- 

 زمان حال کامل میآید:  is the ( first, second, third, ..) time This / That/ Itبعد از عبارات  -11    
 This is the second time you have lost your pencil at school.   

                       داد ــــــــــــــــــبت اعـــــــــــمرت                      کامل  زمان حال
                                "این دومی   بار است که تو مدادت را در مدرسه گم کرده ای."        

. me this morning has phonedhe  the third time’s It  

                 داد ــــــــــــــــــبت اعـــــــــــمرت                      کامل  زمان حال
  سومی   باره که او از صبح به من زنگ زده است."این "        

 ----------------------------------------------------------------   
 

 بکار برده میشوند: زمان حال کاملجمالت معموأل در کلمات زیر هم  -12   
 once یک بار twice دوبار thrice سه بار

 times 4 چهار بار … ,times 5 پنج بار و...  several times چندین بار
 over and over دوباره و دوباره again and again دوباره و دوباره many times زیادیدفعات 

We have seen this movie several times.                                               ".ما این فیلم را چندین بار دیده ام"  

---------------------------------------------------------------- 

    1۳-  during ( در خالل /در یط)  به معنی      

 They haven’t built any hospitals in our city during the last 5 year.   

نساخته اند."هیچ بیمارستای  را در شهر ما سال گذشته  5"آنها در یط             
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   “Past Perfect Tense”     7-  مان گذشته کامل )ماضی بعید(ز  

 "ماضی بعید"یا  "گذشته کامل"برای اشاره به عملی که در گذشته قبل از عمل دیگری انجام گرفته باشد. از زمان  تعریف:     
 استفاده میکنیم.

نشان دهنده  "برادرم رفته بود"بخش دوم این جمله یعنی  ".وقتی من به خانه رسیدم برادرم رفته بود"به این مثال دقت کنید:     
ماضی بعید  ،انجام شده بود. معادل فارسی این زمان در زبان فارسی ،است. چون قبل از اینکه گوینده به خانه برسد "گذشته کامل"

 :میشود ترجمه( …بود و رفته بودی،  رفته بودم،رفته است و بصورت )

When I arrived home, my brother had left. 

   
 

They had killed the man before the police arrived. 

 قبل از اینکه پلیس برسد." کشته بودند "آنها آن مرد را  

قسمت سوم " و" hadفعل کمیک"فعل این زمان با استفاده از همان گونه که از فرمول و مثال دیده میشود،       
-استفاده از اضافه کردن  با فعل سوم قسمت نیز زمان این در ،(نقلی ماضی) کامل حال زمان همانند. شود می ساخته "(.p.pفعل)

ed  یا-d و  به آخر افعال با قاعده ساخته می شود در حالی که قسمت سوم فعل افعال بی قاعده از قواعد خاصی پیروی نمی کند
  .میبایستی آنها را حفظ نمود

 نوشته میشوند.  ( ’dبصورت )  had مخفف توجه:

به قبل از فاعل منتقل کرده و برای منفی  را had برای سؤالی کردن این زمان فعل کمکی منفی کردن این زمان:سؤالی و     
 میکنیم.را اضافه   n’tآنو یا مخفف  not منفی ساز قیدhad کردن این زمان، بعد از فعل کمکی 

 

 :این زمان را نشان می دهد سؤالی و منفی جمالت مثبت، جدول زیر سه حالت      

 ند از : ـــــــــــــل عبارتـــــــــــــــــــته کامـــــــــــــــــــــان گذشــــــــــــــــردهای زمـــــــــــــــکارب

ین کاربردکاربرد اول )    گذشته کامل )ماضی قبل ازعمل دیگری اتفاق افتاده باشد از رای بیان عمل یا کاری که در گذشته ب :(مهمی 
 أو عملی که بعد "کامل گذشته"ورتر انجام شده به شکل بعید( استفاده می شود که نیازمند دو عمل است: عملی که در گذشته د

 . به مثالهای زیر و ترجمه آنها توجه نمائید:بیان می شوند "ساده گذشته"انجام شده به شکل 
 

I had eaten my breakfast, when my little baby brother got up. 
      کامل گذشته                                                                                                    ساده گذشته

م از خواب بیدار شد، من صبحانه ام را "    ".خورده بودمهنگایم که برادر کوچکت 
-------------------------------------------------------------------------------- 

My mother had gone shopping before she started cooking dinner. 
                       کامل گذشته                                                    ساده گذشته

 

 ".بود هرفتخرید به مادرم  ،قبل از پخی   شام"  
-------------------------------------------------------------------------------- 

He was very tired because he hadn’t slept well. 
                ساده گذشته                                           کامل گذشته

 ".بود نخوابیده خوب چون بود  خسته خییل "او   

 فاعل  had ( .p.p) شکل سوم فعل مفعول قید حالت قید مکان قید زمان
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I had saved my documents before the computer crashed. 

ه را خود  اسناد  "من    ".شود خراب کامپیوتر   اینکه از  قبل بودم کرده  ذخیر
-------------------------------------------------------------------------------- 

When Sarah arrived, we had finished cooking. 
ی ما  رسید  سارا  "وقن      ".بودیم کرده  تمام را آشت  

----------------------------------------------------------------------------------- 

 : است داشته ادامه درگذشته دیگر عملی دادن انجام تا و رای بیان عمل یا حالتی که در گذشته شروع شدهب کاربرد دوم:
 

My teacher had lived in Paris before he studied art there. 

 ".زندگی کرده بود"معلم من قبل از اینکه تحصیل در رشته هت  را در پاریس آغاز کند، آنجا   
-------------------------------------------------------------------------------- 

By the time his uncle got a very good job, he had taken many risks. 

 ".کرده بودزیادی را  "تا زمای  که عمویش شغل خویی بدست آورد، ریسک های   
----------------------------------------------------------------------------------- 

 : هستند  مفید که در تستهای مربوط به این گرامر، خییل زیر  بسیار مهم  نکات
 

چنانچه جمله مرکبی را داشته باشیم که یک طرف آن) جمله پایه( زمان گذشته باشد، ادامه آن  قـانون توالـی زمـانی: -1
 جمله هم) جمله پیرو یا وابسته( در زمان گذشته خواهد بود. با توجه به این نکته:

 گذشته زمان"زمان گذشته بکار برده شوند، یک طرف آنها  درbefore, after, just, already, since, for هرگاه قیدهای      
خواهد بود. و چنانچه در زمان حال بکار برده شوند یک طرف آنها زمان حال کامل و طرف  "ساده گذشته زمان"و طرف دیگر  "کامل

ای در زمان گذشته ساده  که اگر در زمان حال کامل آمده باشد بعد از آن جمله sinceدیگر زمان حال ساده میباشد) به غیر از 
 پایه یازدهم.( 2میآید. برای مثالهای بیشتر رجوع شود به درس 

When I sent the book to her, she had already bought it. 
                 گذشته ساده                                                کامـــــــــــــــــــــــــل    ته  ــــــــــــــــــــــــــــــــگذش

             ."بود خریدهزمانیکه من کتاب را برای او فرستادم، او قبأل آن را "  

-------------------------------------------------------------------------------- 
I knew I had seen that man somewhere before. 

  گذشته ساده  کامـــــــل  ته  ــــــــــگذش

 ."بودم دیده"من میدانستم که قبأل او را در یک جایی   
-------------------------------------------------------------------------------- 

She had just turned on the T.V when the electricity went off. 
کامـــــــــــــــــــــــــل             ته  ــــــــــــــــــــــــــــــــگذش                گذشته ساده                                                                            

 . زمانیکه برق رفت" بود کرده روشناو تازه تلویزیون را "  
----------------------------------------------------------------------------------- 

 “since“, ”because”از میتوانیم  برای نشان دادن رابطه علت و معلولی در زمان گذشته بیان دلیل و علت در گذشته: -2
 :("آنجائیکه از"، "چونکه")در معنی  استفاده میکنیم

 گذشته ی ساده + because / since + کاملگذشته 

I didn’t have any money because / since I had lost my wallet. 

                                                                                                         گذشته سادهکامــــــــــــــــــل                                                                      ته  ـــــــــــــــــــــــــگذش
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 . "بودم کرده گممن هیچ پویل نداشتم چونکه کیف پولم را "  
He bought a new laptop because / since his son had broken his old one. 

                                                                                       گذشته سادهکامــــــــــــــــــل                                                                                        ته  ـــــــــــــــــــــــــگذش
 . "بود کرده خراباو را او یک لپ تاپ جدید خرید چونکه پرسش لپ تاپ قدییم "  

-------------------------------------------------------------------------------- 

She could understand the movie easily because / since she had read the book before. 

                                                                   ادهـــــــــــــــــته ســـــــــگذشکامــــــــــــــــــل                                                                                                ته  ـــــــــــــــــــــــــگذش
 . زمانیکه برق رفت" بود کرده روشناو تازه تلویزیون را "  

----------------------------------------------------------------------------------- 
. در این استفاده میکنیم "گذشته ساده"از فقط  بیافتند،عمل درگذشته با فاصله کم یا یکی پس از دیگری اتفاق  چند چنانچه -۳

 اشتباه میباشد. کاملگذشته  حالت استفاده از زمان

I arrived home at 1:30, ate my lunch, took a nap, and did my homework. 
  ادهـــــــــــــــــته ســـــــــگذش                       ادهـــــــــــــــــته ســـــــــگذش             ادهـــــــــــــــــته ســـــــــگذش             ادهـــــــــــــــــته ســـــــــگذش

 ".ناهار خوردم، چرت زدم و تکالیفم را انجام دادم "ساعت یک و نیم به خانه رسیدم،  
 

 گذشته در عمل دو اگر گفت توان می اشاره کنیم، کاملبخواهیم به مقایسه گذشته ساده و گذشته  اگر (:۳)ادامه نکته  -4
بیان می شوند و اگر عملی در گذشته قبل از  "ساده گذشته"کوتاهی انجام شده باشند هر دو عمل به شکل  فاصله با یا هم سر پشت

 :استفاده می شود. به دو مثال زیر دقت کنید "کامل گذشته"عمل دیگر با فاصله انجام شده باشد از 
 

When I arrived at the airport (at 7), the plane had landed (at 5). 
                                                                   ادهـــــــــــــــــته ســـــــــگذشکامــــــــــــــــــل                                                                  ته  ـــــــــــــــــــــــــگذش

 (فاصله زمانی زیاد) با د." وقن  که به فرود گاه رسیدم، هواپیما به زمی   نشسته بو "  
-------------------------------------------------------------------------------- 

When I arrived at the airport, the plane landed immediately. 

                  ادهـــــــــــــــــته ســـــــــگذش                                                 ادهـــــــــــــــــته ســـــــــگذش

 ) با فاصله زمانی کم و بالفاصله( " . هواپیما به زمی   نشست وقن  که به فرود گاه رسیدم، "  

----------------------------------------------------------------------------------- 
5- ”as soon as“ ,”till“ ,”until ”,”time the by“ هستند: "کامل  گذشته  زمان" های مشخصه دیگر از 

The teacher didn't check our papers until everyone had finished. 
                                ادهـــــــــــــــــته ســـــــــگذشکامل                                                                     ته  ـــــــــگذش

 "، معلم ما ورقه هایمان را چک نکرد. نشدند تمامتا زمای  که همه  "  

-------------------------------------------------------------------------------- 
By the time his uncle got a very good job, he had taken many risks. 

                                      ادهـــــــــــــــــته ســـــــــگذشکامل                                     ته  ـــــــــگذش

 ".بود کرده را  زیادی  های ریسک آورد، بدست خویی  شغل  عمویش که  زمای   تا "  

-------------------------------------------------------------------------------- 
Hassan had left as soon as we came here. 

کامل             ته  ـــــــــگذش                      ادهـــــــــــــــــته ســـــــــگذش  

 آمدیم." انجا  به ما  اینکه محض به بود رفته "حسن  

-------------------------------------------------------------------------------- 
Had you cleaned up the rooms by the time your parents came back home? 

کامل             ته  ـــــــــگذش                                                                                          ادهـــــــــــــــــته ســـــــــگذش  

 برگشتند؟" خانه به والدینت زمانیکه بودی کرده  تمت    را  اتاقها  "آیا   
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----------------------------------------------------------------------------------- 
 :فرمولهای مهم زیر را برای گرامر این درس بخاطر بسپارید  -۶

 

 کاملگذشته  + before + گذشته ی ساده
 کاملگذشته   + when + گذشته ی ساده

 گذشته ی ساده  + because +کاملگذشته 
 گذشته ی ساده + after + کاملگذشته 

 کاملگذشته  + by the time + گذشته ی ساده
 کاملگذشته  + before + گذشته ی ساده

 کاملگذشته   + as soon as + گذشته ی ساده
 گذشته ی ساده  + until +کاملگذشته 

 گذشته ی ساده + till + کاملگذشته 
 گذشته ی سادهآینده در  + if + کاملگذشته 

We hadn’t made dinner before you came. 

 ".بودیم نکرده درست شام ما یدئبیا شما که این از قبل"  

-------------------------------------------------------------------------------- 

Had they called you before they came? 

 "بودند؟ گرفته  تماس شما  با  بیایند  اینکه از  قبل آنها  آیا " 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Hadn’t you saved your data when you closed the program? 

ه نکرده بودی؟"    "آیا وقن  برنامه را بسن  اطالعاتت را ذخت 
-------------------------------------------------------------------------------- 

He had never driven a car before he got his driving license.  

 نکرده بود." 
ی

د، رانندگ  بگت 
ی

 "او قبل از این که گوایه نامه رانندگ
-------------------------------------------------------------------------------- 

Alfred could have bought a nice car If he had saved his salary. 

  ."پس انداز کرده بود میتوانست یک ماشی   خوب بخرد اگر حقوقش را آلفرد "  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

       

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 : شما عزیزان هستیم انتقادات و پیشنهاداتمنتظر 
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ان زبان متوسطه تقدیم میکند:   کانال کشوری دبیر

 Telegram ID: @VisionTeachers 
 

 

   

"کنکور  گرامر موضویع   جمع بندی"   

 

: دومجلسه   

انواع اسم و معرفهای آن   
 

 پایه دهم 1درس  •
 پایه یازدهم 1درس  •

 

 

 

 

و گـــــــــــــــــردآوری:  تألیـــــــــــــــف  

ستانــــــــــــــــــدبیر ـــــــــــــــــــدب انـــــــــــــــبوک تانـــــــــــــشهرسهای ـــــــــــــــــــیر  

99 ماهتیر   
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 "آن یمعرفهاو  مـــــــــــــاسانـــــــــواع "
       "noun" ها)اسم( کلمه ای است که برای نامیدنِ انسان (peopleحیوا ،)ن (animalمکان ،) (place(شیء ،)thing و یک ) نظر

 رود.( به کار میideaیا عقیده )

 .… ,Maryam, Mr. Amini, farmer, doctor, sister, uncle اسم برای انسان
 … ,cow, goat, gazelle, tiger, lion اسم حیوان

 … ,park, school, city, village, country, sea, lake, cinema اسم مکان

ء  … ,car, computer, dictionary, apple, desk, bicycle اسم شی

 … ,attention, pain, danger, like, love, opinion اسم عقیده یا نظر
 

     "Types of Nouns"       هامــــــــــــــواع اســــــــــــــان

 نند:کها را به دو دسته تقسیم میبندی اسمدر یک نوع تقسیمبندی کرد. توان تقسیمهای مختلف میها را به شکلاسم     

 "Common Nouns"های عام:اسم  -۱  

عمومی دارند و روند که جنبه هایی به کار میها و عقیدهها، مکانها به طور کلی برای نامیدن افراد، اشیاء، حیواناین گونه اسم    
 مانند: .اد به کار رود که جنبه خاص نداشته باشندهای مختلف و به تعداد زیتواند برای اسممی

boy, girl, desk, tree, jungle, tiger, pen, aunt, train 

   .بگیرندشوند، مگر اینکه در ابتدای جمله قرار ها با حروفِ کوچک نوشته میحرفِ اولِ این گونه اسم      
    

   streetin the  carsI see some  .                                                   «.بینممن تعدادی اتومبیل را در خیابان یم»     

  shopin the  computersThere are many.                         «.تعداد زیادی کامپیوتر در این فروشگاه وجود دارد»      
   

 "Proper Nouns":های خاصاسم -۲  
تر. ها وجود دارد نه بیشروند که در دنیا یکی از آنهای خاص به کار میها و عقیدهیاء، مکانی نامیدنِ افراد، اشها برااین گونه اسم   

)حرف بزرگ( به کار  "Capital letter"همیشه به صورتهای خاص می گویند. حرف اول اسم« اسم خاص»ها نبه همین علت به آ
                                                                                          Raman, Ali, Pari, Boukan, Italy, Milad Tower          رود.می

خواهد بود. اسامی  مفردد و فعل همراه آنها همواره به صورت ندر نظر گرفته میشو اسم مفرداسامی خاص همیشه همچون  نکته:    
 :صفات ملکی، صفت اشاره نمیگیرندخاص معموأل حروف تعریف، صفت، 

My Raman              the Boukan             an Ehsan 

------------------------------------------------------------------ 

 "Singular and plural" عـــــــــــــــــــــــرد و جمــــــــــــــــمف
 نند:کها را به دو گروه تقسیم مینهای مفرد آبرای جمع بستنِ اسم   

 "Regular Nouns"های با قاعده:اسم گروه اول:    

 Irregular Nouns""قاعده: های بیاسم گروه دوم:    



Telegram ID:  @VisionTeachers                                          ان زبان   کانال متوسطهکشوری دبیر  
 

       "  جمال احمدی"لیف و گردآوری: أت        "انواع اسم و معرفهای آن : "دومجلسه        " گرامرموضویع " جمع بندی        3

 "Regular Nouns"        "های با قاعدهاسم"گروه اول: 
   a boy    ⇛  boys                          شوداضافه می  "es"یا "s"ها های مفرد با قاعده، به آخر آنبرای جمع بستن اسم     

باید به  "s"ختم شود، به جای   "o - z - x- ch - sh - ss - s"اگر حرف  آخر اسم مفرد  باقاعده  به یکی از حروف  :۱نکته     
 :اضافه کرد تا به صورت جمع تبدیل شود "es"آن  اسم

 اسم مفرد اسم جمع اسم مفرد اسم جمع
 buses a bus           هااتوبوس benches           a bench     هانیمکت

boxes                    ها جعبه  a box  هاظرفdishes                a dish 

------------------------------------------------------------------- 

 "Irregular Nouns"     قاعدههای ب  گروه دوم: اسم
 . مثال:  حفظ کردها را قاعده، قاعده خاصی وجود ندارد و باید شکل جمع آنهای مفرد بیبرای جمع بستن اسم           

قاعدهاسم جمع بی قاعدهاسم مفرد بی  قاعدهاسم جمع بی  قاعدهاسم مفرد بی   

 mice  a man          مردان        a mouse men                        موشها

people a person women                مردم   a woman        زنان       

teeth a tooth children                دندانها   a child         بچه ها    

sheep a sheep feet              گوسفندان    a foot                پاها     
 

  شود:تبدیل می "ves "به  f / feشوند. هنگام جمع بستن، ختم می“f / fe ”های به حرفهای مفردی که اسممعموأل  :۲نکته  

 اسم مفرد اسم جمع اسم مفرد اسم جمع
 wives a wife       ها)همسرها(  زن wolves a wolf                هاگرگ

 lives a life           ها         زندگی knives a knife                  چاقوها

halves                 ها نیمه  half shelves                 قفسه ها a shelf   

 "i"به y ید،آهنگام جمع بستن، چنانچه قبل از یک حرف بی صدا بی ،شوندختم می ”y ”های مفردی که به حرفاسم :3نکته     
 جمع میگیرد. sیک حرف صدادار آمده باشد، آن اسم مفرد فقط y ل از حرف اما چنانچه قب میگیرد.”es“ آنگاه اسم  شودتبدیل می

 اسم مفرد اسم جمع اسم مفرد اسم جمع
cities شهرها                     a city  keys  a key            کلیدها            

countries کشورها              a country boys پسرها                        a boy  

babies  ها بچه                  a baby  toys  ااسباب بازی ه             a toy 
 

جمع میگیرد و اسم اول که در این حالت در  esیا  s "ماسم دو "در این کلمات فقط  :اسامی مرکبطریقه جمع بستن       
 .دباقی خواهد مان "مفرد"خواهد بود، بدون تغییر و بصورت  "صفت"نقش 

 اسم مفرد اسم جمع اسم مفرد اسم جمع
taxi drivers  a taxi driver workbooks  a workbook 

police stations a police station bus stops  a bus stop 

post offices a post office  book stores  a book store 
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 "Noun Markers"      یمـــــــــــــــاسمعرفهای 
 رود.طبق جدول زیر به کار می« تعیین کننده»ها غالباً یک قبل از اسم       

 

Examples Noun Markers 

a mouse / a tiger / an apple a / an فرد(م سایم)با ا های تعریف نامعی   حرف  

the children / the park the    سم(قبل ار هر نوع ا) حرف تعریف معی  

this chair/ that book this / that (فردم سایمبا اهای اشاره مفرد )صفت  

these palaces/ those matches these / those (جمع سایمبا ا های اشاره جمع )در صفت  

my father/ his town my/ your/ his, … (مالکیت را نشان میدهندهای ملیک )صفت  

by train / at school at, in, on, up, by, … حروف اضافه 

five students / ten apples one, two, three, …  آیند( ارش یمشما اسایم قابل )فقط ب اعداد  

kind man / nice car nice, brave, … صفات 

some pens / a few cheetahs some, many, a few, …   کمیتهای شمارش 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 " Articles"     ریفــــــــــروف تعـــــــــــح
ن ) ن                                             (معرفه حرف تعریف معیر  (نکره)  حروف تعریف نامعیر

خودکار یک   a pen                                                     خودکار این  the pen               
سیب این                                                       an apple یک سیب                    the apple     

 ،قبل از آن رود. کلمه ای کهبه کار می "های مفرد قابل شمارشاز اسمقبل "فقط  : “an  ،a ”نکره() حروف تعریف نامعین     
 .آمده باشد برای شنونده یا گوینده مشخص یا شناخته شده نیستنامعین، حروف تعریف 

 شود:استفاده می "an"از "a"( شروع شده باشد، به جایa-e-i-o-u)  با حروفِ صداداری چنانچه حرفِ اول اسم مفرد :توجه   
a book     -       a pen                                             an egg        -        an apple 

  ------------------------------------------------------------------------------------------ 
شروع شده باشد، باید به تلفظ آن حرف دقت  u, o , hاگر کلمه مفرد قابل شمارشی با یکی از حروف  (:زبان تخصیص) 1نکته 

را انتخاب میکنیم و اگر آن حرف تلفظ نشد   anشنیدیم، اگر در ابتدای کلمه، مصوت یا صدای حرف صداداری را ی آن.کنیم نه امال
 را انتخاب میکنیم.  aیا اینکه ما صامت یا تلفظ حرف بی صدایی را شنیدیم، 

 صدادار(مصوت )  معنن  صامت )ب  صدا( معنن 

      an orange یک پرتقال a one- pound coin یک سکه یک پوندی
   an hour یک ساعت a history book یک کتاب تاریخ

  an umbrella یک چتر     a university یک دانشگاه
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 استفاده میکنیم:  anو a باشد از "ضای آن گروه و طبقهتمام اع"هنگامیکه منظورمان از یک اسم مفرد،  : ۲نکته 
                         A computer is very useful.                           A child needs love. 



Telegram ID:  @VisionTeachers                                          ان زبان   کانال متوسطهکشوری دبیر  
 

       "  جمال احمدی"لیف و گردآوری: أت        "انواع اسم و معرفهای آن : "دومجلسه        " گرامرموضویع " جمع بندی        5

 :استفاده میکنیم  anو  aازاسم  "بیان کاربرد آن"و یا  "تعریف یک اسم"و یا  "شغل"برای اشاره به  : ۳نکته    

Alireza is a doctor.                                             The lion is an animal. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 م:استفاده میکنی  anو  aاز  "نام بعیصن از بیماریــها"و  "مذهبها"، "ملیتها"قبل از  : ۴نکته    
He is an American Professor.                                          She became a Muslim. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

قابل شمارش"های اسمو نیز  "قابل شمارش مفرد یا جمع"های این حرف تعریف قبل از اسم : "the"حرف تعریف معین  "غیر
  :  رود، اسمی معین یا شناخته شده استمیبه کار  "the"ربرد دارد. در واقع اسمی که پس از کا

milk the            books the                          pen the      
 اسم مفرد                            اسم جمع                                                            غیر قابل شمارش                                                                                                                                                                            

------------------------------------------------------------------------------------------ 

ن نکره یا نا"ی برای بار اول ذکر شود، ه اسمهر گا : 5 نکته اما چنانچه برای بار دوم ذکر شود تبدیل  .یا میگیرد anو  a بوده "معیر
ن یا معرفه"به   میگیرد:  theتعریفمیشود و حرف  "اسم معیر

I saw a man at school. The man was my friend’s teacher. 
 (نکرهبار اول)              (                    معرفه) بار دوم                                                                                                                                                                                                          

 د."معلم دوستم بو  آن مردرا در مدرسه دیدم.  مردی" من  
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Tehran the    -    Japan the    -   Mehdi the         همان طور که میدانیم اسامی خاص حرف تعریف نمیگیرند: : 6 نکته

 میگیرد: theمثل مثالهای زیر بکار برده شود، حرف تعرف  یاتعباراما چنانچه اسم کشوری بصورت مخفف همراه با 

the IRI     = the Islamic Republic of Iran "جمهوری اسالیم ایران"                                                              

the USA = the United States of America                                                            ""ایاالت متحده آمریکا            

و به مرور با  یبعد مباحثدر  این حرف تعریف کاربردهای فراوانی دارد که در کتابهای نظام جدید به آنها اشاره نشده است. توجه:
 در نظام جدید آشنا خواهیم شد.the کاربردهای ذکر شده حرف تعریف معین 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ن ــــــــــــــــــــــود داشــــــــــــــــتارهای وجـــــــــــــــــــــساخ  : Thereبا  ی 
  در زمان حال                                                  در زمان گذشته                                        

 There was    وجود داشت                                    There is وجود دارد

 There were   وجود داشتند                                  There are وجود دارند
 

  .خواهد آمد "جمع"اسم به صورت   there are ,there wereو بعد از   "مفرد"اسم به صورت    there is ,there wasبعد از               
 There is a clock in the class.                                                                                   ".یک ساعتی در کالس وجود دارد"            

                                   اسم مفرد   
 There are 25 students in our class.                                                              ".25 دانش آموز  در  کالس ما وجود دارد " 

                                                اسم جمع    
               
ساختارهای باال شروع شده باشد و بخواهیم آن جمله را سؤالی کنیم، تنها  چنانچه جمله ای با ن ساختارها: یسؤایل و منفن کردن ا  

و not قید منفی ساز  to be, را به قبل از فاعل منتقل کنیم و برای منفی کردن جمله، به بعد از فعل  to beت که آن فعلکافیس
 : یمرا اضافه کن  n’tیا مخفف آن 

 Is there any car in the street?                                  No, There isn’t any car. 
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 اره: ــــــــــــــــــــــــات اشـــــــــــــــصف
        صفات اشاره به دور                                                              صفات اشاره به نزدیک                    
                   this              این                                                                  that          آن

   these          اینها                                                                 those          آنها
 

    " that, this"  قابل شمارش"و  "قابل شمارش مفرد اسم"هر دو با )این( برای اشاره به نزدیک و از  "this"روند. ازبه کار می "غیر "that" شود.)آن( برای اشاره به دور استفاده می 
That money was on the table.     ". آن پول بر روی می   بود"                      This is a book.    ".این یک کتابی است"  

              ق شفعل مفرد   اسم غ                                                                                                                                   مفرد  اسم مفرد     فعل                                                   
                

 

 "these, those"  شکل جمع"that, this" روند. به کار می "قابل شمارش جمع اسم"باشند. هر دو با می"these" ها( برای )این
 روند.ها( برای اشاره به دور به کار می)آن "those"اشاره به نزدیک و 

These students  are my friends.                                                              ". این دانش اموزان دوستهای من هستند"                 
                                                                              اسم جمع   فعل جمع      

 

Those boys play football very well.                                                                      ". آن پرسها به خوبی فوتبال بازی میکنند" 
                                                اسم جمع       فعل جمع 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (: of , 's) یت ـــــــــــــــــــــــــان مالکـــــــــــــــــــــــبی
 کنیم:استفاده می s'  نشان دادن مالکیت انسان از برای (۱

       Farhad's car .   ماشی  ِ فرهاد                                        Ali's book        کتاِب عیل     

 کنیم:استفاده می of ازنشان دادن مالکیت غیرانسان  برای (۲

   door the ofhand  The   .  دستة در                                   table. the ofleg  The         پایة می                         
                               

بکار برد که در این  بطه دو اسم بالفاصله پشت سر همالکیت اشیاء بر اشیاء را میتوان به صورت راممیتوان  نکته )منحصرأ زبان(:       
 (مضاف و مضاف الیه در زبان فارسیخواهد بود.)  "صفت"حالت اسم اول برای اسم دوم در نقش 

      table leg                                                                door hand 
           اسم اول در نقش صفت                                                                                                  اسم اول در نقش صفت

                           
)Possessive Adjectives(   :صــــــــــفات ملــــــــــــــــیک 

دهند:روند و مالکیت را نشان میبه کار می "قبل از اسم"ره جمله شده و هموا "مالک"این دسته از صفات، جانشین       

 

 

 

                                                                           are really clever students My) 1  .                                                                    ". آموزاِن من خییل باهوشنددانش"
        صفت ملیک    اسم  

 

                                                                                           yesterday mother myI helped )  2               .                                                   "من دیروز به مادرم کمک کردم. " 
                                 صفت ملیک  اسم                                                                                                                                                   

"جمعیک ـــــــــــــــــــــــــــــــــــلت مفاص" "مفرد یکــــــــــــــــــــــــــــصفات مل"  

my مال من our          مال ما 

your  تومال    your  مال شما 

his  او ) مذکر(    مال  their       

 مال او ) مؤنث(  her مال آنها

its  )مال آن غیر انسان 
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   "ارشـــــــــــغیر قابل شم"و  "ارشــــــــایم قابل شمــــــــــــــــــــــــاس"

تقسیم میشوند. "غیر قابل شمارش"و  "قابل شمارش"ی از نظر اینکه آیا اسمها را میتوان شمرد یا نه، اسامی به دو دسته       

 ):Nouns Countable( هاى قابل شمارشـــــاسم (۱

باشند.  "جمع"و  "مفرد"به دو صورت  ندناشمارش کرد. این اسم ها میتو را نهاآ بتوانقابل شمارش اسم هایى هستند که  هاىاسم    
 2، کتاب 1 یموئنیم بگاما مى تو ". کتاب"نها استفاده کرد. مثال اسم آاز اعداد براى شمارش  توانقبل از اسمهاى قابل شمارش می

 کتاب.
تعیین کنندهایى آن باید قبل از  أو حتم ودجمله آورده نمیش هیچ وقت به صورت تنها در، اسم مفرد قابل شمارش نکته بسیار مهم:     

 :شود استفاده صفات ملکی و... ، a،an ، the مثل

.)            book I have: Not(                            →    من یک کتاب دارم            I have a book.            
-----------------------------------------------------------------------  

 ):Nouns Uncountable(قابل شمارش هاى غیر ـــاسم (۲

 صورتشمرد. در نتیجه این گونه اسمها به را  نهاآ یتوانو نم دکه قابل شمارش نیستن داسم هاى غیر قابل شمارش اسم هایى هستن    
انگلیسى ها براى اندازه گیرى اسم . جمع بست تواناسم هاى غیر قابل شمارش رو نمی سپ .جمع ندارند حالتو  ونددیده میش "مفرد"

و قبل از اسم هاى غیر  دهستن واحدها قابل شمارش اینهاى غیر قابل شمارش از واحدها و اندازه گیرى هایى استفاده مى کنند که 
واحد کیلوگرم  از برای آن میباشد، که غیر قابل شمارش "cheese" . مثألهندانتقال بد ایم رتا مفاه وندقابل شمارش آورده میش

 :صورت زیر خواهد بود به آن یم که انگلیسیهاوکیلو پنیر مى خ 2کیلو یا  1یم وئمیگ . مثألوداستفاده میش

       cheeseof that  skiloI want two            →    .cheeseof that  kiloI want one  .."من دوکیلو از آن پنی  میخوام"
            واحد شمارش    اسم غیر قابل شمارش                                                                                                                                        

 .ششمار اسم غیرقابل نه میشوندجمع بسته  بکار میروندقابل شمارش  اندازه گیرى که قبل از اسم غیر هایواحد:مهم توجه  

 :عبارتند از وند تعدادى از واحدهابى که براى شمارش اسم هاى غی  قابل شمارش استفاده میش

نن ـــــــــــــــــــمع نن ـــــــــــــــــــمع واحد شمارش  نن ـــــــــــــــــــمع واحد شمارش   واحد شمارش 

بطری ازیک  a kilo of یک کیلو از  a bottle of یک قرص a loaf of 

 a cup of یک فنجان a piece of یک تکه از a drop of یک قطره از

 a carton of یک کارتن a bag of یک کیسه a packet of یک بسته از

 a slice of یک برش، یک تکه  a glass of یک لیوان از  a sheet of یک برگه از

لولهیک  a can of یک قویط  a tube of      یک شیشه از   a jar of 

 a bar of یک قالب / شمش   a bowl of یک کاسه از a box of یک جعبه از
 

                a bottle of water "ب"بطرى آ کی            →           three bottles of water                "ب"سه بطری آ        
       

 نکته: باید به این مسأله هم اشاره کنیم چون زبان فارسى و انگلیسى دو زبان متفاوت هستند، این احتمال وجود دارد که 
.قابل شمارش باشد اما در زبان انگلیسی غیر قابل شمارش محسوب گردد فارسیاسمی در زبان   
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ارش: ـــــــــــــــابل شمــــــــــیر قـــــــــم های غـــــــــــــــــسیم بندى اســــــــــتق  

 :فیزیکی قابل لمس کردن نیستند به طور که اسمهای انتزاعی -۱
 کلمه غ ق ش معنن  کلمه غ ق ش معنن  کلمه غ ق ش معنن 

 sunshine نور خورشید happiness خوشبختی  interest عالقه

 advise نصیحت knowledge دانش space فضا

 danger خطر love عشق notice توجه

و  pain درد fear ترس power نی 

 health سالمتی  music موسیقی  luck شانس

 education آموزش experience تجربه honesty صداقت

       help کمک patience صیی  money پول

بوجود آید:اسمهایی که برای تشکیل آنها چند مواد ترکیب شده تا آن اسم  -۲  

 کلمه غ ق ش معنن  کلمه غ ق ش معنن  کلمه غ ق ش معنن 

 soup سوپ paper کاغذ air هوا

 cement سیمان cheese پنی   sugar شکر

 bread نان cake کیک vocabulary لغت
  

:اسم زبانها -3  

Italian Japanese English Italian French German 

  

اشند.ب اسم جمع هستند ولی در واقع اسم های غیر قابل شمارش میاسمهایی که به ظاهر  -۴  

mathematics         physics news 

 

 و گازها:و نیمه جامدات   مایعات -۵
 کلمه غ ق ش معنی کلمه غ ق ش معنی کلمه غ ق ش معنی

 meat گوشت milk شی   iron آهن

ن  water آب blood خون oxygen اکسی  

 jam مربا coffee قهوه smoke دود

 soda نوشابه ice یخ steam بخار

بچو   wood طال gold خمی  دندان toothpaste 

 butter کره   chocolate شکالت tea چای

 cheese پنی   air هوا oil روغن
 

 مثل:و سرگرمیها  ورزشها -۶
tennis swimming fishing basketball shopping wrestling 
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:ذرات و دانه ها -۷  

غ ق شکلمه  معنن  کلمه غ ق ش معنن  کلمه غ ق ش معنن   

    snow برف flour آرد sugar شکر

 sand شن dust گرد و خاک chalk گچ

 salt نمک hair موی رس rice برنج
  

اسامی که به یک مجموعه ) واحد کل ( اشاره دارند: -۸  

 کلمه غ ق ش معنن  کلمه غ ق ش معنن  کلمه غ ق ش معنن 

ل  clothing پوشاک homework تکلیف   furniture مبلمان می  

 transportation حمل و نقل    jewelry جواهرات machinery ماشی   آالت 

ات baggage وسایل سفر fruit میوه  equipment تجهی  
  

 اسامی رشته های تحصیلی و عناوین درسها: -۹
art biology history geography mathematics chemistry 

     

 :طبیعی هایپدیده  -۱۰

غ ق شکلمه  معنن   کلمه غ ق ش معنن  کلمه غ ق ش معنن  

 weather آب و هوا heat گرما thunder رعد و برق

 sunshine نور خورشید snow برف fire آتش

 cold سرما storm طوفان light نور

 fog مه rain باران wind باد
         

 در نظر گرفته میشوند، "مفرد اسم"ارند و همیشه همچون حالت جمع ندنجایى که اسم هاى غیر قابل شمارش آاز  :نکته مهم     
 اشند.ب "مفرد"به صورت  دبای وندنها به کار میرآفعلهایى که با 

            There is a lot of news about the car accident.          ". های زیادی وجود دارد                 "در مورد تصادف ماشی   خیی

            (Not: There are a lot of news about the car accident.)           

-----------------------------------------------------------------------      

ند ن کننده های کمین  که قبل از اسم جمع قابل شمارش قرار یم گیر  :      تعییر

 few a few some many  several plenty of a lot of lots of 
 

   نکته: این تعیین کننده ها باید حتما قبل از "اسم جمع قابل شمارش" باشند نه مفرد.       

ند ن کننده های کمین  که قبل از اسم غیر قابل شمارش قرار یم گیر  :   تعییر

 little a little some much 

 
plenty of a lot of lots of 

 

ک :           ن کننده های کمین  مشی  تعیین کننده هایى که قبل اسم هاى جمع قابل شمارش و اسم هاى غیر قابل برخى از  تعییر
                                                       lots of, a lot of , plenty of, some :که عبارتند از دمشترك هستن شمارش
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مورد استفاده قرار  "قبل از اسم هاى جمع قابل شمارش"تعیین کننده هم  سهاین  of ,a lot of, lots of: plenty کاربرد  
 ار" تعداد زیاد ". اگر قبل از اسمهاى جمع قابل شمارش مورد استفاده قرار بگیرند"اسمهاى غیر قابل شمارش قبل از"و هم  دمیگیرن

 .دمشخص میکنن ان اسم رآ "مقدار زیاد" یندمارش بیاو اگر قبل از اسمهاى غیر قابل ش هندن میدانش

Ali has a lot of problems in math. ( جمع قابل شمارشقبل از اسم  عیل در ریاض  مشکالت خییل زیادی دارد.""           (   

I bought lots of books for my brother. ( جمع قابل شمارشسم بل از اق." )زیادی را برای برادرم خریدم خییل من کتابهای"  

Last month, he spent lots of money. ".( ش ق غقبل از اسم )                      "ماه گذشته او پول خییل زیادی را خرج کرد  

These days, Raman is very busy and he doesn’t have a lot of time to exercise. (غ ق شبل از اسم ق )  

وغه و وقت خییل زیادی برای ورزش کردن ندارد." لرسش ش "این روزها رامان خییل  

-----------------------------------------------------------------------  

 .دمورد استفاده قرار بگیر "جمع قابل شمارش"قبل از اسم  منفن  و سؤایل، مثبت جمالت در اندتویم :many کاربرد  
  

 از فقط flots o و a lot ofبه جاى  وندو عباراتى که به زمان مربوط میش هفته و روز، اهم، قبل از اسامى سال : یل مهمخی نکته 

many   ود.میشاستفاده 
 

  They have been to England many years ago.                              ".آنها خییل وقت پیش در انگلستان بوده اند "         

  (Not: They have been to England a lot of years ago). 

     -----------------------------------------------------------------------  

 .داستفاده قرار مى گیرمورد  "غیر قابل شمارش"و تنها قبل از اسمهاى میباشد "زیاد "به معناى مقدار :much کاربرد   

 .مورد استفاده قرار مى گیرد ایلؤ سو  منفن بیشتر در جمالت  much : یل مهمخی کتهن
    

 I didn’t have much money to buy a present for my mother.  
 "من پول زیادی برای خرید کادو برای مادرم نداشتم."  

                                                                                                         

    .She usually doesn’t spend much time to go to the gym  و معموأل زیاد  برای رفیی  به باشگاه وقت نمیگذارد."               "ا

 .وداستفاده میش “lots of”یا  “fa lot o”از  muchبه جاى آوردن جمله مثبت  در نکته:     

 

 My brother usually drinks a lot of coffee at night.               ".برادرم معموأل قهوه ی زیادی را در شب میخورد" 

       (Not: My brother usually drinks much coffee at night.)     

-----------------------------------------------------------------------  

 "شمارش غیر قابل"قبل از اسامی "مقداری"و به معنی "شمارشجمع قابل "قبل از اسامی ،"تعدادی"به معنی :some کاربرد 
 استفاده میکنیم: "مثبت"اکثرأ در جمالت  some از بکار برده میشود.

There is some milk in the bottle. (قبل از اسامی غیر قابل شمارش)  "در بطری کیم شی  وجود دارد                              ".      

 .I have some pens in my bag ( قبل از اسامی جمع قابل شمارش) ."                               کار دارمد م تعدادی خو من در کیف"

 هم بهره میگیریم:  "سؤایل"در جمالت  someاز  "پیشنهاد" و "درخواست"اما برای  : یل مهمخی نکته  

 ?Would you like some milk                                                                                  "؟آیا کیم شی  میل دارید" 
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 ودتفاده میشاس  fewa از نآدرجمالتى که در . ونداستفاده میش "جمع قابل شمارش"اسم  ازقبل هردو  few:و few  aکاربرد
استفاده few   نها قبل اسم ازآجمالتى که در و برعکس در  ( ددر حدى که کافى باش تعداد کمبه معناى ) اندمى رس ار "مثبت"مفهوم 

 و در حد صفر میباشد.(  دباشندر حدى که کافى  کمخیلی خیلی تعداد  به معناى) میشود. "منفن "جمله  ودشب
There are a few students in the class. There are enough people to hold the class.                     

 )کالس تشکیل میشود( .موز سر کالس هستند. براى تشکیل کالس کافى هستندتعداد کمى دانش آ
  in the class. There are not enough people to hold the class. students fewThere are  

 

 نمیباشند) کالس تشکیل نمیشود(کمى دانش آموز سر کالس هستند. براى تشکیل کالس کافى خیلی خیلی تعداد  

-----------------------------------------------------------------------  

قابل شمارش"اسم  بعد از هردوى اینها از :littleو  little aکاربرد      a little از نآدرجمالتى که در . میکنیماستفاده  "غیر
نها قبل اسم آو برعکس در جمالتى که در  (دکم در حدى که کافى باشمقداربه معناى ) اندمى رس ار "مثبت"مفهوم  ودتفاده میشاس
 و در حد صفر میباشد.( دباشنکم در حدى که کافى خیلی خیلی  مقداربه معناى ) میشود. "منفن "جمله  ودشباستفاده little از 

My parents are going to visit us tonight. We have a little fruit in the fridge.                             

 .(میوه کم است اما به اندازه کافی میباشد) " .والدینم امشب میخواهند از ما دیدن کنند. در یخچال یه مقدار میوه داریم "
 

 My parents are going to visit us tonight. We have little fruit in the fridge.        
 .(میوه خیلی کم است به اندازه کافی نمیباشد)" .قدار خییل خییل کیم میوه داریموالدینم امشب میخواهند از ما دیدن کنند. در یخچال م"

 

ی     که  دن میدهاو نشبوده  "منفن " آن مفهومشده باشد، استفاده  little و یا fewازن آدر  در جمله اى که  : خییل مهم نتیجه گیر
 میشود. "منفن "میباشد پس جمله   ن اسم بیش از حد کمآمقدار تعداد یا 

-----------------------------------------------------------------------  

  ”Numbers“             "دادــــــــــــــــــــاع"
اسم هاى  نیم قبل ازاما مى تو  ند.ومحسوب میش ی اسمها معرفم اعداد هم جزئى از یهمانطور که در بخش هاى قبل اشاره کرد    

 .ن اسم استفاده کنیمآقابل شمارش از اعداد براى مشخص کردن تعداد 

 .بکار برده شود "جمع قابل شمارش"باید اسم  اعداد سایر بعد از، عدد یک ازکه به غیر  است این داى که اینجا وجود دارنکته        
 یکان باشند و به صورت حروفى نوشته . زمانى که اعداد داراى دهگان وونداعداد هم به عنوان تعیین کننده هاى قبل از اسم به کار میر

این موضوع فقط در مورد اعدادى ود. باید بین دهگان و یکان یک خط تیره قرار داده بش، یندچه قبل از اسم و یا بدون اسم بیا، وندبش
که قبل از اسم براى تعیین  "و نه نود"تا  "بیست و یک". پس باید اعداد ودهست که دهگان و یکان دارند و شامل اعداد بزرگتر نمیش

 .شودقرار داده  آنها یکان خط تیره اى بین دهگان و، وندبه کار میرابل شمارش ق ن اسمآتعداد 

   twenty- five languages                eighty- three horses                 forty- seven books                        
و  الزم نیست آنها ، گذاشتن خط تیره ما بین)شوندحروفى نوشته  ه به صورتاگ(و باالتر  ، هزار، میلیوناما اعداد صد : 1نکته مهم  

    books millionhorses                one  hundredthree       نوشته میشوند و حالت جمع ندارند: "مفرد"همیشه بصورت 

   books of millionone                                          .آید نمی حرف اضافه ایما بین عدد و اسم هرگز  : 2مهم هنکت  

برای اشاره به مفاهیم کلی مثل صدها، هزاران، میلیونها و... میتوان اعداد را جمع بست و قبل از آن اسم از حرف اضافه  : 3 نکته مهم  
of :استفاده کرد  hundreds of students   -  thousands of books   -   millions of birds                         
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بین عدد دهگان و یکان  فقط ما، داراى عددى باشد که دهگان و یکان دارد ،اگر هر عددى باالتر از صد تا بى نهایت : 4 نکته مهم     
 د:مى شو خط تیره گذاشته

 

two hundred thirty- five books                                                              ت و ش و پنج کتابدویس                    

one thousand sixty- eight books                                                    یک هزارو شصت و هشت کتاب       
-----------------------------------------------------------------------  

. در اسمهایى که قابل شمارش باشند و دقبل از اسم قرار بگیر دناانگلیسى صفت مى تونید در اهمانطور که مى د یادآوری مهم:       
ن عدد و اسم"نها از اعداد استفاده کنیم. آن قبل از انیم براى شمردنشامى تو دمده باشآ نها صفتآقبل از  اگر اسم میآید.  "صفت ما بیر

  :   نیم از ترکیب زیر استفاده کنیموامفرد باشد مى ت

             one+    صفت +   اسم مفرد قابل شمارش                                                                                               

   book interesting oneI bought.                                                                  م."کتاب جالب خرید  یکمن "  

 :و اگر اسم قابل شمارش جمع باشد باید از ترکیب زیر استفاده کنیم   
 

  .… /two/three      + صفت + اسم قابل شمارش جمع                                                                                   

   books                                                              nginteresti twoI boughtم."من دو کتاب جالب خرید"

-----------------------------------------------------------------------  

ابل ق در جمله براى سوالى کردن استفاده مى کنیم که بخواهیم از تعداد اسم  manyHowزمانى از How many: کاربرد     
 مورد استفاده "قابل شمارش جمع"اسم  فقطHow many شمارش جمع در جمله باخبر شویم. پس باید حواسمان باشد که بعد از 

 :سوالى کردن از ترکیب زیر استفاده مى کنیمقرار مى گیرد و ما نمى توانیم از اسم مفرد قابل شمارش استفاده کنیم. براى 

 How many      +شمارش جمعاسم قابل  +  ساختار سوالی جمله  

   do you have childrenHow many?"                                                                      "شما چه تعداد بچه دارید؟  

-----------------------------------------------------------------------  

برای سؤالی کردن جمله از  در جمله مطلع شویم "شمارش غیر قابل" مقدار اسم بخواهیم ازکه زمانى  : How much کاربرد
How much  .پس به این نکته توجه کنید که بعد از استفاده میکنیمHow much از اسم غیر قابل شمارش استفاده میکنیم. براى 

 :الى کردن از ترکیب زیر استفاده مى شودؤس
 

  + How much     اسم غیر قابل شمارش + الی جملهؤساختار س                                                                     

    do you need? moneyHow much                                                                "چه مقدار پول الزم دارید؟"  

                                 ----------------------------------------------------------------------  

ی نکات زیر در حل تستهای این مبحث میتوانند خییل یاری رسان باشند :   یادگی 
  :one of    بعد از مد:خواهد آ "مفرد"آن همواره بصورت همیآید اما فعل همرا "اسم جمع قابل شمارش" قبل از "ییک از"به معنی(

 )خواهد بود. "صفت عایل یا برترین"آن هم چنانچه صفتی بیاید، آن صفت، 
  One of my best students has a lot of story books. 

صفت عایل    اسم جمع    فعل مفرد                                                                                                                                                                   

ین دانش آموزانم کتابهای داستان خییل زیادی دارد.    "ییک از بهیی    
 

  both: میباشد. "جمع"و فعل همراه آن بصورت  میآید "جمع قابل شمارش"قبل از اسامی  "هر دو"به معنی 

     I have two brothers. Both of my brothers are doctors.                                                             
                                                                                                                                                                 اسم جمع        فعل جمع 
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every    / each :   به صورت می آیند و فعل همراه آنها همواره  "مفرد قابل شمارش"قبل از اسم  میباشند و هر دو "هر"به معنی
 خواهد بود:" مفرد"

      There are a lot of cars on the street but every car  has a different color. 
 فعل مفرد  اسم مفرد                                                                                                                     

-----------------------------------------------------------------------  

     any : به معنی "هیچ، هیچ  " در جمالت "منفن  و سؤایل" بکار برده میشود: )قبل از هر نوع اسمی میآید(.
Are there any cars in the street?                                          No, there aren’t any cars.                   

 میآید: "مثبت قبل از اسایم مفرد قابل شمارش"در جمالت  "هر"به معنی   any : خییل مهم  نکته   
      It is necessary for any member of the club to be on time.            

                                                                          اسم مفرد

-----------------------------------------------------------------------  

                                  میشود. استفاده “few  a” و “little a” قبل از "فقط"به معنی only  نکته مهم و کنکوری:   

                                                .       houses a few onlyThe village was very small. There were  
 اسم جمع قابل شمارش                                                                        

Why don’t you hurry? We have only a little time.  
   اسم غیر قابل شمارش                                                                                                                    

-----------------------------------------------------------------------  

 )منحرصأ زبان(:  مهمنکته 

و می د که در این صورت قابل شمارش محسوب میشوند نممکن است که اسامی غیر قابل شمارش در معنی دیگری بکار رفته باش       
مواجه شدیم ابتدا باید تعیین توانند جمع بسته شوند. پس این اسامی دارای دو معنی متفاوت هستند و چنانچه در یک تست با آنها 

مهمترین اسامی که هم میتوانند قابل شمارش  کنیم که در آن جمله در نقش غیر قابل شمارش خود بکار رفته اند و یا قابل شمارش.
 ل شمارش عبارتند از:باشند و هم غیر قاب

مـــــــــــاس قابل شمارش غیر قابل شمارش مــــــــــــاس قابل شمارش غیر قابل شمارش   

ی کار wood جنگل چوب  work اثر هین

بار -دفعه  وقت ، زمان food غذا خوراک  time 

 room اتاق فضا play نماش نامه بازی

 light چراغ نور chicken جوجه ) پرنده( گوشت مرغ

 hair تار مو مو glass لیوان شیشه

جوی -جویبار  آب  water روزنامه کاغذ paper 

 iron اتو آهن experience حادثه ، رویداد تجربه
 

 

 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

@PracticalEnglish99                           :دیکور با جمال احمانگلییس کن"کانال تلگرام"   
 

----------------------------------------------------------------------------------------- 



 تقدیم میکند:  ""کانال کشوری 

 Telegram ID: @VisionTeachers 
 

 

 

"99 کنکور   گرامر موضویع   جمع بندی"   
 

: ومسجلسه   

آن کاربردهای  و  صفتانواع    
 

 پایه دهم 2درس  •
 پایه یازدهم 3درس  •

 

و گـــــــــــــــــردآوری:  تألیـــــــــــــــف  

ستانــــــــــــــــــدبیر ـــــــــــــــــــدب انـــــــــــــــبوک تانـــــــــــــشهرسهای ـــــــــــــــــــیر  

----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

@PracticalEnglish99          :دیجمال احمانگلییس کنکور با "کانال تلگرام"     
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

99 اهـــــــــــــمتیر   
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 "ردهای آنـکارب و  تـصف انواع"
 

          
صفت همیشه بصورت کنند. افراد، اشیاء، مکانها و ... را بیان میاسم صفات کلماتی هستند که کیفیت و چگونگی  تعریف صفت:  
 ما بین اسم و صفت هیچگاه حرف اضافه و یا عدد نمیآید. جمع نمیگیرد(.  sبوده و حالت جمع ندارد ) "مفرد"

 

 محل صفت در جمله: 
 car nice This is a.                                                                                          :قبل از یک اسم -۱     

اسم       صفت                                                                                                    

                   to be:                                                                      .beautiful areThese flowers  از فعل پس -۲      

                            to beصفت      فعل                                

  cold gotThe weather.               (         با افعال ربطی آشنا خواهیم شد. صفحات آتی)در، بعد از افعال ربطی -۳     

                           فعل ربیط   صفت 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

"ردـــــــــــــــظر کاربـــــــــــــــــــفت از نـــــــــــــــــــــــواع صـــــــــــــــــــــــان"  
 

 :صفت سادهالف(:  هر گاه سخن از یک اسم یا یک گروه اسمی باشد.
میکند.دو اسم یا دو گروه اسمی را با هم مقایسه      :صفت برتری یا تفضییل ب( 

    :صفت برترین یا عایلج(  برای مقایسه یک اسم با گروهی از اسامی
.هرگاه دو اسم یا دو گروه اسمی، دارای صفت یکسانی باشند  :صفت برابری د( 

 

 

      oldMy father is.                                                                                                                               ".پدر من مسن است"

                                                                صفت ساده                                                                                                                     
 

 

    My father is older than your father.                                                               ".پدر من از پدر تو مسن تر است"  
                                                                            صفت برتری  

                                         

     My father is the oldest man in our family.                               ".پدر من مسن ترین مرد در خانواده ماست"  
                                                                           صفت برترین                                                               

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

وقتیکه هیچ تفاوتی میان آنها وجود نداشته  چنانچه دو اسم یا دو گروه اسمی ، دارای صفت یکسانی باشند یعنی صفت برابری:         
 کنیم:استفاده می "به یک اندازه"به معنی as صفت مشترک   asباشد از ساختار

 

     I'm as tall as you.                                                                            ."من به اندازه تو قد بلند  هستم" 
ک                                          صفت مشیر

 Farhad is as rich as Ali.                                                      ."فرهاد به اندازه عیل ثروتمند  است"  
ک                                                   صفت مشیر

 استفاده کرد: so میتوان از as به جای اولیندر جمالت منفی  )زبان تخصیص(:  1نکته  
 

     Our house is not so expensive as your house.                                 ."خانه ما به گرانی خانه شما نیست"  
 

ک                                                                                            صفت مشیر

استفاده میکنیم که در  as…  asدر یک صفت یا ویژگی با هم برابر باشند، از ساختار برابری اسم هر گاه دو  که گرفتیم یاد (2نکته 
قید "اما چنانچه حالت برابری برای دو فعل بکار برده شود، ما بین این ساختار  میآید. "صفت ساده"این حالت ما بین این ساختار، 

 ی حالت آشنا خواهیم شد.(به طور مفصل با قیدها مباحث بعدیخواهد آمد. )در  "حالت
 

My brother can sing as beautifully as a famous singer.         ".برادرم میتواند به زیبائی یک خواننده مشهور آواز میخواند"  
                                                                               قید حالت

Catherine explained the lesson to the class as well as an experienced teacher. 
                       اد."د توضیح کالس برای باتجربه معلم یک به خوئ   را درس کاترین"
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 "شـــــــــــــــــداد بخــــــــــــر تعــــــــــــــــــــفات از نظـــــــــــــــــواع صــــــــــــــــــــــان"
 

hot - tall - large - short )صفت یک بخیس   الف 
heavy - happy - easy - busy  )صفت دو بخیس  که آخر آن بy”  “ :میباشد  

careful - useless - careless  )دو بخیس  که آخر آن "جy   :نمیباشد "      
beautiful - expensive - difficult   )صفت چند بخیس  د  

good - bad - little - far )صفات ئ  قاعدهی           

: الف(    اضافه کرده و در  "تر"به معنی  "er"برای درست کردن صفت برتری از این نوع صفات به آخر آنها   صفت یک بخیس 
و  "ترین"به معنی  "est"را مینویسیم و برای درست کردن صفت برترین به انتهای صفت ساده  "از"به معنی "than"ادامه جمله 

 سیم:یرا مینو "the"قبل از آن صفت، حرف تعریف معین 
 

 ججج

 یک بخیس   صفت ساده صفت برتری یا تفضییل صفت برترین یا عایل
the tallest         قد بلندترین taller than tall             قد بلندتر از                               قد بلند            

the cleanest ترین ی cleaner than            تمی  تر از      ی clean            تمی  ی                                                            تمی 

  Alireza is tall.                                                                                                    ".ضا قد بلند است  "علی 
              صفت ساده        

Mehran is taller than Alireza.                                                                ".ضا قدبلندتر است   "مهران از علی 
 صفت برتری                              
 

Shahin is the tallest student in our class.                           ".ی قدبلندترین دانش آموز در کالس ما است   "شاهی 
 صفت برترین                            

 :چند نکته امالئ   
ختم  صدایحرف ب کیهستند و به دار حرف صدا  کی یکه دارا ییهجا کیصفات  یبه انتها est ای erهنگام اضافه کردن  -۱     

                                                                       big, bigger, biggest  :شودیآخر تکرار م یصدایحرف ب شوندیم

  :شودیآخر تکرار نم یصدایصورت حرف ب نیحرف صدادار بود، در ا کیاز  شیب یدارا یاگر صفت یول       
great, greater, greatest                                                                                                                     

                                                                                    

 :دهندیم خود را از دست est،  e ای erهنگام اضافه کردن  شوند،یختم م eکه به  یصفات -۲    

large, larger, largest                                                                                                                                            

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

برای درست کردن صفت برتری از این نوع صفات ، مانند صفات یک بخشی   میباشد:  “y”صفت دو بخیس  که آخر آن ب(          
را مینویسیم و برای درست کردن صفت  "از"به معنی  "than"کرده و در ادامه جمله اضافه  "تر"به معنی  " er"به آخر آنها  

سیم اما در هر دو حاالت یرا مینو "the"و قبل از آن صفت حرف تعریف معین "ترین"به معنی  "est"برترین به انتهای صفت ساده  "y"  به"i" تبدیل میشود:  
 

  جج
تفضییلصفت برتری یا  صفت برترین یا عایل  yدو بخیس  با  صفت ساده 

the easiest                ین آسانیر  easier than آسان                                     easy                       ازآسانیر   

the happiest             شادترین happier than  شادتر از                   happy                                  شاد 

 Lesson one was easy.                                                                                           ".درس یک آسان بود" 
                                                             صفت ساده  

 Lesson two is easier than lesson one.                                                 ".درس دو آسانیر  از درس یک است"  
 صفت برتری                                          

 Lesson four is the easiest lesson in book.                                   ".ین درس در کتاب است   "درس چهار آسانیر
 صفت برترین                                           
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 "more"این نوع صفات چون از حالت ساده به حالت برتری تبدیل شوند قبل از آنها  نمیباشد:  “y” دو بخیس  که آخر آنج(      
 .را اضافه میکنیم "ترین"به معنی  "the most"قبل از آنها  ،صفت برترین ساختنو برای  نوشتهرا  "than" بعد از آنها ،و در ادامه

 

 My father is a careful driver.                                                                  ". پدرم یک راننده با دقتر است" 
                                                                        صفت ساده  

 My brother is more careful than my father.                                          ". برادرم از پدرم با دقت تر است"  
                                               صفت برتری    

 Raman is the most careful driver in our city.                          ".رامان با دقت ترین راننده در شهرمان است"  
 صفت برترین                                     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

در آنها بیشتر از دو بخش وجود داشته باشد. این نوع صفات صفات چند بخشی  به صفاتی گفته میشود که  :صفت چند بخیس  د(         
 نباشد عمل میکنیم: "y"بخشی که آخر آنها  مثل صفات دو به حالت برتری تبدیل شوند، دقیقأ چون از حالت ساده

 

 صفت ساده چند بخیس    صفت برتری یا تفضییل صفت برترین یا عایل
the most expensive         ین more expensive than گرانیر expensive         گرانیر از               گران   

the most beautiful           زیباترین  more beautiful than زیبا                beautiful           زیباتر از      

   

 Gold is a very expensive metal.                                                     ".طال یک فلز خییل گران قیمتر است" 
                                                                           صفت ساده 

 Gold is more expensive than silver.                                                  ".طال گران قیمت تر از نقره است"      
                                       صفت برتری  

 Gold is the most expensive metal of the world.                             ".طال گران قیمت ترین فلز دنیا  است"   
 صفت برترین                                       

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

برتری یا برترین تبدیل شوند از این نوع صفات همان طور که از اسمشان معلوم است، چنانچه به حالت  :صفات ئ  قاعدهی(         
 قواعد باال پیروی نمیکنند و در عوض تغییر شکل میدهند و باید آنها را حفظ کرد.

 

 معت   صفت برترین معت   صفت برتری  معت   صفت ساده

good خوب better than خوبیر از the best ین  خوبیر

bad بد worse than بد تر از the worst بد ترین 
far دور farther than دورتر از the farthest دورترین 

far بیش further than بیشیر از the furthest ین  بیشیر
little کم less than کمیر از the least ین  کمیر
little کوچک smaller than کوچکیر از the smallest ین  کوچکیر

many زیاد more than بیشیر از the most ین  بیشیر
much زیاد more than بیشیر از the most ین  بیشیر

 

  His handwriting is as good as my handwriting.                          ".دستخط او به اندازه دستخط من خوب است" 
                                                                               صفت ساده

  Our car is better than their car.                                                                      ".ی آنها است ی ما بهیر از ماشی     "ماشی 
 صفت برتری                                    

  It’s the best food in the restaurant.                                                            ".ین غذا در این رستوران است  "این بهیر
                                                         صفت برترین             

 

 y صفت ساده دو بخیس  بدون  صفت برتری یا تفضییل صفت برترین یا عایل

the most useful  مفید                            useful        مفید تر از   more useful than                 مفیدترین 

the most careless        ترین دقت ن     more careless than      ن  دقتیر از  careless                       ن  دقت   
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 :نمیباشد than تنها یکی از طرفین مقایسه را ذکر کنیم، نیازی به استفاده از (برتری)چنانچه در حالت تفضیلی  (۱نکته    

   Ali is 23 years old. Mehdi is 21 years old. Ali is older. (than Mehdi) 

      "است.  بزرگیر ساله است. عیل  21ساله است. مهدی  23"عیل 
    

   Let’s go by bus. It’s cheaper. (than taxi)                                               " .بیا با اتوبوس بریم. ارزان تر است"  
 صفت برتری                                           

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

  میگیرند. most و moreحالت تفضیلی یا عالی درختم شده باشد،   ingیا  edصفاتی که آخر آنها به پسوندهای (2نکته   

               tired               →               more tired than              →               the most tired        
               confusing      →                more confusing than     →               the most confusing 

  I’m very tired today. I’m more tired than you.                      ".من امروز خییل خسته ام. من از تو خسته ترم"  
                                                                                      صفت برتری

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

  همراه با اسم استفاده میکنیم: eldestو  elder میتوانیم از oldestو   olderبرای مقایسه اعضای خانواده به جای (۳نکته     

مبرادر "       .My older / elder brother is a nurse                                                             پرستار است." بزرگیر
 

               -----------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

که  صحیح میباشد mostو  more و هم با estو  erبرخی از صفات حالت تفضیلی و عالی آنها هم با  ) منحرصأ زبان(:  4نکته    
 رایج تر است. mostو more معموأل برای این دسته از صفات استفاده از 

 

 صفت معت   صفت معت   صفت معت   صفت معت  

 clever باهوش gentle نجیب quiet ساکت polite مؤدب

 common رایج cruel ظالم stupid نادان narrow باریک

 pleasant خوشایند simple ساده likely احتمایل handsome خوشتیپ

 happy خوشحال lively رس زنده true درست shallow کم عمق

    
This river is shallower / more shallow than that one.                   است."     کم عمق تر "این رودخانه از آن ییک 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 very)استفاده از استفاده کنیم “a lot” و “much”استفاده کنیم باید از  "خییل"هر گاه قبل از صفت برتری از قید  (5نکته   
 کنیم. استفاده”a little“ و یا   ”a bit“را بکار ببریم، باید از کلمات "کیم"صحیح نیست(. و اگر الزم باشد قبل از صفت برتری، قید 

 

 Going by bus is much cheaper than taking a taxi.            ".ی خییل ارزان تر است ی از تاکیس گرفیر    "با اتوبوس رفیر
                                                      برتری صفت

 This table is a bit bigger than that brown one.                          ".ی قهوه ای یه کم بزرگیر است ی از آن می   "این می 
                                                       صفت برتری                                                          

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 .میباشد most و moreبا  "قیدهای حالت"حالت تفضیلی و عالی  (6نکته    

                carefully          →        more carefully than         →          the most carefully 

                beautifully      →         more beautifully than         →        the most beautifully           
 

  He writes English more beautifully than me.                                          ".او به زیبائ  من، انگلییس را مینویسد"  
                                                                      قید حالت  
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"مــاس ات قبل ازــــیب صفـــــــترت"م: ــــــیار مهـــــــوری بســــــته کنکــــــنک  
 

آیند، اما اگر بیش از یک صفت اسمی را توصیف کنند، در اینصورت صفتها معموالً به معموالً قبل از اسم میها دانیم که صفتمی       
 کمک شما به زیر مثال اما ،ها پیش از یک اسم همیشه ثابت نیستگیرند. هر چند ترتیب قرار گیری صفتترتیب خاصی قرار می

 یرید:بگ یاد را آنها کلی جایگیری ینحوه تا کندمی
I bought a  nice  big  new  blue  Italian  cotton  shirt last week. 

                                                       اسم      جنس     ملیت     رنگ    سن   اندازه   کیفیت  
، تازه، بزرگ قشنگ خریدم. من هفته گذشته یک "      ، آن  ، ایتالیانی اهن کتانی  "پی 
      

/ عقیده کیفیت اندازه سن / قدمت رنگ ملیت جنس  

wooden 

 
Italian blue new big beautiful 

metal German red old small nice 

silk Iranian 

 
yellow young large lovely 

cotton American black ancient short expensive 

(، ,my, your…(، صفات ملکی ) this, that, these, those(، صفات اشاره )a, an, and) حروف تعریف:"معرف ها"نکته مهم 
بکار در جمله  قبل از تمایم صفات ه( هموار… ,some, many, a few( و کمیتهای شمارشی )  … ,one, two, three) اعداد

 برده میشوند:
 Raman has two expensive small old black Iranian bicycles. 

ــــــات                                  اسم                                                                                                                      معرف)عدد(                                  صفــــــــــ

صفتی است که نظر و عقیده شخصی ما را درباره آن اسم بیان میکند. طراحان سؤال به این نوع از صفات عالقه  صفت کیفیت:      
 زیادی دارند و اکثرأ در تستها آنها را میبینیم.

 

 ) این رمز از سمت راست به چپ میباشد را استفاده نمائید. "رساک جم"خاطر سپردن ترتیب صفات قبل از اسم، رمز برای به  
 (یعنی از صفتی که به اسم نزدیکتر بوده شروع میکنیم.

     

خواهد بود. پس فرمول  سنو  رنگرا اضافه کنیم، این صفت ما بین صفت  "شکل"چنانچه بخواهیم در ساختار باال، صفت  :نکته   
 در خواهد آمد. "جمرشساک"ما به صورت 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
مخصوص کنکور منحصرأ زبان: ته اینک  

یننهم داریم که همیشه  کاربردیا  هدفعالوه بر صفات باال ،صفت        :صفت به اسم مورد نظر میباشد زدیکیر

  historic - sports - chemistry - sleeping                                                                                    

    
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

@PracticalEnglish99                   :دیکنکور با جمال احمانگلییس  "کانال تلگرام"     
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

http://www.zabanamoozan.com/
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  "عویلــــــــــــــــــــــــمف"و  "اعیلــــــــــــــــف"فات ــــــــــــــــــص

میشوند. )در این حالت اثر و نتیجه و احساس  انسانبرای  "صفت مفعویل"بگیرند تبدیل به  ed چنانچه افعال بسیار مهم زیر:  
 انسان به چیزها یا آدمها را نشان میدهند. این صفات اثر پذیر هستند.(

 میشوند. )در این حالت احساس یا حالتی را ایجاد میکنند.( غیر انسانبرای  "صفت فاعیل"بگیرند تبدیل به  ing چنانچه     

 ت  ــــــــمع (ingصفت فاعیل ) ت  ــــــــمع (edصفت مفعویل) ت  ــــــــمع علـــــــف

amuse رسگرم کردن amused رسگرم amusing رسگرم کننده 

annoy ناراحت کردن annoyed ناراحت annoying ناراحت کننده 

tire خسته کردن tired خسته tiring خسته کننده 

bore کسل کردن bored کسل boring کسل کننده 

comfort آرام کردن comforted آرام comforting آرام بخش 

confuse گیج کردن confused گیج confusing گیج کننده 

convince قانع کردن convinced قانع convincing قانع کننده 

depress ی کردن ی  depressed غمگی  ی  depressing غمگی   غم انگی 

disappoint نا امید کردن disappointed نا امید disappointing نا امید کننده 

embarrass خجالت زده کردن embarrassed خجالت زده embarrassing خجالت آور 

encourage ترغیب کردن encouraged ترغیب شده encouraging ترغیب کننده 

excite هیجان زده کردن excited هیجان زده exciting  ی  هیجان انگی 

frighten ترساندن frightened ترسیده frightening ترسناک 

interest عالقمند کردن interested عالقمند interesting جالب 

satisfy راضی کردن satisfied  راضی satisfying   کنندهراضی  

shock شوکه کردن shocked شوکه shocking شوکه کننده 

surprise غافلگی  کردن surprised   غافلگی surprising غافلگی  کننده 

worry نگران کردن worried نگران worrying نگران کننده 
 

 برای فهم این گرامر، به مثالهای زیر و ترجمه آنها دقت کنید: 
      The children are excited because the cartoon is exciting. 
                                                                         غیر انسان                انسان               

                          است." هیجان برانگیر  هستند چونکه کارتون  هیجانزده"بچه ها         

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     The students were amused because the lesson was amusing. 
                                       غیر انسان                                           انسان

      بود." رسگرم کنندهبودند چونکه درس رسگرم "دانش آموزان       
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

Our grandma told us an interesting story.  
                                                   غیر انسان

                                                   

       را تعریف کرد." جالت  "مادربزرگم برای ما داستانهای 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

The computer had confusing instructions that all of us became confused.  
                                                                   انسان                   غیر انسان                                                                                          

                   شدیم." گیجای داشت که همه ما  گیج کننده"کامپیوتر دستورالعملهای      
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برای توصیف انسان )کأل موجودات زنده( بکار میبریم  معموألدار( را  edصفت مفعولی ) (: زبان تخصیصنکته ای بسیار مهم)
 هم برای توصیف اشیاء و هم برای موجودات زنده کاربرد دارد:معموأل دار( ingاما صفت فاعلی )

 

 I’m very interested in physics because I think physics is interesting. 
                                                                                                                                              غیر انسان                انسان

یک  ی یک  عالقمند"من خییل به فی  ی      است." جالبهستم چونکه فکر میکنم فی 
                          

 My brother is an interesting person. All his jokes are really funny. 
                                               تاثیر گذار (   -انسان ) صفت فاعیل                                    

 است. تمایم جکهای او واقعأ با مزه هستند." جذائ  "برادرم شخص 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

صفت قبل از اسم و بعد از افعال ربطی بکار برده میشود. افعال ربطی افعالی هستند که قبل و بعد از خود  (: زبان تخصیصنکته )  
 میآید نه قید حالت. صفتآنها  زرا به هم ربط میدهند و بعد ا

ین افعال ربیط عبارتند از : )زبان تخصیص(  مهمیر

ت  ــــــــــــمع فعل ربیط ت  ــــــــــــمع فعل ربیط  ت  ــــــــــــمع فعل ربیط   

get شدن look   به نظر رسیدن       taste مزه دادن 

become شدن sound   به نظر رسیدن       smell   بو دادن   

turn شدن appear   به نظر رسیدن       remain       ماندن 

go شدن seem      به نظر رسیدن       stay ماندن 

grow     شدن fell   احساس کردن to be  بودن 
 

  We got amused by the film because it was really amusing.  
        صفت   فعل ربیط                                                       فعل ربیط                   صفت  

    بود." رسگرم کنندهشدیم زیرا واقعأ  رسگرم"ما با فیلم 
                                                                                                  

  The weather became very cold last week.                                                                         
                       فعل ربیط              صفت                                                                                                                                                        

 شد." رسد"هفته گذشته هوا خییل 
 

  (NOT: The weather became very coldly last week.                                                                         
                                                فعل ربیط              قید حالت                                                                                                                                  

ی مهم:   .میآید و هرگز قید حالت را بکار نمیبریم "صفت"بعد از افعال ربطی همیشه  نتیجه گیر
 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------  
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ان زبان متوسطه تقدیم میکند:   کانال کشوری دبیر

 Telegram ID: @VisionTeachers 
 

 

 

 "" 
 

: چهارمجلسه   

 درــــــــــــــم مصـــــــــــــاس  –   toدر با ـــــــــــــــــــمص

 افعال دو کلمه ای  – حروف اضافه 
 

 پایه دهم 4درس  •
 پایه یازدهم 3و  2درس  •

 

و گـــــــــــــــــردآوری:  تألیـــــــــــــــف  

ســــــــــــــــــیر دبـــــــــــــــــــدب انـــــــــــــــتان بوکـــــــــــــهای شهرســـــــــــــــــــتانیر  

----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

@PracticalEnglish99          :دیانگلییس کنکور با جمال احم"کانال تلگرام"     
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

99 اهــــــــــــــمتیر   
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 to (Infinitive ) در با ــــــمص
 

 میشود:"toمصدر با "تبدیل به  ،بگیرد ”to“عالمت مصدری  ،"ریشه فعل" یا "شکل ساده"چنانچه     
 to play بازی کردن to study مطالعه کردن to see دیدن to swim کردنشنا  

 to work کردن  کار  to walk زدنقدم  to go رفت    to meet کردن مالقات
 

 

 له: ـــــــــدر جم toدر با ـــــــل مصـــــــــــــمح
 

ه غیر از استثناء ب) بود خواهد"to مصدر با"فعل دوم جمله بصورت  معموأل ،چنانچه جمله ای دارای دو فعل باشد ،در حالت عادی -۱
 برای فعل اول عمل میکند: "مفعول"( فعل دوم در نقش د.یآ دار می ingبعد از آنها فعل که یی که در ادامه خواهیم خواند ها

 She decided to learn Spanish carefully.                                ".د  "او تصمیم گرفت تا اسپانیایی را به دقت یاد  بگیر

   فعل اول) گذشته ساده(     فعل دوم                                                                                                                                                         
جمله روی خواهد داد و همواره فعل دوم بدون تغییر )بصورت "فعل اول" تمامی تغییرات زمانی تنها بر روی ،در این حالت نکته:   

 واهد ماند:( باقی خtoمصدر با 
 She decides to learn Spanish carefully.                             ".د     "او تصمیم میگیر د  تا اسپانیایی را به دقت یاد  بگیر
(حال ساده)فعل اول                    فعل دوم 
 She has decided to learn Spanish carefully.                  ".د  "او تصمیم  گرفته است تا اسپانیایی را به دقت یاد  بگیر

               فعل اول) حال کامل(  فعل دوم        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 خواهد بود:"to مصدر با"آن فعل همواره بصورت  ،دار بالفاصله فعلی بیاید Wh چنانچه بعد از کلمات استفهامی -۲
 

a nice shirt.  to buy whereI don’t know         
                                  دار whکلمه     toمصدر با                                                                                                            

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 خواهد بود:"to مصدر با"بعد صفات چنانچه فعلی بیاید آن فعل همواره بصورت  -۳

the road. edboth ways when he cross to look carefulHe was very          
                                       صفت     toمصدر با 

ین صفای  که معموأل بعد از آنها "  آید عبارتند از: یم  "toمصدر با مهمی 
ن  ــــــــــــمع فتـــــــص  ن  ــــــــــــمع  فتـــــــص  ن  ــــــــــــمع  فتـــــــص   

 happy خوشحال sorry متاسف careless یی دقت

ایمن –امن  forbidden ممنوع afraid ترسیده  safe 

 surprised متعجب anxious نگران glad خوشحال

 good خوب lucky خوش شانس suitable مناسب

 important مهم proud مغرور easy آسان

 certain مطمت    careful مراقب sad غمگتر  

 upset غمگتر   dangerous خطرناک fortunate خوش شانس

منده amazed هیجان زده ready آماده  ashamed شر

مشکل -سخت  willing مشتاق  difficult سخت hard 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 خواهد بود:"to مصدر با"همواره بصورت فعل  ،زیر در ساختار بسیار بسیار مهم -4
       to be  +It ( + صفت + for+ )مفعول +  to امصدر ب... +                                    

all the questions correctly. to answer) my students for( difficultreally  was It       
 to beفعل                 صفت                            مفعول                      to مصدر با                                                                                                          



Telegram ID:  @VisionTeachers                                          ان زبان   کانال متوسطهکشوری دبیر  
 

   "  جمال احمدی"لیف و گردآوری: أت      "حروف اضافه - to ا مصدر ب - اسم مصدر  : "مچهار جلسه    " گرامرموضویع " جمع بندی     3

                                                                           باشد.( "مفرد".)فعل جمله باید به شکل خواهد بود"to مصدر با"بصورت فعل  (،در نقش فاعل)در ابتدای جمله  -5
   To learn a foreign language isn’t difficult.       سخت نیست." "یادگرفت   یک زبان خارجی                                 

   To ride a horse can be interesting.                                                      ."اسب سواری کردن میتواند جالب باشد " 
 

 

 میباشد:( دار  ingفعلاسم مصدر ) اولویت با ،در ابتدای جمله  toدر زبان انگلیسی بیشتر به جای مصدر با نکته:

   Learning a foreign language isn’t difficult.                               سخت نیست.""یادگرفت   یک زبان خارجی  
 

   Riding a horse can be interesting.                                                  " اسب سواری کردن میتواند جالب باشد".  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  

 

 :استفاده میکنیم" to مصدر با" از برای بیان مقصد و منظور )هدف( -۶
  My father borrowed some money to buy that house.               ".پدرم کیم پول برای خرید آن خانه قرض کرد"   

 to مصدر با                               

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

. در این ساختار خواهد بود"to مصدر با" چنانچه فعلی بیاید آن فعل بصورت "خییل" یا "بیش از حد"به معنی  tooبعد از  -۷
 (.میکند "منف  "به تنهایی جمله را too  )در این حالت، میآید." صفت"،  tooبالفاصله بعد از 

  That table was too heavy (for him) to move.                    ".آن میر  برای او بیش از حد سنگتر  بود که جابجا کند" 

   صفت             مفعول    to مصدر با                                                                                                           
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

. در این ساختار خواهد بود"to مصدر با" چنانچه فعلی بیاید آن فعل بصورت "به اندازه کاف  " یا "کاف  "به معنی  enoughبعد از -8
 میآید." اسم"، enoughبالفاصله بعد از 

 Raman don’t have enough money to buy that bicycle. ".رامان به اندازه کاف  پول برای خریدن آن دوچرخه ندارد"  
                                                                    اسم     to مصدر با                                                     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 استفاده کرد:" to مصدر با" و هم از" اسم مصدر" هم از، میتوان به عنوان متمم فاعل -۹

  My favorite hobby is reading novels.       =        My favorite hobby is to read novels. 

ــل                                    to مصدر با     ـــل                                          اسم مصدر                                 فاعـــــــــ   فاعــــــــ
میباشد.                                                                                         5دو جمله باال، دقیقأ بیان مجدد نکته شماره  -  

 Reading novels is My favorite hobby.      =         To read novels is My favorite hobby.  
   اسم مصدر                                                                             to مصدر با    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
          

سات جلمباحث خواهد بود. )در "to مصدر با"فعل دیگری بیاید آن فعل همواره بصورت  "مجهول"چنانچه بعد از ساختار  -۱۰
 با ساختار جمالت مجهول آشنا خواهیم شد.(به طور مفصل  آتی،

 the class quickly. to leave were forcedThey        
                         ساختار مجهول     to مصدر با             

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  

چنانچه فعلی  صفات عایلو  the only ازو نیز بعد  the last, thirdthe , the second, the first,…: اعداد تمرتب بعد از -۱۱
 خواهد بود."to مصدر با" بیاد آن فعل به صورت

 Alfred is always the last student to come to class.             ".آلفرد همیشه آخرین نفری است که به کالس میآید" 

                                                               مرتبت اعداد                to مصدر با

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 را اضافه کنیم: not قید منفی ساز  toباید قبل از عالمت مصدری  toبرای منفی کردن مصدر با :۱نکته

 The students promised not to make a lot of mistakes.    ".دانش آموزان قول دادن که اشتباهات زیادی نکنند" 

 to                                                                 مصدر با
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که قبل از شکل  toبکار برده میشود را با عالمت مصدری " به" به معنیکه قبل از اسم  toمواظب باشیم که حرف اضافه  :۲نکته
 ساده فعل میآید، اشتباه نگیریم:

 

 I want to tell you something about my plan.                             ".ی را در مورد برنامه ام به تو بگویم         "میخوام چیر 
                                                                                   toعالمت مصدری                                                                                                                                                                                                          

 They usually go to school by bus.                                                     ".وند  "آنها معموأل با اتوبوس به مدرسه میر
                           حرف اضافهاسم                                                                                                                                                                       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 :خواهد بود"to مصدر با"بصورت فعل دوم "، مایل بودن" به معنی “would like”بعد از  :۳نکته

 What would you like to drink? "جی میل دارید بنوشید؟"                                                                                

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 "تا اینکه"یا  "به منظور"به معنی   “so as to” و “in order to”برای بیان مقصد و منظور میتوان از  : (زبان تخصیص) 4نکته 
 میآید: "شکل ساده فعل"که بعد از آنها  هم استفاده کرد

.there lessons her study in order to / so as tohe went to the library Yesterday, s    
                                                                                          شکل ساده فعل                

در آنجا درسهایش را بخواند." تا اینکه "دیروز او به کتابخانه رفت       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 "تا اینکه"یا  "به منظور"به معنی “in order that” و “so that”برای بیان مقصد و منظور میتوان از  : (زبان تخصیص) 5نکته 
 میآید: "افعال ناقصیک جمله کامل با "که بعد از آنها  هم استفاده کرد

Yesterday, she went to the library so that / in order that she could study her lessons there. 
                                                                                                                                                   صـــــــــــــــل ناقـــــــــل با فعـــــــــــــله کامـــــــــــــجم

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 میآید: "شکل ساده" بعد از افعال زیر فعل دوم بصورت : (زبان تخصیص) 6نکته 
 let اجازه دادن help کردن  کمک make مجبور کردن

  

The teacher didn’t let the students speak at the class. 
                                                                شکل ساده فعل

 " معلم به دانش آموزان اجازه نداد که در کالس صحبت کنند."     

 خواهد آمد:  "شکل ساده"و هم بصورت " to مصدر با"فعل دوم هم به صورت  ، helpبعد از فعل •
 Raman help me repair / to repair my car.                                      ".رامان به من کمک کرد تا ماشینم را تعمیر کنم"             

                                  شکل ساده      toمصدر با          
مجبور در صورتیکه به معن  "و " to مصدر با"فعل دوم هم به صورت  "،درست کردن" یا "ساخت   چنانچه به معن  "  makeفعل •

 خواهد آمد:  "شکل ساده"هم بصورت " باشد، فعل دوم کردن
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 خواهد آمد:  "دار ing"و هم بصورت " to مصدر با" هم بصورتدوم فعل  ،از افعال زیربعد   : 7نکته زبان تخصیص 

like    دوست داشت prefer ترجیح دادن stop متوقف کردن 

love    دوست داشت intend مایل بودن need  داشت   نیاز  

hate متنفر بودن remember به یاد اوردن continue ادامه دادن 
begin وع کردن وع کردن start شر  فراموش کردن forget شر

 

 Fortunately, my father stopped smoking.          )خوشبختانه پدرم سیگار کشیدن را متوفق کرد."  )توقف برای همیشه" 

                                                         اسم مصدر 

I stopped to buy a newspaper.                                              )    "من برای خریدن یک روزمانه توقف کردم." )توقف موقن 
                       toبا مصدر                        
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“Gerund”                      "درــــــــــــــــم مصـــــــــــــــــــاس" 
 

بکار رفته باشد. پس اسم مصدر دیگر فعل محسوب نمیشود و  "اسم"گرفته و در نقش  ing فعلی است که  "جرند"اسم مصدر یا     
 جمله باشد. "مفعول"یا  "فاعل"همچون اسم میتواند 

                                                                               

 له: ــــــــــــــــجمدار در ing ل ـــــــــــدر یا فعـــــــــم مصـــــــل اســــــمح          
 دار میآید. ing " یااسم مصدر" ، فعل به صورت"فاعل"در ابتدای جمله در نقش  -۱    

           !Be careful .very dangerous isin this part of the river  Swimming     
 اسم مصدر                                                     فعل مفرد                                                                                                                                       

 مواظب باشید. در آن قسمت رودخانه خییل خطرناک است.  کردن شنا"  
 

د. پس مواظب نآور گاهأ در تستها میبینم که برای فریب ما، ساختار باال را در وسط جمله ای دیگر مانند مثال زیر می توجه:  
 باشیم که گول نخوریم!!!

.   difficult t’isna foreign language  LearningI think that     
 اسم مصدر                                        فعل مفرد                                                                                          

ی"من فکر میکنم که      یک زبان خارجی مشکل نیست." یادگیر
 

 

در جمله در نظر گرفته میشود و فعل همراه آن همواره به صورت  مفرداسم مصدر همواره همچون اسم  نکته کنکوری و مهم:  
 میآید: "جمع"خواهد بود. اما چنانچه در جمله ای بیشتر از یک اسم مصدر داشته باشیم، فعل همراه آن بصورت  "مفرد"

 Fishing and swimming   are my favorite hobbies.    ".ی و شنا کردن شگرمیهای مورد عالقه من هستند  "ماهیگیر

 اسم مصدر         اسم مصدر          فعل جمع                                                                                                                                                                              
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

  . میآید" دار ing"، فعل به صورت برای اشاره به تفریحات و سرگرمیهاو اشکال آن،  goبعد از  -۲    
                              go shopping      -     goes hunting       -      go swimming 

to buy some meat. shopping wentYesterday, my mother   
                                                                             سم مصدر      ا

                          رفت تا کیم گوشت بخرد." خریدیروز مادرم به "د
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

     NO:                                                            ingNo fish         -          ingNo smok در تابلوها و هشدارها بعد از  -۳   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

خواهد بود.  دار ingیا فعل " اسم مصدر"چنانچه فعلب بیاید آن فعل به صورت  (در نقش مفعولبعد از حروف اضافه ) -4    
 عبارتند از: حروف اضافهمهمترین 

in off from with of up 

into for by at to down 

on after among between through against 

before without about towards out over 
 

     history books in her free time. reading inShe is interested        

                                                           سم مصدر  ا                                              کتابهای تاریــــخ در وقت آزادش عالقمند است." خواندن"او به             
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 :بکار برده میشود" اسم مصدر"بصورت  (در نقش مفعول) فعل دوم، افعال بسیار مهم زیراز  بعد -5   

 ن  ــــــــــــــــــــــــــمع علـــــــــــــــــــف ن  ــــــــــــــــــــــــــمع علـــــــــــــــــــف ن  ــــــــــــــــــــــــــمع علـــــــــــــــــــف

enjoy لذت بردن stop پایان دادن practice تمرین کردن 

finish پایان دادن imagine تصور کردن discuss بحث کردن 

love    دوست داشت miss از دست دادن quit ترک کردن 

like    دوست داشت mind اهمیت دادن keep    نگه داشت 

dislike متنفر بودن deny انکار کردن avoid خود داری کردن 

hate متنفر بودن consider    در نظر گرفت risk خطر کردن 

notice توجه کردن suggest پیشنهاد دادن keep on  دادنادامه 
appreciate قدردای  کردن postpone    به تعویق انداخت go on ادامه دادن 

give up رها کردن forbid ممنوع کردن prevent ی کردن  جلوگیر
 

 

  He enjoys walking at the park in the afternoon.               ".د    "او از قدم زدن در پارک در بعد از ظهرها لذت مییی
                                سم مصدرا 

که مربوط به  خواهد بود. "toمصدر با " و هم بصورت "اسم مصدر"برخی از افعال باال، هم بصورت از بعد  جمله، فعل دوم توجه:   
 .خواهیم کردبه این دسته از افعال اشاره انتهای این مبحث کنکور منحصرأ زبان بوده و در 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

                به عنوان متمم برای تکمیل معنای فاعل: (:زبان تخصیص) –۶    

    hikingis My favorite hobby.              "                                                             است.  کوه نوردیشگریم مورد عالقه من "
 فاعل                         متمم فاعل                                                                                                                                                              

در نقش فعلی خود  میگیرد تا استمرار را نشان دهد و  ingن فعلحالت باال را با زمان حال استمراری اشتباه نگیریم که در آ نکته:    
 : باقی مانده است

 They are studying English now.                                                    ".آنها االن در حال مطالعه کردن انگلییس هستند"     
            زمان حال استمراری                       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

دار( خواهد آمد. چنانچه تمام  ing بعد از افعال حسی، فعل هم بصورت شکل ساده و هم بصورت اسم مصدر) (:زبان تخصیص) -۷    
 بهره میگیریم: اسم مصدرولی چنانچه بخشی از عمل حس شده باشد از  شکل ساده فعلعمل حس شده باشد از 

 

     I saw her wash the dishes.                                        )من او را دیدم که ظرفها را شست." )کل عمل را دیدم"  
      فعل حیس          شکل ساده فعل

    I saw her washing the dishes.            )من او را در حال شست   ظرفها دیدم." )بخشی از عمل را دیدم نه تمام عمل را"  
     فعل حیس            سم مصدرا     

 

ارتند از: ــــــــــــــــیس عبــــــــــــــــــــال حــــــــــــــافع  

 

see دیدن hear شنیدن notice توجه کردن 
listen گوش دادن taste مزه کردن feel احساس کردن 
watch تماشا کردن smell بو کردن find یی بردن 
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: (صفات دارای حرف اضافه مخصوص به خود)افعال دو کلمه ای جدا نشدن  و   
از آن حرف اضافه جدا در جمله، صفات و افعال زیر همواره با حرف اضافه مخصوص خود بکار برده میشوند و هرگز       

خود را هم حفظ میکنند.  حرف اضافه این دسته از افعال و صفات باعث تغییر معنی فعل و صفت نمیشوند و معنی نمیشوند.
 میآید.  "بعد از حرف اضافه"مفعول چه اسم باشد و چه ضمیر، همواره 

 

.them looking forYes, he is            →        ?     his pens looking forIs he        
        مفعول بصورت اسم                                                                        ضمیر مفعویل                                                           

.it afraid ofYes, they were            →       ?   the lionafraid of Were they        
   مفعول بصورت اسم                                                                               ضمیر مفعویل                                               

  .itlisten to Please              →         .        the radiolisten to Please   
 مفعول بصورت اسم                                                                  ضمیر مفعویل                                                              

 

ین افعال دو کلمه ای جدا نشدن  و صفان  که حرف اضافه مخصوص خود را دارند عبارتند از:   مهمی 
 

 صفت / فعل  معن   صفت / فعل   معن   
 responsible for مسئول برای different from متفاوت از

 similar to مشابه با listen to گوش دادن به
 good at خوب در agree about / with موافق بودن با / درباره

 plan for برنامه ریزی کردن برای disagree about / with مخالف بودن با / در باره
 think about فکر کردن درباره ی sorry about / of متاسف بودن درباره

 tired of خسته از careful about / of مراقب ... بودن
 bored with کسل با afraid of ترسیدن از

 laugh at خندیدن به insist on پافشاری کردن بر روی

 wait for منتظر ماندن برای consist of تشکیل شده از

 full of پر از rely on متیک بودن به

  look at نگاه کردن به depend on متیک بودن به

منده از  look for گشت   به دنبال ashamed of شر

 look after مراقبت کردن از worry about نگران بودن در باره

 talk to  / about حرف زدن با / درباره ی concern about نگران بودن درباره

 speak to / about صحبت کردن با / درباره  communicate with ارتباط بر قرارکردن با

 interested in عالقمند به ask for درخواست کردن برای

 get on به سوار شدن get off از پیاده شدن

 apply for درخواست کردن برای keep of از دور نگه داشت   

 behave towards رفتار کردن نسبت به range from … to از ... به داشت   نوسان 

 shout at فریاد زدن بر influence by تحت تاثیر قرار گرفت   بوسیله

 thank for تشکر کردن برای translate into ترجمه کردن به

 reply to جواب دادن به surprise at تعجب کردن از

 divide into تقسیم کردن به add to اضافه کردن به

 learn about مطلع شدن درباره look up نگاه کردن به باال
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(بــــــــــــــــــل مرکاعـــــــــفاده )ـــــــــــــــدا شونــــــــــــــــمه ای جــــــــــــــــــــال دو کلـــــــــــــــــافع  
 

 
      

 

اند. به بیانی ساده تر در این حالت حرف اضافه ای  دهتشکیل ش "فعل +جزء قیدی "دسته ای از افعال هستند که از دو قسمت        
که بعد از فعل میآید باعث تغییر معنای فعل شده و معنای جدیدی به وجود میآید و خود آن حرف اضافه هم دیگر هنگام ترجمه 

 نخواهد آمد و معنی ندارد.
 

بعد از آن حرف اضافه بیاید. اما چنانچه مفعول به صورت  مفعول چنانچه اسم باشد هم ما بین فعل و حرف اضافه میآید و هم میتواند    
 بکار برده میشود و هرگز بعد از حرف اضافه نمیآید : "ما بتر  فعل و حرف اضافه"ضمیر باشد، فقط 

 

  please. on TV the Turnplease.                   =                TV theurn on T       
               مفعول بصورت اسم                                                   مفعول بصورت اسم                                                                                               

)please. it on Turn :NOT  (please.                                          on it Turn                                
    مفعول بصورت ضمیر                                                                      مفعول بصورت ضمیر                                  

      Does he put on his glasses?           =          Yes, he put them on. 
                               مفعول بصورت اسم                                                   مفعول بصورت ضمیر                                                          

 

ین افــــــــــــــــــمهم : ـــــــــــــــــــــدا شــــــــــــــــمه ای جــــــــــــــــعال دو کلــــــــــــــی    دن 

 ل ــــــــــــــــــــــــــفع ن  ـــــــــــــــــــــــمع لــــــــــــــــــــــــــفع ن  ـــــــــــــــــــــــمع
 turn on روشن کردن call up تلفن کردن –صدا زدن 

 turn off خاموش کردن give back پس دادن
، بلند کردن ی را باال بردن pick up بر داشت    turn up صدای چیر 

ی را  look up گشت   به دنبال معن  لغت  turn down پائتر  آوردنصدای چیر 
 put on پوشیدن wake up از خواب بیدار کردن

 take off در آوردن –کندن  take apart از هم جدا کردن
 throw away دور انداخت    put out خاموش کردن

 add up اضافه کردن find out یی بردن، فهمیدن

 

 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

@PracticalEnglish99                   :دیانگلییس کنکور با جمال احم"کانال تلگرام"     
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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  (:Prepositions of Time) انـــــــــــــــــــــزممــــــــــــــربــــــــــوط بــــــــــــه افه ــــــــــــــــــــــروف اضــــــــــــــــــــح
 

 ”in“کاربردهای حرف اضافه 

evening the in     /     afternoon the in    /      morning the in قسمتهای مختلف روز 

    February in/        January in/        April in ماه 
winter  in/      autumn  in/    summer in/        spring (the) ni فصل 

century th18 in    /      1980s in      /    1998 in سال، دهه و قرن 

Norooz in مناسبت ها 
  

 

 ( برای زمان در کتاب های درسی و در حد کنکور:inبرخی از کاربردهای دیگر ) ❖
  

 in a week                     "در یک هفته"                                       in the past        "در گذشته "                   

 in a few minutes          "در چند دقیقه"                                     in the future        "در آینده"                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ”on“کاربردهای حرف اضافه 

Saturday   on  /     Sunday on 

 

 روز

first of Junethe  on/      th    18 April on تاریــــخ 
morning Monday on   /     evening Tuesday on 

 

 

قسمن  از روز با ذکر نام 
 روز

vacation  on/    holiday   on تعطییل، آخر هفته 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ”at“کاربردهای حرف اضافه 

at 2 o’clock     /     at 7:45 ساعت 

at sunrise )طلوع آفتاب(     /     at sunset )غروب آفتاب( 
 

 طلوع و غروب آفتاب

at noon       /         at midday )ظهر و نصف روز )نیمه رو ز 

at night      /       at midnight )شب و نصف شب )نیمه شب 

at lunch       /     at dinner time هنگام رصف غذا 
   Christmas at کریسمس 

 

 

 کنکور:( برای زمان در کتاب های درسی و در حد atبرخی از کاربردهای دیگر ) ❖
 

     at present [  در حال حاض]                                        at the moment [همتر   االن]     

     at once [فورا]                                                        at first [ابتدا]   

     at the same time [بطور همزمان]                             at last [شانجام]                           

     at the beginning [وع         [حداقل] at least                                   [در شر
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 :( Prepositions of Place) انـــکــــــــــــــــــممــــــــــــــربــــــــــوط بــــــــــــه افه ــــــــــــــــــــــروف اضــــــــــــــــــــح
 

 

 ”in“افه ـــــــــــــــــــــــــرف اضــــــــــــــــــــــــردهای حــــــــــــــــــــــــــــکارب

Dashband in روستا 
Paris in          /         Tehran in        /       Bukan in شهر 

West Azerbaijan ni استان 
Spain in         /          USAthe  in        /        Iran in کشور 

Europe in          /         Asia in قاره 
bag my in         /         garden the in درون، داخل 

  

 

 ( برای مکان در کتابهای دریس و در حد کنکور: in کاربردهای دیگر )برخ  از  
 

     in a village                                  in a town                                 in a city        

     in the world                                in mountains                            in a hurry (در عجله بودن ) 

     in a forest                                   in the yard                                in the street    

     in the river                                  in the lake (در دریاچه)                  in the sea     

     in ocean                                      in bed                                       in hospital      

     in prison (در  زندان(                         in a book                                  in the picture 

     in the middle  )در وسط(                 in a line   )در یک صف(                  in a country    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  

 ”on“افه ـــــــــــــــــــــــــرف اضــــــــــــــــــــــــردهای حــــــــــــــــــــــــــــکارب

on the table   /   on the desk )بر روی) با داشتن تماس 
on the left [سمت چپ]   /   on the right [سمت راست] 

سمت راست
 جهت، سمت

on page 5 صفحه 
on TV     /   on the radio رادیو ، تلویزیون 
on the second floor طبقه ساختمانی 
on the phone قبل از تلفن 

 

 ( برای مکان در کتابهای دریس و در حد کنکور: onبرخ  از کاربردهای دیگر )                
 

      on a chair                                                   on the wall   [برروی دیوار]    

      on the ground    [  بر روی زمتر]                        on the way [در راه]   

      on the floor [کف اتاق]                                   on the bus       

      on the train                                                on the table  

      on the farm    [بر روی مزرعه]                          on the map [بر روی نقشه] 
 
 

 



Telegram ID:  @VisionTeachers                                          ان زبان   کانال متوسطهکشوری دبیر  
 

   "  جمال احمدی"لیف و گردآوری: أت      "حروف اضافه - to ا مصدر ب - اسم مصدر  : "مچهار جلسه    " گرامرموضویع " جمع بندی     11

 : مکانبرای " کنار،  جنب"به معن   “ext ton”کاربرد 
      

 این حرف اضافه از معنی آن مشخص است و مشکالت حرف های اضافه باال را ندارد. کاربرد     
  

the hospital  next to            /       the post office  next to       /     police station  next to    
    the drugstore next to         /        the window next to    

 .هم استفاده کرد “beside“, ”by“, ”near”میتوان از معادلهای آن یعنی  next toبه جای حرف اضافه  نکته:    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 : مکانبرای  "جلوی" به معن   “fin front o”کاربرد 
    

 از معنی آن مشخص است و مشکالت حرف های اضافه باال را ندارد. next toاین حرف اضافه هم، مانند  کاربرد   
 

     in front of the hospital    /       in front of the post office     /     in front of police station  

     in front of the drugstore        /            in front of the window 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 ،(بین between ( و )in the back of / atپشت(، ) behindروی(، ) overزیر(، ) at( ،)underحروف اضافه ) نکته اضافی:   
(   amongبین ما)، .برای مکان استفاده می شوند 

→ at home    /   at work  /    at school  /   at the station    /   at the airport /     at the seaside  
 
 

→ under the desk    /    under table    /          under the bed   /   under the water 
 
 

→ over the table          / over the door    /        over the body (   بدون تماس)  
     

 →behind a chair    /     behind the door    /   behind the car 
 
 

→ between Rasht and Tehran    /    between the two countries (بتر  دو اسم )  

 

→ among the students      /      among the animals  (اسم چندینبتر  )ما  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Street.    Main 159 At                                                                    میباشد: at آدرسحرف اضافه مربوط به  :۱نکته   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  busby        -        carby                                                       .میباشد byحرف اضافه مربوط به وسائل نقلیه  :۲نکته    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Bukan toTehran  from                      .میباشد to…  fromنقطه شروع ... نقطه پایان حرف اضافه مربوط به  :۳نکته    
 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

@PracticalEnglish99                   :دیانگلییس کنکور با جمال احم"کانال تلگرام"     
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

   



ان زبان متوسطه تقدیم میکند:   کانال کشوری دبیر

 Telegram ID: @VisionTeachers 
 

 

 

 "" 
 

: مپنجـــــــــــــــــــسه ـــــــــــــــــــجل  

 (Modalsص )ــــــــــــــــــــــــــــــعال ناقـــــــــــــــــــرد افـــــــــــــــــــــــکارب

یط   (Conditional Sentences)جمالت شر
 

 پایه دهم 4درس  •
 پایه یازدهم 3 درس •

 پایه دوازدهم 3و  2درس  •
 

و گـــــــــــــــــردآوری:  تألیـــــــــــــــف  

ستانــــــــــــــــــیر دبـــــــــــــــــــدب انـــــــــــــــتان بوکـــــــــــــهای شهرســـــــــــــــــــیر  

----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

@PracticalEnglish99          :دیانگلییس کنکور با جمال احم"کانال تلگرام"     
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

99 اهــــــمتیر  
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یط –افعال ناقص  : "مپنج جلسه        " گرامرموضویع " جمع بندی      2  "جمال احمدی"لیف و گردآوری: أت          "جمالت شر

 ”Modals“                    وجـــــــــــیهیا افعــــــــــــــــال ناقـــــــــــــــــص 

 

      

 شکل اول شکل دوم شکل سوم معن  
 could can - توانست   

 might may - ممکن بودن
ه  should - - باید، بهت 

 must - - باید
 would will - خواست   

 

 میباشند:زیر  تمامی ویژگیهای سایر افعال دیگر را دارا نمیباشند و خود دارای ویژگیهای منحصر به فرد ،این دسته از افعال   
 

جمله  سوم شخص مفرد نمیگیرند و همیشه در  sوبرای زمان گذشته  edاستمرار،  to  ،ingاین افعال هرگز عالمت مصدری  (۱   
 میشوند.بکار برده ( to)مصدر بدون  "شکل ساده"بصورت 

 ( می آید.to)مصدر بدون  "شکل ساده"بعد از افعال ناقص، فعل همواره به صورت  (۲   
 

 جمله میآیند. "اصیل فعل و  فاعل بیر   ما "افعال ناقص همانند افعال کمکی در جمله بکار میروند یعنی  (۳   
 

هر گاه جمله ای داشته باشیم که در آن یک فعل ناقص بکار رفته باشد، برای سؤالی کردن آن جمله فعل ناقص را به قبل از فاعل  (۴   
 را اضافه میکنیم. n’tو یا مخفف آن یعنی not انتقال میدهیم و برای منفی کردن بعد از آن فعل ناقص قید منفی ساز 

 

 ( ندارند. .p.pاین افعال شکل سوم فعل) (۵   
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 : "توانسی   به معن  "" Canکاربرد فعل ناقص "
 

                                                       .I can speak French                                                                                     ".میتوانم فرانسوی صحبت کنممن " توانایی انجام کار یا عملی در زمان حال یا آینده: (الف    
   She can swim well.                                                                                         ".او به خوبی میتواند شنا کند"

  

 درخواست و اجازه انجام کار یا عملی: (ب     

      ?Can you help me lift this box                                                      ".میتواب  بهم کمک کن  که این جعبه را بردارم"
  

   You can stop work early today.        "  تو میتواب  امروز کارت را زودتر متوقف کن."                                             

   A: “Can I use your car?”                                                                            "؟میتوانم از ماشینت استفاده کنم"    

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

میرود. بعد  بکار "can"برای توانایی انجام کار بکار می رود. دربرخی موارد به جای  "قادر بودن"به معنی "e able tob" :۱نکته    
 to beبا توجه به زمان و نوع فاعل به شکلهای مختلف افعال  be. در جمله میآید "شکل ساده فعل"هم  be able toاز ساختار 

   (was, were و در زمان گذشته به:am, is, are تغییر میکند.) در زمان حال به:

  .She can speak English well                                                                        ".او میتواند انگلییس را به خوبی صحبت کند"
 .She is able to speak English well                                         ".او قادر است که انگلییس را به خوبی صحبت کند"

      

 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  .را نشان میدهد میباشد که توانایی انجام کار در گذشته couldشکل گذشته این فعل ناقص،  : 2نکته 
 When I was a child, I could climb the trees easily.                    ".فتم   "وقتیکه بچه بودم به راحن  از درختان باال متر
 شکل ساده فعل                                                   
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یط –افعال ناقص  : "مپنج جلسه        " گرامرموضویع " جمع بندی      3  "جمال احمدی"لیف و گردآوری: أت          "جمالت شر

 ": ممکن بودنبه معن  "  "May"کاربرد فعل ناقص 
      

 برای بیان احتمال کار یا عملی در زمان حال یا آینده : (الف  
  .It may rain tomorrow                                                                                                                          ".احتمال داره باران ببارهفردا "

 It may be late, so don’t wait for me.                                                        ". نشو من منتظر پس بشه، دیر احتماأل"  
 

   

 اجازه انجام کار یا عملی: (ب    
 ?May I use your cellphone                                                                                                        " ممکنه از موبالیت استفاده کنم؟" 

 ?May I leave the classroom                                                                                           "؟ممکنه کالس را ترک کنم"
اگر این فعل ناقص در  .را نشان میدهد انجام کار در گذشته احتمالمیباشد که  mightشکل گذشته این فعل ناقص،  : ۱نکته      

 احتمال آن ضعیف تر خواهد بود. mayزمان حال بکار برده شود به نسبت 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

هیا "" باید" به معن  "Shouldکاربرد فعل ناقص "  ": بهی 
    

 برای بیان نصیحت، پیشنهاد، توصیه و بهتر بودن انجام کار یا عملی: (الف    
 You look tired. You should go to bed.    " ه بری بخوابی یس. بهت                                                  ".به نظر خسته متر
 The government should help poor people.                                                 ".حکومت باید به افراد فقتر کمک کند"   

 برای بیان انجام وظیفه و مسئولیت:( ب   
 You should visit your parents more than this. ه بیشت  از این از والدینت دیدن کن  "                                   ".تو بهت 

 He shouldn’t waste your money.                                                                      ".یتو نباید پولت را هدر بد" 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

چیزی را که مطلوب و دلخواه باشد ( موقعی استفاده می شود که فرد، d better‘=  had betterعبارت ) (:زبان تخصیص) ۱نکته   
 بکار برده میشود." شکل ساده فعل"بعد از این فعل ناقص هم  را انجام ندهد، نتایج و تاثیرات منفی خواهد داشت.

  .heavynow before the traffic gets too  go d betterha clock. I’s five o’It 
ه االن بروم تا قبل از  5ساعت "     شکل ساده فعل            "اینکه ترافیک خییل شدید بشود. است. بهت 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

برای چیزی که مطلوب و ایده آل باشد، به ویژه در سبک رسمی انگلیسی بریتانیا  “ought to”کلمه  (:زبان تخصیص) ۲نکته   
 بکار برده میشود." شکل ساده فعل"بعد از این فعل ناقص هم  بکار می رود.

یجات زیادی بخوری تو باید هر روزه میوه و"   lots of fruit and vegetables every day. eat ought toWe      ."ستی 
                       شکل ساده فعل 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 ": باید" به معن  "Mustموارد کاربرد فعل ناقص "    
 

  برای بیان الزام و ضرورت شدید شخصی: )الف   
I must buy some new clothes. My clothes are so old.   " من باید لباسهای تازه بخرم. لباسهام خییل کهنه هستند. "

 

 برای بیان استنباط و نتیجه گیری )احتمال خیلی زیاد(: (ب    

Mary must have a problem. She keeps crying.          ".میکنه"مری میبایسن  مشکیل داشته باشه. همش داره گریه 
 

 .در اطالعیه های عمومی و عالئم هشداردهنده که نشانگر قوانین، امر و نهی و .... می باشد )ج   
You must wash your hands before returning to work.    " بشوب  تو میبایسن  دستهایت را قبل از برگشت   به رس کار ."  
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استفاده " مجبور بودن"به معنی(  have to ,has to( از )must( به جای )الزام از طرف بیرونیعنی برای الزام بیرونی ) :۱نکته   
 .(.نیستند "خوردن"یا  "داشتن"به معنی  hasو  haveمیآید.) در این حالت   شکل ساده فعل بعد از آنها هم همواره .می شود

 استفاده میشود. have toبرای فاعلهای سوم شخص مفرد و برای سایر فاعلها از  has toاز 
 

I have to wear formal clothes. I have a new job as a teacher. 
  "من مجبورم لباس رسیم بپوشم. من شغل جدیدی رو به عنوان یک معلم دارم. "

You have to pass your exam or (وگرنه) the university will not accept you. 

 .""تو مجبوری در امتحانت قبول بیسی و گرنه دانشگاه تو را اخراج خواهد کرد
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

مجبور "به معنی( had toبرای الزام و ضرورت به انجام کاری در گذشته از ) شکل گذشته ندارد و mustفعل ناقص  :۲نکته      

 میباشد. has toو  have toکه اجبار در گذشته را نشان میدهد و شکل گذشته  استفاده می شود" بودن

The car broke down. We had to get a taxi. یمماشتر  خراب شد. ما مجبور شدیم "                                  ". تاکیس بگتر
 

When she got home, she had to cook dinner before everyone arrived. 
 ".  د مجبور بود شام بت    ،"وقن  که او به خانه رسید، قبل از اینکه همه وارد شوند 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 خواهد بود. be ، فقط خودto beبیاید آن فعل    to beچنانچه بعد از افعال ناقص، شکلی از افعال :۳نکته مهم   

It may be rain today.                                                                                              " .امروز احتمال داره باران بباره " 

   فعل ناقص    
 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ساختار  شوندبکار برده ل در جمالت مجهوافعال ناقص، چنانچه در جلسه ششم جمع بندی یاد خواهیم گرفت که  :۴نکته مهم   

 جمله به صورت زیر خواهد بود:

 مفعول+ فعل ناقص  +  be+ شکل سوم فعل+ قید حالت + قید مکان + قید زمان  (by+ )فاعل  

معلوم جمله : The principal should call the parents.                             ."            مدیر باید به والدین زنگ بزند"   

جمله مجهول   : The parents should be called (by the principal).        "به والدین باید زنگ زده شود.) توسط مدیر("   

 

 :یادداشت

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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: یص(ــــــزبان تخص -نظام قدیم ) تهـــــــان گذشـــــتارهای زمــــــــــص در ساخـــــــال ناقــــــــــرد افعــــــــکارب  
 

 

 اشاره دارند. "گذشته"آمده باشد، به زمان  .have + p.pچنانچه بعد از افعال ناقص، ساختار  نکته:    
 

should + have + p.p. -1 
در گذشته انجام بگیرد استفاده میکنیم. )برای نصیحت و  "بهی  بود"یا  "بایست یم"از این ساختار برای اشاره به عملی که     

  (:گذشته زمان در توجهی بی و انگاری سهلتوصیه و بیان 

Alfred failed the test. He should have studied so hard.  
 ) اما مطالعه نکرد.( ".آلفرد در آزمون قبول نشد. او میبایسن  خییل به سخن  مطالعه میکرد"

 
 

You should have practiced more to win the competition. But you shouldn’t. 
وز بشوي. "  "اما این کار را نکردی.  تو بايد بيشت  تمرين میکردی تا در مسابقه پتر

   
He lost his watch yesterday. He should have been more careful. (but he wasn't.) 

 ")اما نبود(او ساعتش را دیروز گم كرد. بايد بيشت  مراقب مي بود. "
 
 

He was sleepy in the classroom. He should have slept more last night. (But he didn’t.) 
ي بيشت  مي خوابيد )"  ".(نخوابید ولیاو در کالس درس خواب آلود بود. او ديشب مي بايسن 

 

 

shouldn’t + have + p.p. -2 
 

درگذشته انجام گیرد.  "بایست نیم"میباشد و برای اشاره به عملی بکار میرود که  1این ساختار حالت منفی ساختار شماره      
 )انجام گرفته است اما بهتر بود انجام نگیرد(. 

 I hurt my back. I shouldn’t have lifted that heavy box alone. 

 )اما این کار را کردم( "پشتم درد میکنه. من نباید آن جعبه سنگتر  را به تنهابي برمیداشتم. " 
 

The letter wasn’t for her. She shouldn’t have opened it. (But she did.) 

 )ولی باز کرد(. ."نامه برای او نبود. او نیمي بايست نامه را باز مي كرد " 
 

 

It was very cold. You shouldn't have gone out without a coat. (but you did.(                
ون مي رفتيد"   تید(رفبیرون  اما) ".هوا رسد بود. شما نیمي بايست بدون كت بتر
 

may / might + have + pp -3 
باشد بکار برده میشود.  %50است که احتمال آن کمتر از  "قوع عمیلي در گذشتهو  ضعیف احتمال" بیان برای ساختاراین     

 )شک، تردید و عدم اطمینان(

Mary wasn’t at the party. She may / might have been sick.  
"مری در مهماب  نبود. احتمال داره مریض بوده باشد. "   

        مطمئن نمی باشد و تنها احتمال می دهد که او مریض است.  "مری"گوینده از مریض بودن  ،در جمله باال        

 .میباشد برخودار کمتری احتمال درجه از  may به نسبت  might باید تو جه داشت که :نکته
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4- may / might + not +  have + pp 

است که احتمال  "قوع عمیلي در گذشتهعدم و  ضعیف احتمال" بیان برای ساختاراین میباشد.  3حالت منفی فرمول شماره       
)اما مطمئن در گذشته انجام گرفته باشد. دباشد بکار برده میشود. یعنی برای اشاره به عملی که احتمال ندار %50آن کمتر از 

 نیستیم که انجام گرفته است یا نه(

I wonder why the math teacher didn't come to the meeting. He might not have known about it. 

 .(نداشت خبر جلسه از شاید) " .من نیمي دانم چرا معلم ریاض  به جلسه نيامد. ممكن است او درباره آن ختی نداشته باشد" 

 

A: “I was surprised that Maryam wasn’t at the party.”  "".عجیب بود که مریم در جلسه حضور پیدا نکرد    

B: I’m not sure. “She might not have been sick.”               .احتمال نداشت مریض باشد "مطمت   نیستم. "  
 

 
 

5- must + have + pp 
 

      درگذشته انجام گرفته است. )با دلیل و مدرک و یا استنباط منطقی(   "حتمأ"یا  "البد"از این ساختار برای اشاره به عملی که       
در زمان گذشته  برای نتیجه گیریاز آن ( در گذشته رخ داده است.  %95برای بیان عملی است که به احتمال قوی )بیش از یعنی 

 . این ساختار حالت منفی ندارد و در تستها حالت منفی آن همواره اشتباه میباشد.استفاده میشود
 

    Raman passed all the final exams with the highest grades. He must have studied very hard 

during the academic year. 
 ". "رامان" تمام امتحانات نهابي را با باالترین نمرات قبول شد. او البد در یط سال تحصییل خییل سخت درس خوانده است

 

 

6- can’t / couldn’t + have + pp 
 البداز این ساختار برای اشاره به عملی که  حالت منفی ندارد و این فرمول برای حالت منفی آن بکار میرود. 5فرمول شماره      

 انجام گرفته باشد.  "نیم توانسته") با دلیل، مدرک و یا استناط منطقی( در گذشته  حتمأیا 
 

A: “Your grandfather answered the phone.  "".پدر بزرگت جواب تلفن را داد                                                          
 

B: “He can’t/ couldn’t have been my grandfather. He died many years ago.” 

 "فوت کرد. او نیم توانسته پدر بزرگم باشد چون او خییل سالها قبل " 
 

 

She passed the exam without studying for it. The exam can’t have been very difficult. 

 نبوده است." امتحان آن قدر ها دشوار حتمأ "او بدون این که درس خوانده باشد در امتحان قبول شد.  
 

 

 

7- could + have + pp 
 

برای بیان عملی ) است. نگرفتهانجام بگیرد اما انجام  "میتوانست"از این ساختار برای اشاره به عملی استفاده میکنیم که     
این ترکیب نشان میدهد که فاعل امکان، شانس و فرصت  (است.روی نداده ولی  ،انجام آن در گذشته وجود داشتهاست که توانایی 

 .انجام کاری را درگذشته داشته ولی بنا به مالحظاتی آنرا انجام نداده است
 

There was an interesting film on TV. I could have watched it, but I went to the cinema. 
 ".تلویزیون فیلم عایل را نشان میداد. ميتوانستم كه فيلم را تماشا كنم )ویلي تماشا نكردم( و به جاي آن به سينما رفتم"
 

He is a rich man. He could have bought an expensive car. (But he didn’t.) 
   ("..) ویلي نخريده است"او مرد ثروتمندی است. او میتوانست یک ماشتر  گران قیمت را بخرد  

 They had enough time. They could have gone to park. (but they didn’t.) 

 "آنها وقت کاف  داشتند، میتوانستند به پارک بروند. )اما نرفتند.(" 
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فاریس آنها به ، به مثالهای زیر و ترجمه ی "کاربرد افعال ناقص در گذشته" مهم برای فهم بهی  این گرامر    
 دقت توجه نمائید: 

 (یصـــــــــــــــــــان تخصــــــــــــــــــــــزب - نظام قدیم) 
 

1- Farid worked hard all day long. So, he went to bed early last night. He must have been too 

tired. 

( "ديشب زود به بست  رفت. حتمأ )البد( بيش از حد خسته بوده است. در تمام طول روز به سخن  کار کرد. بنابراین يد فر "  ي
ي منطق  )نتيجه گتر  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 2- I wonder why she didn’t answer the phone. She may have been asleep. 

 ) احتمال ضعیف( "شاید خواب بوده باشد.  نیم دانم چرا تلفن را جواب نداد. "  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3- Farhad caught a bad cold last night, He must have stayed in the rain for a long time. 

 شدیدی گرفت، بايد مدت " 
ی

ي زير باران مانده باشد فرهاد ديشب رسماخورگ
( (."طوالب  ي ي و عقالبي

ي منطق   بر اساس يك نتيجه گتر
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4- This report is full of mistakes. You should have worked more carefully.  

   باید با دقت بیش تر کار م کردی. )اما با دقت بیش تری کار نکردی.( ین گزارش پر از غلط امالبي است،"ا 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  5- A: I can't find my bag anywhere. 

 B: you might have left in the shop. I’m not sure. 

.  -من كيفم را نیمي توانم هيچ جا پيدا كنم.  " - ي
 )احتمال ضعیف( "مطمت   نیستم.  ممكن است شما آن را در مغازه جا گذاشته بایسی

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6- They aren't home. They may have gone out shopping. 

ون رفته باشند "آ      ) احتمال ضعیف(."نها خانه نيستند. ممكن است براي خريد بتر
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7- I hurt my back. I shouldn’t have lifted that heavy box.   
  )ویل جعبه ی سنگتر  را بلند کردم.( "بلند م کردم.  آن جعبه ی سنگتر  را پشتم صدمه دید. نباید"  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8- That big box was very heavy. He can't / couldn't have taken it by himself. 

ي نیمي توانسته آن را برده باشد  آن"   ( .")جعبه بزرگ خيیلي سنگتر  بود. او به تنهابي ي ي و عقالبي
ي منطق   بر اساس يك نتيجه گتر

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

9- You shouldn’t have driven so fast! You might have had an accident. 

 میکردی! "  
ی

.  نباید این قدر به رسعت رانندگ  ) ویل میدانیم تصادف  رخ نداده است. ( "ممکن بود تصادف کن 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 10- We had enough food at home. They could have eaten lunch with us, but they ate at a 

restaurant. 

ي " 
  "داشتيم. آنها مي توانستند با ما ناهار بخورند اما در رستوران ناهار ميل كردند. ما در خانه غذاي كاف 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
11- Why did you throw the bottle out of the window? It might have hit somebody. 

؟"   ون انداخن    ) احتمال ضعیف( ممکن بود به کیس بخورد.  چرا بطری را از پنجره بتر
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12- She didn’t tell her mother the truth. She should have told her the truth. (But she didn’t.) 
 ".به او مي گفت )ویلي نگفت(او حقیقت را به مادرش نگفت. او مي بايست حقيقت را "   

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
13- Everywhere is very wet. It must have rained last night. 

( ( "خيس است. حتما ديشب باران باريده است.  خییل همه جا "    ي ي و عقالبي
ي منطق   بر اساس يك نتيجه گتر

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

14- A: “How did Mina hurt herself?”              B: “I’m not sure. She might have fallen down.” 

 "شاید از جابي افتاده باشد.  نیم دانم.   -مینا چه طوری به خودش صدمه زد؟            -"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-  

-  

15- I’m feeling sick. I shouldn’t have eaten so much chocolate.  

 ) اما خوردم. ( "م خوردم.  آن همه شکالت نباید حالم خوب نیست. " 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

16- I can't find my keys. I might have left them in the house. 
 ) احتمال ضعیف(" خانه جا گذاشته باشم. شايد آن را در   نمیتوانم دسته كليدم را پیدا کنم. "   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  17- We could have gone to the cinema, but we stayed at home.   
 "ویلي در خانه مانديم. ما مي توانستيم به سينما برويم " 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
18- That was a bad place to go skiing. You may have broken your leg. 

  (ضعیف )احتمال "بشکند. ممکن بود پایت  مکان بدی برای اسیک کردن بود. " 
 

 

 

 

 

 :یادداشت

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ”Conditional Sentences“            ریطــــــــــــــــــــــــــــــــــــت شال ـــــــــــــــجم
  :مثال. این نوع از جمالت، جمالت مرکبی هستند که در آنها انجام یک عمل مشروط به انجام کاری دیگری میباشد  

If it doesn’t rain, I will go out.                                                                "ون م روم اگر ". باران نبارد من بتر  

 بیرون رفتن گوینده، باران نباریدن است.در این مثال شرط  -

 

He won’t be late if the train isn’t delayed.                           "نداشته باشد او دیر نخواهد کرد.  قطار تاختر  اگر"  

 تاخیر نداشتن فاعل، این است که قطار تاخیر نداشته باشد.در این مثال شرط  -

 

یط:      ساختار کیل جمالت شر

 Ifجمله شرط   ,جواب شرط      →     جواب شرط    ifجمله شرط 

میتوان جواب شرط را به ابتدای جمله منتقل کرد و در این حالت برای معنای جمله مشکلی پیش  ئیدهمانطور که مالحضه می نما  
 .نخواهد آمد و تنها ویرگول حذف میشود

یط:    انواع جمالت شر
   شرطی نوع صفر -۴    شرطی نوع سوم     -۳        شرطی نوع دوم -۲        شرطی نوع اول -۱   

                                                    

. 

خواهد  "آینده ساده"و جواب شرط در زمان  "حال ساده"در شرطی نوع اول، جمله شرط در زمان  جمالت شرطی نوع اول: -۱    
 شود.می آیندهیعنی عملی را نشان میدهد که به شرط انجام کار دیگری احتمال دارد در  بود.

 

 Ifزمان حال ساده   ,زمان آینده ساده
    

   .more studyyou  ifa lot  will learnYou →                  a lot. learn willmore, you  studyyou  If   
                   حال ساده         آینده ساده                                                                                         آینده ساده                                  حال ساده                 

--------------------------------------------------------------------------                                                                     
 ( استفاده کرد.must ,should, may, canمیتوان از شکل اول افعال ناقص )  willدر جواب شرط به جای :۱نکته     

 If you don’t go now, you may miss the train.                         ".اگه االن نروی، قطار را از دست خوایه داد" 
    ------------------------------------------------------------------------- 

 را سؤالی میکنیم: جواب شرط ،سؤالی کردن جمالت شرطیبرای  :۳نکته      
 Will you stay home if it rains in the afternoon?         "اگه در بعد از ظهر باران ببارد، در خانه خوایه ماند؟" 

--------------------------------------------------------------------------     

 بیان کرد: امریبه صورت  در جمالت شرطی نوع اول میتوان جواب شرط را برای اشاره به توصیه، پیشنهاد یا دستور: ۳نکته     

 منفی میشوند: t’don شروع شده و با شکل ساده فعلجمالت امری با یادآوری:        
  If he comes here, tell him that I’m not at home.           ".اگه او به اینجا آمد، بهش بگو که من در خانه نیستم" 

  جمله امری                                                                                                                          
-------------------------------------------------------------------------- 

 بیان کنیم، در جواب شرط، به جایداشته باشیم و یا بخواهیم برنامه ریزی را در آینده اگر قصد انجام عملی را در آینده  :۴نکته        

will میتوان از ساختار “be going to”  استفاده کرد: 
next Friday. us to dinner is going to invitethe competition, he  wins Raman If   

       رامان در رقابت برنده بشود، جمعه آینده ما را به شام دعوت خواهد کرد.""اگه 
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اشاره به عملی که هم اکنون در حال  برای "حال استمراری"حال ساده میتوان از زمانهای  زماندر جمله شرط به جای  :۵نکته     
 :برای اشاره به عملی که در گذشته انجام شده و اثر و نتیجه آن باقی مانده باشد، هم استفاده کرد "حال کامل"انجام میباشد و زمان 

. your cell phone shouldn’t useyour final exams, you  are studyingyou  If  
." امتحانات نهابي در حال مطالعه"اگه برای    ، نباید از تلفن همراهت استفاده کن          حال استمراری                         کردن هسن 

                   

 If he has written the letter, I will post it soon.                ".اگه او نامه را نوشته است، من آن را پست خواهم کرد"  
                                 حال حامل                                                                                                                                                                                        

-------------------------------------------------------------------------- 
 

 بکار برده نمیشود:  wouldو یا  willهرگز  ifبعد از :6نکته     
You will learn a lot if you will study more.                            ".  "تو بیشت  یاد خوایه گرفت اگه بیشت  مطالعه کن 

 

        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------          

 غیر آنها دادن رخ احتمال کهاین جمالت درباره موقعیتهای فرضی یا خیالی صحبت می کنند  جمالت شرطی نوع دوم: -۲
در  .است غیر ممکن شده آنها حاال احتمال رخ دادن ،نده افتادیاهند اما چون اتفاق نبد رخ توانستند می گذشته در یا است ممکن

زمان آینده درگذشته "و جواب شرط در ( شکل دوم فعل + فاعل)  "زمان گذشته ساده"نوع از جمالت شرطی، جمله شرط در این 

 ,could) میتوان از شکل دوم افعال ناقص wouldدر جواب شرط به جای  .( خواهد بود+ فاعلWouldشکل ساده فعل + ) "ساده

might )استفاده کرد. هم 

 Ifزمان گذشته ساده   ,زمان آینده در گذشته ساده
 

If you studied more, you would learn more.         →        You would learn more if you studied more.   
گذشته ساده                     ساده     در گذشته آینده                                                                                                                                                                         

. "اگه بیشت  مطالعه میکردی، بیشت  یاد    "میگرفن 
 

If it didn’t rain, She would go on a picnic.           →        She would go on a picnic if it didn’t rain.  
آینده در گذشته ساده             گذشته ساده                                                                                                                                                                       

فت"اگه    ". باران نمیبارید او به گردش متر
 If I had enough money, I could visit 80 countries. 

".کشور دیدن کنم  80اگر به اندازه کاف  پول داشتم میتونستم از "                

 If I knew his name, I would tell you.                                               " گر اسمش را م دانستم به تو م گفتما."  

-------------------------------------------------------------------------- 
 استفاده میکنیم. wereفقط از ،را بکار ببریم، برای تمامی فاعلها to beدرجمالت شرطی نوع دوم، اگر بخواهیم یکی از افعال :۱نکته

 را بکار برد. wasو نمیتوان 
  

If I were you, I would tell my parents.                                          "به والدینم م گفتم ،اگر من به جای تو بودم."  

 If he were a millionaire, he could travel around the world. " .اگه میلیونر بود، میتوانست به دور دنیا سفر کنه "       

 If my brother were you, he would never buy that car.               "اگه برادرم جای تو بود، هرگز اون ماشتر  را نمیخرید. " 

 If I were rich, I might spend all my time traveling.     "اگه ثروتمند بودم، احتماأل همه وقتم را رصف مسافرت میکردم. "
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صورت جمله  ینرا به ابتدای جمله بیاوریم، در ا wereرا از جمله حذف کرده و  ifدر این حالت میتوان  :(زبان تخصیص)۲نکته 
 خبری، دارای ساختار سؤالی میشود اما در معنی جمله تغییر ایجاد نخواهد شد:

 

Were my brother you, he would never buy that car.                ".اگه برادرم جای تو بود، هرگز اون ماشتر  را نمیخرید" 

Were I rich, I might spend all my time traveling.       "اگه ثروتمند بودم، احتماأل همه وقتم را رصف مسافرت میکردم. "

        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
از این نوع از جمالت شرطی در مواردی که کاری در گذشته انجام نشده است  (:تخصیص زبانجمالت شرطی نوع سوم ) -۳

ته شزمان در این نوع از جمالت مربوط به گذ) .استفاده میکنیمو یا اتفاقی که امکان وقوع آن در زمان حال یا آینده دیگر وجود ندارد، 
 (.است که برای تصور کردن نتیجه چیزی که در گذشته روی نداده است به کار می رود

+ فاعل( و جواب شرط در زمان آینده در hadنوع از جمالت شرطی، جمله شرط در زمان گذشته کامل ) شکل سوم فعل+ در این     
 میتوان از شکل دوم افعال would در جواب شرط به جای. + فاعل( خواهد بودhave +   +wouldگذشته ساده ) شکل سوم فعل

 سوم با زمان گذشته کامل آشنا خواهیم شد!!!!!. در درس هم استفاده کرد( could, might)  ناقص
 

 Ifزمان گذشته کامل   ,زمان آینده در گذشته کامل
If you had studied more, you would have learnt a lot.    " .   "اگه بیشت  مطالعه کرده بودی، بیشت  یاد میگرفن 

گذشته کامل                                              کامل            در گذشته  آینده                                                                                                                      

→ You would have learnt a lot if you had studied more. 
                                                                                                گذشته کامل                                               آینده در گذشته  کامل  

  

 If it hadn’t rained, they could have gone on a picnic            " .فتند     "اگه باران نباریده بود، آنها به گردش متر
گذشته کامل                           آینده در گذشته کامل                                                                                                                                                                    

  → They could have gone on a picnic if it hadn’t rained.   
               آینده در گذشته کامل                                                        گذشته کامل                                                                                                              

-------------------------------------------------------------------------- 
یط نوع سوم، به مثالهای زیر و معن  آنها توجه کنید:   برای فهم بهت  این نوع از جمالت رسی

 

If we had taken a taxi, we wouldn’t have missed the train 
 دادیم( دست از هم را قطار و نگرفتیم تاکسی ما )ولی ."دادیم نیم دست از  را  قطار  بودیم گرفته  تاکیس اگر "  

If I had found his address, I would have sent him an invitation 
 .نکردم( هم دعوتش و نکردم پیدا را او آدرس )ولی ."کردم  م دعوتش کردم  م پیدا  را  آدرسش اگر "  

-------------------------------------------------------------------------- 
 

صورت جمله  ینرا به ابتدای جمله بیاوریم، در ا hadرا از جمله حذف کرده و  ifدر این حالت میتوان  :(زبان تخصیص)۱نکته    
 خبری، دارای ساختار سؤالی میشود اما در معنی جمله تغییر ایجاد نخواهد شد:

 

Had I known you wanted to talk to me, I wouldn’t have left the office.”  (= if I had known…) 
، من اداره را ترک نمیکردم.""اگه میدانستم تو میخواسن  با من حرف     بزب 

 

)we missed... Hadn’t: NOTin the crash. ( would all have been killedthe plane, we not missed we Had  
 "اگه ما قطار را از دست نداده بودیم در تصادف کشته شده بودیم."   

 .صورت منفی فعل، مخفف نمی شودبه اول جمله نمیآید و  notدر ساختار باال،  -

https://www.languagecentre.ir/english/grammer/past-simple-tense
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یط –افعال ناقص  : "مپنج جلسه        " گرامرموضویع " جمع بندی      12  "جمال احمدی"لیف و گردآوری: أت          "جمالت شر

با جمالت شرطی نوع صفر میتوانیم درباره شرطهای علمی، حقایق همیشگی و  (:تخصیص زبان) جمالت شرطی نوع صفر -۴
درباره  ماگر بخواهیبهره میگیریم. ) به عبارت دیگر،  "زمان حال ساده"عادات صحبت کنیم که در این حالت در جمله جواب شرط از 

شرط و در جمالت شرطی نوع صفر، هر دو جمله  (.کنیم شرطی نوع صفر استفاده می ازقواعد و قوانین ثابت جهان صحبت کنیم 
 میباشند.( "زمان حال ساده"در جواب شرط، 

 

 If you boil the water, it turns into stream.                                   ".به بخار تبدیل میشود ،  "اگه آب را بجوشاب 

    حال ساده                                     حال ساده                                                                                                                                                

If you heat the ice, it melts quickly.                                                    ".فورأ ذوب میشه ،   "اگه یخ را گرم کن 
     حال ساده                           حال ساده                   

           ------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
ط"( در جمالت شرطی، از Tag Questions) "عبارت الحاق  "برای ساختن  (:بسیار مهم و کامأل کنکوری) ۱نکته   "جواب شر

 با عبارات الحاقی آشنا خواهیم شد.(کنکور جمع بندی  6)در جلسه . استفاده میکنیم ،بدون کلمه ربط میباشدمستقل و ای که جمله 
I would have found a better job, if I had studied medicine at the university, wouldn’t I? 

ود(                                                      جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ifــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــله شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرط )باج                                                       رطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب شبکار میر
ی پیدا میکردم،  "مگه نه؟"اگه در دانشگاه پزشیک را خوانده بودم، کار بهت   

 

If people eat too much food, they will get fat, won’t they? 
ود(    ifــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــله شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرط )باج      رطـــــــــــــــــــــــــــــــــــواب شجـــــــــــــــــــــــــــــ                         " مگه نه؟"اگه مردم زیاد غذا بخورند، چاق خواهند شد،     بکار میر

                                                    

If you want to see me, come to my office, won’t you? 
، به اداره من بیا "اگه   ؟، میخوایه من را ببین  ود( ifــمــــــــــــــــــله شـــــــــــــــــــــــرط )باج          رطـــــــــــــــــــــــــــــــــــواب شجـــــــــــــــــــــــــــــ                                       " نمیایي  بکار میر

-------------------------------------------------------------------------- 
استفاده  "مادامیکه"به معنی  “unless” از If... notبرای بیان جمالت شرطی منفی میتوان به جای  :(تخصیص زبان) ۲نکته     

 .میباشدIf...  not باشد چون که این کلمه معادل  "مثبت"آمده باشد باید حتمأ  unless اما دقت نمائید که جمله ای که در آن کرد.

  You can’t buy this car if you don’t have enough money. 

، نمیتواب  آن ماشتر  را بخری." اگه"      منق   فعل                              پول کاف  نداشته بایسی

   You can’t buy this car unless you have enough money.     
، نمیتواب  آن ماشتر  را بخری." مادامیکه"           فعل مثبت                      پول کاف  نداشته بایسی

---------------------------------------------------------------- 

 :استفاده کرد  ifدر جمالت شرطی، میتوان از سایر ادوات شرط به جای : )زبان تخصیص) ۳نکته    
as long as on (the) condition (that) provided (that) providing (that) 
so long as assuming (that) if only even if 

unless supposing imagine what if 
 

  She can get better provided that = if she takes some medicine. 

ط اینکه"او میتونه بهت  بشه     کیم دارو مرصف کنه."  به شر

   I’ll drive over and see you, except if the car breaks down. 
 . ماشتر  خراب بشه مگر اینکه"من با ماشینم میآیم و تو را میبینم   
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: مـــــــــــــــــــششسه ـــــــــــــــــــجل  

 جمالت معلوم و مجهول

(Active & Passive Voice) 
 

 مـــــــــــــــــــــپایه دوازده 3و 1درس 
 

و گـــــــــــــــــردآوری:  ـــــــــــــفیــتأل  

ستانــــــــــــــــــیر دبـــــــــــــــــــدب انـــــــــــــــتان بوکـــــــــــــهای شهرســـــــــــــــــــیر  

----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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99 اهــــــــــــــمتیر  
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 "م و مجهـــــــــــــــولجمـــــــــــــالت معــــــــــلو "

 بیاید جمله ابتداي در و باشد معلوم و مشخص )یا کننده کار( فاعل آن در  که اي جمله :(Active Voice) جمله معلوم      
ن فاعل و فعل"کید بر أدر جمالت معلوم تمینامیم.  "جمله معلوم"را   میباشد. "رابطه ی ما بیر

 ت(: ترتیب اجزای جمله معلوم )جمالت مثب

 فاعل+ فعل کمیک + فعل اصیل + مفعول + قید حالت + قید مکان + قید زمان    
 

.right now at the kitchen carefully dishesthe  ingwash  is My mother     
           فاعل           کمیکفعل    فعل اصیل              مفعول            حالت قید               قید مکان                      قید زمان 

ز ظرفها میباشد." خانه با دقت در حال شست  ز  "مادرم هم اکنون در آشپ 

 

د و یا اینکه اشدر آن یا فاعل )کننده کار( جمله معلوم و مشخص نب که اي جمله :(Passive Voice) مجهول جمله     
 در فاعل جاي به مفعول در جمالت مجهول،. مینامیم" مجهولجمله "را  اهمیت فعل و مفعول بیشتر از دانستن فاعل جمله باشد

 میباشد. "تاکید بر رابطه فعل و مفعول"گیرد. در جمالت مجهول  می قرار جمله ابتداي

 ترتیب اجزای جمله مجهول )جمالت مثبت(: 

 مفعول+ فعل کمیک + شکل سوم فعل+ قید حالت + قید مکان + ( قید زمان by+ )فاعل 
   

The dishes are being  washed carefully at the kitchen right now (by My mother).  
فعل کمیک             مفعول        شکل سوم فعل                فاعل                            قید زمان                  قید مکان                  قید حالت    

خانه در حال شسته شدن هستن"هم اکنون ظرفها  با دقت در آ   ز  د ) توسط مادرم(."شپ 
--------------------------------------------------------------------------------- 

  :موارد ترجیح جمله مجهول بر جمله معلوم

 .است داده انجام را کار کسی چه که ندارد اهمیت یا دانیم نمی وقتی  (الف

 است.( فاعل بیشتر خود از شده، انجام اهمیت عمل یعنی. )عمل فاعل نه و است، عمل بر عمدتاً تاکید که علمی متون در  (ب
---------------------------------------------------------------------------------- 

 فعل که اي جمله اما مجهول بکار برد. را میتوان به صورت (دارد مفعول) است، گذرایا  متعدي آن فعل که اي جمله نکته مهم:      
هیچگاه بصورت مجهول بکار برده نمیشوند. مهمترین  ،پس فعلهاي الزم ندارد. مفعول چون نمیشود، مجهول است، ناگذرایا  الزم آن

 افعال الزم عبارتند از:

occur understand wait get up happen 

تفاق افتادنا دار شدناز خواب بی منتظر ماندن درک کردن   اتفاق افتادن 
work seem arrive live rise 

 کردن رسیدن به به نظر رسیدن کار کردن
ی

 باال آمدن زندگ
disappear go sleep appear die 

ز  ناپدید شدن  مردن ظاهر شدن خوابیدن رفت 
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 : مراحل تبدیل جمله ي معلوم به مجهول

جمله، فعل اصلی جمله ي معلوم را ترجمه کرده و  فعولبراي یافتن م. مینامیم علاف نائبآن را  ده و آور جمله اول به را مفعول -1
ن را"از خود میپرسیم:         . جواب این سؤال، مفعول جمله خواهد بود."چه کیس را"یا  "چه چیر

 را مینویسیم.  to beیکی از افعال  ،با توجه به زمان جمله و مفرد و جمع بودن مفعول ) نائب فاعل( -2

جمله معلوم را در ادامه جمله مجهول می آوریم. چنانچه فعلی باقاعده باشد،  (past participle)مفعولشکل سوم فعل یا اسم  -3
 میگیرد و چنانچه فعلی بی قاعده باشد، شکل سوم آن را باید حفظ کرد.  edشکل سوم فعل

 بقیه جمله یعنی قیدها را در ادامه می آوریم.  -4

 هم منتقل کرد. "قبل از شکل سوم فعل"ت مجهول میتوان قید حالت را به جمالدر  نکته:      

)به وسیله، توسط( بیاوریم. میتوان این مرحله را "by حرف اضافه"میتوان فاعل جمله را با کمک  مجهول، جمله انتهاي در -5
 از شکل سوم فعل آورد.بالفاصله بعد 

----------------------------------------------------------------------------------- 
چون بعد از  استفاده میکنیم. "مفعویل ضمیر "اگر بخواهیم فاعل را در جمله مجهول بصورت ضمیر بکار ببریم، از  :1توجه مهم    

 حروف اضافه ضمایر به صورت مفعولی بکار میروند.

 .The famous writer wrote the book in his hometown last year  :جمله معلوم
                     فاعل"نویسنده معروف این کتاب را سال گذشته در زادگاهش نوشت. "                                               

 

 .The book was written in his hometown last year (by him) :جمله مجهول

 یک ضمپر مفعویل میباشد.( him." ) نوشته شدش این کتاب سال گذشته توسط او در زادگاه" 

----------------------------------------------------------------------------------- 
خواهد بود چون ضمایر مفعولی  "فاعیل ضمیر "تبدیل کنیم، آن ضمیر فقط  ضمیر در جمله مجهول به مفعول را اگر :2توجه مهم   

    کار برد.به تداي جمله را نمیتوان در اب

     "من دیروز او را در پارک دیدم."                                                     .They saw him in the park yesterday :جمله معلوم
                        فاعل      فعل     مفعول  

 "او دیروز در پارک دیده شد ) توسط آنها(."          .He was seen in the park yesterday (by them) :جمله مجهول

  (شده است. heچون به ابتداي جمله آمده، تبدیل به ضمیر فاعلی  himدر مثال باال، ضمیر مفعولی )  

----------------------------------------------------------------------------------- 

  I, you, he, she, it, we, you, they                  :                                                    ارتند ازاعلی عبضمایر ف : یادآوری    

          me, you, him, her, it, us, you , them                                           :                 ضمایر مفعولی عبارتند از               

 ----------------------------------------------------------------------------------- 

 استفاده میکنیم. withباشد از حرف اضافه  "ابزاریا  شیر  " ،فاعل جمله ،چنانچه در جمله مجهولی نکته:  
  "برف حیاط را پو شاند. "                                                                 .Snow covered the yard  :جمله معلوم

                               (شیء) فاعل                          

      "حیاط با برف پوشیده شد. "                                                   .The yard was covered with snow :جمله مجهول
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 :"زمـــــــــــــــان حــــــــــــــــــــــال ســــــــــــــــــاده"مجــــــــــــهول جمـــــــــــــــالت  -1
 

 کنیم.استفاده می "ساده حال زمان"براي بیان کارهاي روزمره، تکرار، عادات و حقایق علمی از  :یادآوری

 فرمول جمالت مثبت زمان حال ساده: 
 

 فاعل کل سـاده فـعلـش مفعول حالت قید انقید مک قید زمان
 Fridaysgrandmother on  their visit They .                          ."ندزنرس یم شانروزهای جمعه به مادربزرگآنها در "

 شکل ساده فعل    فاعل

 : مشخصه های زمان حال ساده

  )week every(با قید زمان   everyترکیب  (1  
  )sMonday on( به صورت جمع  هفتهایام  (2  
 ( .خواهیم شدبه طور کامل با قیدهاي تکرار آشنا  جلسات آتیقیدهاي تکرار )در  (۳  

       
 always همیشه usually معموأل generally معموأل often اغلب

 sometimes گایه اوقات normally معموأل hardly به ندرت never هرگز

 scarcely به ندرت barely به ندرت seldom به ندرت occasionally گهگایه

 frequently اغلب rarely به ندرت hardly ever به ندرت 
 

  go to the park on Thursdays.  usuallyI                                         ."روممن معمواًل روزهای پنجشنبه به پارک یم"

( میباشد، به فعل جمله  she / he /itکه ضمیر فاعلی آنها ) "مفرد شخص سوم"هاي اي فاعلدر زمان حال ساده همیشه بر (4
«s »یا «es »کنیمسوم شخص اضافه می: 

 He plays football in the park every day.                                               " .او هر روز در پارک فوتبال بازی میکند" 

 حال ساده: زمان کردن   سؤایل و منفن 

 کنیم:( استفاده مینبه معنی ) t’donمنفی کردن از فعل کمکی  براي ( وآیابه معنی ) do ازبراي سؤالی کردن 
  

  English in class every session? speakthey  Do                        ."کنندآیا آنها هر جلسه در کالس انگلییس صحبت یم"

 They don’t speak English in class every session.                     ".آنها هرجلسه در کالس انگلییس صحبت نیم کنند"  

و  doesهر گاه فاعل جمله یکی از سوم شخصهاي مفرد باشد براي سؤالی کردن جمله از  ،در جمالت زمان حال ساده : نکته  
 م.استفاده میکنیdoesn’t براي منفی کردن جمله از 

ا یم" ز  pizza for lunch. eatshe usually  Does                                                           خورد؟"آیا او معمواًل برای ناهار پیپ 

  She doesn’t usually eat pizza for lunch.                                                ".ا نیمخورد ز  "او معمواًل برای ناهار پیپ 

 فرمول جمله مجهول زمان حال ساده: 

 مفعول + am / is / are افعال کمیک +شکل سوم فعل +قید حالت  +قید مکان  +قید زمان  (by +)فاعل 

                             ".دانشمندان راه حلهایی برای مسائل پیدا میکنند"  .Scientists find solutions to problems :جمله معلوم

  "راه حلهایی برای مسائل توسط آنها پیدا میشود. "              .Solutions to problems are found (by them) :جمله مجهول
                                                           مفعول               فعل کمیک     شکل سوم فعل  

     
 
 
 
 



Telegram ID:  @VisionTeachers              ان زبان متوسطه"کشوری   کانال "دبیر  
 

 "جمال احمدی"لیف و گردآوری: أت               "مجهول  و معلوم جمالت  : "ششم جلسه            " گرامرموضویع " جمع بندی      5

   

 : "ســــــــــــــــــادهزمـــــــــــــــــــــان گذشــــــــــــــــــته "ــــالت ول جمـــــــــــــــمجهـــــــــــــــــ -2
 کنیم.استفاده می "زمان گذشته ساده"از باشد براي بیان کاري که در گذشته انجام شده و به پایان رسیده  : یادآوری  

 :فرمول جمالت مثبت زمان گذشته ساده

 فاعل شـکل دوم فـعل مفعول قید حالت د مکانیق قید زمان
 

            I played football in the park yesterday.                                                                      ".دیروز در پارک فوتبال بازی کردم" 

ن زمان گذشته    : سادهطریقه ساخی 
کنند که به اضافه کنیم )مانند مثال باال( اما بعضی افعال از این قاعده پیروي نمی« ed»ر فعل قاعده کلی این است که به آخ

 گوییم و باید گذشته آنها را حفظ کنیم. می "افعال بی قاعده"آنها 
 

We ate a good dinner in an Italian restaurant last night.              ".دیشب در یک رستوران ایتالیایی شام خویی خوردیم"     

  زمان گذشته ساده : های مشخصه     
                ) yesterday( قیدهاي زمان گذشته (1  
  )night last()گذشته( با قید زمان   lastترکیب  (2  
  ۳) ago  )(قید زمان  با)قبل، پیشago years 2(    
     است( eatشکل دوم فعل   ate)در مثال باال شکل دوم فعل (4  

                                             

 :گذشته ساده  زمان سؤایل و منفن کردن 
( و براي منفی کردن آیا) didاین زمان هم همانند زمان حال ساده فعل کمکی ندارد و براي سؤالی کردن جمله از فعل کمکی  

 اي زیر توجه کنید:هکنیم. به مثال( استفاده مین) t’didnجمله از فعل کمکی  
   Did she drink some milk last night?                                                            "آیا او دیشب مقداری شپر نوشید؟"      
   She didn’t drink some milk last night.                                                            ".او  دیشب مقداری شپر ننوشید" 

پس شکل دوم فعل فقط در  تبدیل شود. "شکل ساده"هنگام سؤالی و منفی زمان گذشته ساده باید فعل اصلی جمله به  :نکته 
 جمالت مثبت این زمان بکار برده میشود.

 فرمول جمله مجهول زمان گذشته ساده: 

 مفعول +  was  /were افعال کمیک + وم فعلشکل س +قید حالت  +قید مکان  +قید زمان  (by +)فاعل 
 

  ".عیل دیروز پنجره را شکست"                                            .Ali broke the window yesterday :جمله معلوم 

   "پنجره دیروز توسط عیل شکسته شد. "                 .The window was broken yesterday (by him) :جمله مجهول
                                      مفعول           to be   فعل سوم شکل  

 

مجمله معلو    : Alexander Fleming discovered penicillin. ز را کشف کرد"                        ".الکساندر فلمینگ پنیسیلتر

ز  توسط او کشف شد."                                           .Penicillin was discovered (by him) :جمله مجهول     "پنیسیلتر
                                 مفعول         فعل کمیک   شکل سوم فعل  

          
             

 



Telegram ID:  @VisionTeachers              ان زبان متوسطه"کشوری   کانال "دبیر  
 

 "جمال احمدی"لیف و گردآوری: أت               "مجهول  و معلوم جمالت  : "ششم جلسه            " گرامرموضویع " جمع بندی      6

  ": ـده ســــــــــــــــــادهزمــــــــــــــــــــان آینـــــــــــــــــمجـــــــــــــــــــــهول جمـــــــــــــــــالت " -3
ریزي اي که بدون تصمیم و برنامهگیرد. آیندهکند که در آینده صورت میبه عملی اشاره  می "زمان آینده ساده" : یادآوری

 .( نوشته میشودll’بصورت )  willمخفف  .شودساخته می "will"قبلی انجام خواهد شد و با فعل کمکی 

 :ساده هآیندساختار جمالت مثبت زمان 

 فاعل willفعل کمیک  شکل ساده فعل مفعول قید حالت قید مکان قید زمان
  

   soon. to Europe travelwill He                                                                          ". او به زودی به اروپا سفر خواهد کرد"

 :آینده ساده زمان سؤایل و منفن کردن
زمان بعد از این و براي منفی کردنِ  را به ابتداي جمله منتقل کرده "will" فعل کمکی، براي سؤالی کردنِ زمان آیندة ساده

   . میبریمبه کار  "won’t"یا آن را به صورتِ مُخفّف یعنی  هاستفاده کرد "not" از، "will"فعل کمکی 
 زمان آینده ساده: های مشخصه 

tomorrow - future         will - won’t - soon - later - next month - next week -             

 فرمول جمله مجهول زمان آینده ساده: 

 مفعول+  will be +شکل سوم فعل+ قید حالت + قید مکان + قید زمان  (by+ )فاعل 
  

معلوم جمله    : Mrs. Kazemi will clean the room tomorrow.    " ز خواهد کرد فردا اتاق ر خانم کاظیم               ". ا تمپر

ن خواهد شد.) توسط او("                  .The room will be cleaned tomorrow (by her) :جمله مجهول        "فردا اتاق تمیر
                                مفعول        فعل کمیک      شکل سوم فعل  

--------------------------------------------------------------------------- 
ن » به معناي "be going to"از ساختار : نکته است در آینده صورت  ریزي و تصمیم قبلی که قراربراي اشاره به برنامه «قصد داشی 

ر آینده که بینی عملی دشبراي بیان پی ( و همچنین بیان  قصد و تصمیم انجام عملی در آیندهشود. )براي بگیرد. استفاده می
 هاي وقوع آن وجود دارد. )با دلیل و مدرک(. نشانه

 فاعل going to (am / is / are) شکل ساده فعل مفعول قید حالت قید مکان قید زمان
 

    a big house in Boukan next month.      buy am going tove saved enough money. I ’I 

           بزرگ بخرم."      دارم ماه آینده در بوکان یک خانه نداز کرده ام، قصد "من پول کافز پس ا   
 

ن و برنامه ریزی(:  فرمول جمله مجهول زمان آینده ساده  )قصد داشی 
 

 مفعول+  am, is ,are + going to be +شکل سوم فعل+ قید حالت + قید مکان + قید زمان ( by+ فاعل )
 

معلوم جمله   : He is going to buy a nice car next week.  را بخرد"  
ی

ز قشنیک                ".او قرار است هفته آینده یک ماشتر

 .A nice car is going to be bought next week (by him) :جمله مجهول  
ز "   یک ماشتر

ی
                                  مفعول        کمیک     فعل        شکل سوم فعل          . )توسط او(."قرار است خریداری شودهفته آینده قشنیک
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  ": زمـــــــــــــــــــان حــــــــــــــــال استـــــــــــــــــــــــمراریمجهــــــــــــــــــــول جمـــــــــــــــالت " -4

 کنیم:استفاده می "حال استمراری زمان"براي بیان کاري که همین االن در حال انجام آن هستیم از  : یادآوری 

 فرمول جمالت مثبت زمان حال استمراری: 

کمیک  هایفعل am / is  / are دار  فعل ing شکل  مفعول قید حالت قید مکان قید زمان  فاعل  
 

 

 حال استمراری: زمان سؤایل و منفن کردن  

 را اضافه میکنیم.  notو براي منفی کردن بعد از آنها وردهآرا به ابتداي جمله  am , is , are این زمان، براي سؤالی کردن 
 

 

 زمان حال استمراری: های مشخصه 

now at the moment at the present right now     
 فرمول جمله مجهول زمان حال استمراری: 

 ل+ مفعو + being  am / is / are قید زمان + قید مکان + قید حالت + شکل سوم فعل+ (by)فاعل + 
 

معلوم جمله  : They are making a film right now.  "".آنها هم اکنون در حال ساخت یک فیلیم هستند                                

  "یک فیلیم )توسط آنها( هم اکنون در حال ساخته شدن است. "               .A film is being made right now (by them) :جمله مجهول
       مفعول    فعل کمیک    سوم فعل شکل   

 
 

  ": استـــــــــــــــــمراری گــــــــــــــــــــــذشتهزمــــــــــــان  جمـــــــــــــــالت "مجهــــــــــــــــــــول  -5

 استفاده میشود. د،انجام گرفته باشبراي بیان عملی که در گذشته به صورت استمرار  "زمان گذشته استمراری"از  : یادآوری

 ساختار جمالت مثبت زمان گذشته استمراری: 
 فاعل was / were  دار  فعل ing شکل  مفعول قید حالت قید مکان قید زمان 

        

He was watching a movie yesterday from 6 to 8.        "    "مشغول تماشای یک فیلم بود ۸تا  ۶او دیروز از ساعت.    

   : زمان گذشته استمراری منفن کردن سؤایل و    
 اضافه کنیم. را not، آنهارا به ابتداي جمله بیاوریم و براي منفی کردن بعد از  were یاwas  این زمان براي سؤالی کردن

 

  :زمان گذشته استمراریهای مشخصه    
فعل استفاده  ترکیب میشود.  "ساده هگذشت  زمان"با جمله هاي   while و  whenبه کمک کلمات ربط زمان گذشته استمراري 

 .رود می کار به استمراري گذشتهزمان  while با و ساده گذشته معموأل ،آید می when عباراتی که باشده در 

 فرمول جمله مجهول زمان گذشته استمراری: 
 مفعول+ + being   was / were + شکل سوم فعل+ قید حالت + قید مکان + قید زمان  (by+ )فاعل 

   

معلوم جمله : My sister was cleaning the windows when I arrived home.  
ز کردن پنجره ها بود وقت  که به خانه رسیدم."     "خواهرم مشغول تمپر

 

  .The windows were being cleaned when I arrived home :جمله مجهول
ن شدن بودند "پنجره ها          مفعول    فعل کمیک                     شکل سوم فعل         ه رسیدم."   وقت  که من به خان در حال تمیر
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     ": (مــــــــــــــاضن نقــــــــــــــیل)زمــــــــــــــــان حــــــــــــــال کامـــــــــــل مجهـــــــــــــــــول جمــــــــــــــــالت " - 6

براي اشاره به عملی که در گذشته انجام گرفته و اثر و نتیجه آن تا زمان حال باقی مانده باشد، یا  "ملزمان حال کا"از  یادآوری:  
 آن عمل تا حال ادامه پیدا کرده باشد استفاده میکنیم. 

 ساختار جمالت مثبت زمان حال کامل: 

 فاعل  have / has ( .P.P)شکل سوم فعل  مفعول قید حالت قید مکان قید زمان
 

  His father has worked in that office for 15 years.                ."     سال در آن اداره کار کرده است 15پدرش به مدت "

 سؤایل و منفن کردن زمان حال کامل: 

 ه میکنیم.را اضاف  notآنها را به قبل از فاعل منتقل کرده و براي منفی کردن، بعد از  have / hasبراي سؤالی کردن این زمان 

     زمان حال کامل:  مشخصه های

since - for - yet - ever - so far - up to now - during - already - recently - once - twice - ...  

 فرمول جمله مجهول زمان حال کامل: 

 مفعول+ + been   has / have+شکل سوم فعل+ قید حالت + قید مکان + قید زمان  (by+ )فاعل 
 

ز استفاده کرده اند 1998آنها از سال "                      .They have used this car since 1998 :جمله معلوم   ".از این ماشتر       
 

ز  199۸از سال "   .This car has been used since 1998 :جمله مجهول                              ."        استفاده شده استاز این ماشتر
   

 
 

 : (بعــــــــــید مـــــــــــاضن ) کامــــــــــل  گـــــــــــــــذشته  زمــــــــــــــــان جمــــــــــــــــالت مجهـــــــــــــــــول -7

 .کنیممیاستفاده  "زمان گذشته کامل"، از عملی که در گذشته قبل از عمل دیگري انجام گرفته باشدبراي اشاره به  یادآوری:   
 ساختار جمالت مثبت زمان  گذشته  کامل: 

 فاعل had ( .P.P)شکل سوم فعل  مفعول قید حالت قید مکان قید زمان
 

  سؤایل و  منفن   کردن زمان  گذشته  کامل:     
 را اضافه میکنیم.  notن،آرا به قبل از فاعل منتقل کرده و براي منفی کردن، بعد از  had ،زمانبراي سؤالی کردن این  

         کامل:   گذشتهشخصه های زمان  م
when, before, after, because, since, by the time, as soon as, until, … 

         فرمول جمله مجهول زمان گذشته کامل: 

 مفعول ++ been    had+شکل سوم فعل+ قید حالت + قید مکان + قید زمان  (byفاعل + )… +  
 

 .They had learnt French carefully before they traveled to France :جمله معلوم  

 "آنها به دقت زبان فرانسوی را یادگرفته بودند قبل از اینکه به کشور فرانسه سفر کنند."     
 

 

 .French had been learnt carefully (by them) before they traveled to France :جمله مجهول  
 فرانسه سفر کنند. "قبل از اینکه به کشور  یاد گرفته شده بودقت توسط آنها "زبان فرانسوی به د    
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 ( دارند: Modals)افعـــــــال ناقـــــص "مجهـــــول کردن جمــــــــالب  که  -8

این  .فرد میباشندتمامی ویژگیهاي سایر افعال دیگر را دارا نمیباشند خود داراي ویژگیهاي منحصر به  ناقص افعال یادآوری:    
 خواهد بود. "شکل ساده"افعال بعد از فاعل و قبل از فعل اصلی جمله بکار میروند و فعل بعد از آنها بصورت 

     can, could, may, might, should, must, … 

 که فعل ناقص دارند:   فرمول جمالت معلویم

 فاعل فعل ناقــــــــــص  ده فــــــــــعلشـــــــــکل ســـــــــا مفعول قید حالت قید مکان قید زمان
 

  You can stop work early today.                                                 تو امروز میتویز کارت را زودتر تمام کتز"."      

  You should visit your parents more than this.  کتز   "تو باید بیشپ  از این از والدینت دیدن  ".                      
 

 فرمول مجهول جمالب  که فعل ناقص دارند: 

 مفعول+ فعل ناقص  +  be+ شکل سوم فعل+ قید حالت + قید مکان + قید زمان  (by+ )فاعل  

.The principal should call the parents :جمله معلوم                                 ."           مدیر باید به والدین زنگ بزند"   

    "به والدین باید زنگ زده شود.  )توسط مدیر("        .The parents should be called (by the principal) :جمله مجهول

 

 

                                   مفعول    فعل کمیک              شکل سوم فعل

 

 

 

 

 

 

   

-------------------------------------------------------------------------------- 
 :زمانـــــهای مورد نیاز در کنکور مجهولفرمــــــول اصیل جمــــــالت 

 

 زمــــــــــــــــــــان 1مرحله  2مرحله  3مرحله  4مرحله  5مرحله 
 

 حال ساده مفعول am / is / are شکل سوم فعل قید حالت قید مکان قید زمان By)فاعل + (
 

 گذشته ساده مفعول was / were شکل سوم فعل قید حالت قید مکان قید زمان By)فاعل + (
 

 آینده ساده مفعول will be فعلشکل سوم  قید حالت قید مکان قید زمان By)فاعل + (
 

 تمراریحال اس مفعول am / is / are + being شکل سوم فعل قید حالت قید مکان قید زمان By)فاعل + (
 

 گذشته استمراری مفعول was / were + being شکل سوم فعل قید حالت قید مکان قید زمان By)فاعل + (
 

 حال کامل مفعول have / has شکل سوم فعل حالتقید  قید مکان قید زمان By)فاعل + (
 

 گذشته کامل مفعول had شکل سوم فعل قید حالت قید مکان قید زمان By)فاعل + (
 

 انتقال داد. قبل از شکل سوم فعلرا به  "قید حالت"در جمالت مجهول، میتوان  : 1ادآوریی

 .انتقال داد از شکل سوم فعلبعد را به "By فاعل +"در جمالت مجهول، میتوان  : 2یادآوری

 د بود:چنانچه در جمله اي فعل ناقص وجود داشته باشد، در حالت مجهول فرمول آنها به صورت زیر خواه : 3یادآوری

 

 مفعول فعل ناقص + be   شکل سوم فعل قید حالت قید مکان قید زمان By)فاعل + (
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ن نکات زیر در حل تستهای مربوط به جمالت   معلوم و مجهول بسیار مفید خواهد بود: دانسی 
 

مجهولی بیشتر ار یک فعل  میآوریم. چنانچه در جمله ي فاعل کمکی را به قبل از فعل مجهول، جمالت کردن سؤالی براي : 1 نکته 
 ماند:کمکی داشته باشیم، فقط اولین فعل کمکی را به قبل از فاعل آورده و فعل کمکی دوم در جاي خود باقی خواهد 

 

Their names have just been added on this list.                        "اسم آنها تازه به این لیست اضافه شده است".  

 Have their names just been added on this list?                  "اسم آنها تازه به این لیست اضافه شده است؟ آیا"        
 

 The monkeys are being studied in this lab.              ". در این آزمایشگاه بر روی این میمونها آزمایش انجام میشود "

Where are the monkeys being studied now?                    "   ؟کجا بر روی این میمونها آزمایش انجام میشود"  
----------------------------------------------------------------------------------- 

   نکته 2 : براي منفی کردن جمالت مجهول، به اولین فعل کمکی،   not یا مخفف آن n’t اضافه می شود: 
علومم جمله  :  The window was broken yesterday.                                                پنجره دیروز شکسته شد."" 

         

مجهول جمله  : Window was not broken yesterday. "پنجره دیروز شکسته نشد."                                           
   

معلوم جمله  :  The letter will be typed tomorrow.                                          " ."فردا نامه تایپ خواهد شد    

مجهول جمله : The letter won't be typed tomorrow.                                       " خواهد شد."نفردا نامه تایپ  

  ----------------------------------------------------------------------------------- 
  نکته 3: معموالً در جمالت مجهول، قید حالت، "قبل از شکل سوم فعل" بکار می رود:

  "بهنام شب گذشته شام را با عجله خوررد."                 .Behnam ate the dinner rapidly last night  :جمله معلوم 
                                                قید حالت

      "شام شب گذشته با عجله توسط او خورده شد  . "The dinner was rapidly eaten last night. (by him) :جمله مجهول 
   قید حالت                                                                                     

----------------------------------------------------------------------------------- 
 :میکنیم استفاده زیر ساختار از باشد، مصدر( اسم دار )یعنی  ingفعل دومی که بصورت کردن مجهول براي : 4 نکته   

                                                                      being + pp 

د."                  .I like my father taking me to the zoo  :جمله معلوم   "من دوست دارم پدرم من را به باغ وحش بپی
                                  فعل اول          فعل دوم                  

 "من دوست دارم )توسط پدرم( به باغ وحش برده شوم." I like being taken to the zoo by my father :جمله مجهول 

                                           )مجهول(     فعل اول   فعل دوم
 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 

  to be + pp.                        کنیم می استفاده زیر ساختار ، از toبا  فعل دوم بصورت مصدر کردن مجهول براي :5 نکته    
  .My father wanted my brother to post the letter yesterday :جمله معلوم

   "پدرم میخواست که برادرم نامه را پست کند."                                                                              فعل اول                  فعل دوم                    

    .My father wanted the letter to be posted by my brother yesterday : جمله مجهول
                                                                فعل اول                        فعل دوم )مجهول(              

"پدرم میخواست که نامه) توسط برادرم( پست شود."     

----------------------------------------------------------------------------------- 
اگر  در این حالت حتی .خواهد بود" to مصدر با "چنانچه بعد از ساختار مجهول فعل دیگري بیاید آن فعل همواره بصورت  :6نکته    

( اگر مجهول شوند، فعل بعد finish, enjoyدار هم بیاید، )مثل فعل  ingفعل اول جزء افعالی باشد که بعد از آن اسم مصدر یا فعل 
 خواهد بود."to مصدر با "از آنها بصورت 

 They were forced to leave the class quickly.                              ".آنها مجبور شدند تا کالس را فورأ ترک کنند"  
                   ساختار مجهول    to    مصدر با 
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بعد از حروف  حال یاد میگیریم چنانچه بخواهیم فعل .دار می آید ingقبأل یاد گرفتیم که بعد از حروف اضافه، فعل به صورت  :7نکته    
 خواهد بود: "being + pp" بصورتآن فعل ساختار مجهول  را مجهول کنیم، اضافه

to a mission by his company. being sent tolooking forward  isHe      
کتش، به یک مأموریت   است"او منتظر        . "                                               حرف اضافهفرستاده شودتا به وسیله رسر

----------------------------------------------------------------------------------- 
 مفعول در جمله داشته باشند: 2مجهول کردن افعالی که دو مفعول دارند: بعضی از فعلها میتوانند به طور همزمان  : 8 نکته   

 مفعولی که کار روي آن انجام میشود و اکثرأ غیر انسان میباشد) مفعول مستقیم یا بی واسطه یا شیئ(  -

 براي آن انجام می شود) مفعول غیر مستقیم یا متمم( این مفعول اکثرأ انسان میباشد) جاندار(مفعولی که کار  -

غیر  مفعول است بهتر بنابراین میتوانیم دو بار جمله را مجهول کنیم و هر دفعه یکی از مفعولها را به ابتداي جمله بیاوریم ) معموالً
 بیاید: جمله ابتداي به(  شخصی مفعول)  مستقیم

                      I gave him the book yesterday. ".من دیروز به او کتاب را دادم"                                                

 "به او دیروز کتاب داده شد."                                         .a) He was given the book yesterday :جمله مجهول 1 

 

                       I gave the book to him yesterday.                                            "من دیروز کتاب را به او دادم."         

  " کتاب به او دیروز داده شد."                               .b) The book was given to him yesterday  :جمله مجهول 2 
ین ا  فعال دو مفعویل: مهمی 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 :کنیم می ادهاستف زیر ساختار از امري جمالت کردن مجهول براي ( :زبان تخصیص) 9 نکته   

 be + pp + مفعول + let   :مجهول جمالت امري مثبت

معلوم جمله   : Open the door.     "در را باز کن."                                                                                                          
مجهول جمله   : Let the door be opened. ".باز بشهبزار در "                                                                              

 mustn't + be + pp   :مجهول جمالت امري منفن 

معلوم جمله   : Don't open this door.                                                                                                    ".این در را باز نکن"   

مجهول جمله   : This door mustn't be opened.                                                                     ".باز شوددر نباید  این"   
 

    
 

 

 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ask teach get bring give promise borrow tell 

buy make offer cook lend show send pay 



ان زبان متوسطه"کانال کشوری   تقدیم میکند:  "دبیر
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 "" 
 

: مـــــــــــــــــــهفتسه ـــــــــــــــــــجل  

 (Pronouns)      مایرــــــضانواع  

(Tag Questions)   الحاق   عبارت
 

 مپایه نهــــــــــ 6و  1درس  •
 دهـــــــــــــــــــــــــــــــمپایه  3درس  •
 مــــــپایه دوازده 1درس  •

 

و گـــــــــــــــــردآوری:  تألیـــــــــــــــف  

ستانــــــــــــــــــیر دبـــــــــــــــــــدب انـــــــــــــــتان بوکـــــــــــــهای شهرســـــــــــــــــــیر  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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99 مرداد  
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"" 

ییس: ترتیب اجزای جمله در جمالت مثبت زبان انگل  
 

 فاعل فعل کمیک فعل اصیل مفعول قید حالت قید مکان قید زمان

 مهمترین و اصلی ترین افعال کمکی در زبان انگلیسی عبارتند از: : 1نکته  
am, is, are, was, were, will, would, have, has, had 

 یم.(دکمکی و کاربردهای آنها در جمله آشنا شبا تمامی افعال ، در جلسه اول جمع بندی هنگام بررسی زمانهای مختلف)به 

، فعل کمکی را میگیرد و در جمالت سؤالی “t’n” و یا مخفف آن   “not” کمکی، قید منفی ساز در جمالت منفی، فعل : 2نکته 
 منتقل میشود.به قبل از فاعل 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

   (Subjective Pronouns) فاعلـــــــــــــــــــــــی     ایر ـــــــــضم
 

 بکار برده میشوند و از تکرار فاعل جلوگیری مینمایند. "ابتدای جمله"جمله شده و در  "فاعل" این ضمایر جانشین   

 ضمایر فاعیل مفرد ضمایر فاعیل جمع

 I من we ما

 you تو you شما

 

 آنها
 

they 

  he او )مذکر(

 she او )مونث(

 it آن )غیرانسان(
[ 

Raman is a clever student. He gets good marks.           ".د  " رامان دانش آموز  باهوش   است. او نمرات خوبی میگیر
             فاعل                                     ضمیر فاعیل                                                                                                                                                       

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 (: مصدر بودن)              to be افعال 

را به قبل  to be وجود داشته باشد و بخواهیم آن جمله را سؤالی کنیم، تنها کافیست که آن فعل to beدر جمله ای یک فعل اگه       
 را اضافه کنیم.  n’tیا مخفف آن وnot قید منفی ساز  to be, کردن جمله به بعد از فعل تقل کنیم و برای منفیاز فاعل من

 :این دسته از افعال جز پرکاربردترین افعال زبان انگلیسی هستند 

 .He is a doctor                                                               :              میتوانند تنها فعل جمله باشند to beافعال   -

  .He is teaching English now                             می آید:دار  ing بعد از آنها، فعل بصورت در زمانهای استمراری  -

                    .He was invited to the party   :              شودمی شکل سوم فعل بکار برده  ،بعد از آنهادر جمالت مجهول  -

 (  هستم، هستی ،...  (  are , is , am: ساده و حال استمراری حالزمان 
 ( بودم ، بودی ، ...  (  were, was : ساده و گذشته استمراری گذشتهزمان  

    خواهم بود، خوایه بود،...()  bewill: ساده و آینده استمراری آیندهزمان 
، ...()  bewould: تمراریو اس ساده آینده در گذشتهزمان  ... باش   میخواستم ... باشم، میخواستی

 ( )بوده ام، بوده ای، ....   have been, has been: حال کاملزمان 
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 ال: ــح هایانــدر زم to beی با افعال ـایر فاعلـه ضمـرابط
 

 

 ضمایر فاعلی مفرد ضمایر فاعلی جمع

هستم من We are ما هستیم  I am 

 You are تو هست   You are شما هستید

 

 آنها هستند
 

They are 

)مذکر( او هست  He is 

)مونث( او هست  She is 

انسان(  It is آن هست )غیر

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 : گذشته  هایانــدر زم to beی با افعال ـفاعلر ایـه ضمـرابط
 

 

 ضمایر فاعلی مفرد ضمایر فاعلی جمع

بودم من We were ما بودیم  I was 

 You were تو بودی You were شما بودید

 

 آنها بودند
 

They were 

 He was او بود )مذکر(

 She was او بود )مونث(

انسان(  It was آن بود )غیر

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 : آینده هایانــدر زم to beی با افعال ـایر فاعلـه ضمـرابط
 

 ضمایر فاعلی مفرد ضمایر فاعلی جمع

خواهم بودممن  We will be ما خواهیم بود  I will be 

بودخواهید شما   You will be  بودی یهواخ تو  You will be 

 

 آنها خواهند بود
 

 They will be 

بود )مذکر(خواهد او   He will be 

)مونث( بود  خواهد او   She will be 

انسان(  It will be آن خواهد بود )غیر
 

 

 استفاده میکنیم.  wouldاز willدر زمانهای اینده در گذشته برای تمامی فاعلها به جای  نکته: 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 : حال کامل انــدر زم to beی با افعال ـایر فاعلـه ضمـرابط
 

 ضمایر فاعلی مفرد ضمایر فاعلی جمع

ه ایمبود... ما   We have been ...  مه ابود... من  I have been  ...  

ه ایدبود... شما   You have been ...  یه ابود...  تو  You have been... 
 

ه اندبود... آنها   

 

 They have been ... 
)مذکر( ه استبود... او   He has been... 

)مونث( ه استبود... او   She has been... 
انسان( ه استبود... آن  )غیر  It has been... 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 



Telegram ID:  @VisionTeachers              ان زبان متوسطه"کشوری   کانال "دبیر  
 

 "جمال احمدی"لیف و گردآوری: أت           "عبارت الحاق   و انواع ضمایر  : "مهفت جلسه        " گرامرموضویع " جمع بندی       4            

 اره: ــــــــــــــــــــــــات اشـــــــــــــــصف
        صفات اشاره به دور                                                              صفات اشاره به نزدیک                    
                   this              این                                                                  that          آن

   these          اینها                                                                 those          آنها
 

 this, that"     "  قابل شمارش"و  "قابل شمارش مفرد اسم"هر دو با )این( برای اشاره به نزدیک و از  "this"روند. ازبه کار می "غیر "that" شود.)آن( برای اشاره به دور استفاده می 
That money was on the table.     ". ز بود   "این یک کتاب است."    .This is a book                      "آن پول بر روی میر

 فعل مفرد   اسم غ ق ش                                                                                                                                                                   اسم مفرد     فعل مفرد                                                                    
                

 

 "these, those"  شکل جمع"this, that" روند. به کار می "قابل شمارش جمع اسم"باشند. هر دو با می"these" ها( برای )این
 روند.ها( برای اشاره به دور به کار می)آن "those"اشاره به نزدیک و 

These students  are my friends.                                                              ". این دانش اموزان دوستهای من هستند"                 
                                        اسم جمع         فعل جمع                  

 

Those boys play football very well.                                                                      ". آن پرسها به خوبی فوتبال بازی میکنند" 
                                                اسم جمع       فعل جمع 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      :  have, has, had     عالــــــــــــــــــــــــاف
 میباشند: "داشت   "به معنی  این افعال چنانچه به تنهایی در جمله ای بکار برده شوند،

I have a pencil.      ".من یک مداد دارم"                                                                                                        

He has some good friends.                                                                                " .او تعدادی دوست خوب دارد".  

have و  has  .مشخصه زمان حال میباشندhas و برای سایر فاعلها  برای فاعلهای سوم شخص مفردhave. 
 .ترجمه میشوند "خوردن"ایی بکار برده شوند به معنی این افعال چنانچه با وعده های غذ

      had هر دو فعل باال بوده برای تمامی فاعلها بکار برده میشود: گذشتهشکل 
 He had a meeting last night.                                                                         " .او شب گذشته جلسه داشت"  

 

    They had a big tree at their yard.                                                               " .در حیاطشان داشتند 
ی

"آنها درخت بزرگ  
 

و معنی خاصی  فعل کمکی محسوب میشوند )زمان حال کامل(، بیاید "شکل سوم فعل" hasو  haveچنانچه بعد از  :1 نکته   
 مرور زمانها( - )رجوع به درسنامه جلسه اول ا استفاده میکنیم.والی و منفی کردن جمله از آنهنداشته و برای س

و معنی خاصی نداشته و فعل کمکی محسوب میشوند  )زمان گذشته کامل(، بیاید "شکل سوم فعل" dhaچنانچه بعد از  :2 نکته   
 مرور زمانها( - به درسنامه جلسه اولبرای سوالی و منفی کردن جمله از آنها استفاده میکنیم. )رجوع 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (: of , 's)      مالکـــــــــــــــــــــــــیتان ـــــــــــــــــــــــبی
 کنیم:یاستفاده م s'  نشان دادن مالکیت انسان از برای (۱

زِ فرهاد                                        Ali's book        کتاِب عیل             Farhad's car .   ماشیر

 کنیم:استفاده می of ازنشان دادن مالکیت غیرانسان  برای (۲

ز  هپای                          door the ofhand  The   .  در هدست                                   table. the ofleg  The         میر
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بکار برد که در این حالت  اشیاء را میتوان به صورت رابطه دو اسم بالفاصله پشت سر همالکیت اشیاء بر م (:نکته )منحرصأ زبان       
 (در زبان فارسی ضاف الیهمضاف و مخواهد بود.)  "صفت"اسم اول برای اسم دوم در نقش 

      table leg                                                                door hand 
تاسم اول در نقش صف                                      اسم اول در نقش صفت                                                                                                           

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

)Possessive Adjectives(         :صــــــــــفات ملــــــــــــــــیک  

دهند:روند و مالکیت را نشان میبه کار می "اسم از  قبل"جمله شده و همواره  "مالک"این دسته از صفات، جانشین       

 

 

 

 

 

                                                                           are really clever students My) 1  .                                                                    ". آموزاِن من خییل باهوشنددانش"
          صفت ملیک     اسم

 

                                                                                           yesterday mother herhelped  eSh) 2               .                                            ". کمک کرد ش  من دیروز به مادر و ا" 
                                           ملیکصفت   اسم                                                                                                                           

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  (Possessive Pronouns)        یکـــــــــــــــضمایر مل
(زبان تخصیص)  

میشوند و به تنهایی مالکیت را بیان میکنند: "اسم بعد از آن"و  "صفت ملیک"این ضمایر جانشین    
 جج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

This is my book.                                                                                                      ."این کتاب مال منه" 
             اسم   صفت ملیک     

A: “Is this watch yours?”                                                                                   - "این ساعت مال توست؟"  

 B: No, it isn’t mine. It’s Raman’s watch.                                  " .نه، مال من نسیت. این ساعت رامان است" 
                                   ضمیر ملیک    

 

 
 

 جمعیک ـــــــــــــــــــــــــــــــــــصفات مل مفرد یکــــــــــــــــــــــــــــصفات مل

my مال من our          مال ما 

your  تومال    your  مال شما 

his  او ) مذکر(    مال  their       

 مال او ) مؤنث(  her مال آنها

its  )مال آن غیر انسان 

جمعیک ـــــــــــــــــــــــــــــــــــمل ضمایر  مفرد یکــــــــــــــــــــــــــــمل ضمایر   

mine مال من ours          مال ما 

yours  تومال    yours  مال شما 

his  او ) مذکر(    مال  theirs       

آنهامال   hers  )مال او ) مؤنث 

its  )مال آن غیر انسان 
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   (Objective Pronouns)      عویلـــــــــــایر مفـــــــــضم
 میایند. عبارتند از: "حروف اضافه" و "فعلبعد از "شوند و جمله می مفعولاین ضمایر جانشین   

 

 ضمایر مفعولی مفرد ضمایر مفعولی جمع

            me من را us ما را
        you تو را you شما را

 

 آنها را
 

 

them 

 him او را )مذکر(

 her او را )مؤنث(

 it  آن را ) غیر انسان(
 

   questiona  them askedThe teacher.                                                               ". ها یک سؤال پرسیدمعلم از آن"  
فعل                                        ضمیر مفعولی        

 :یشوندبکار برده م "مفعویل"( ضمایر به صورت   ,on, in, at, by, with, up, down…بعد از حروف اضافه) نکته:

  He looked at me angrily.                                                                                 ".او با عصبانیت به من نگاه کرد"    
حرف اضافه                                

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

(Imperative Sentences)  ریــــــــــــــــالت امـــــجم     

 

در جمالت امری معموأل جمله دارای فاعل نبوده )چون مخاطب یا مخاطبین در کنار ما هستند و معموأل اسم آنها را ذکر نمیکنیم(       
 شروع میشود. "شکل ساده فعل"و با 

 Open the book, please.                                                                                                                     ".لطفأ کتاب را بازکن " 
           شکل ساده فعل

Please     مالت امری بکار برده میشود.خواهشی بوده که در ابتدا یا انتهای ج - مشخصه جمالت امری "لطفأ"به معنی 

 استفاده میکنیم.  "ن"به معنی  “t’Don” برای منفی کردن جمالت امری فقط از :1 نکته   

Don’t close the window, please.                                                                            ".لطفأ پنجره را نبند"   
                     شکل ساده فعل     

اما چنانچه  ، برای مخاطب معلوم و مشخص باشد.بل از اسم استفاده میکنیم تا اسمق theدر جمالت امری از حرف تعریف   :2نکته    
 را بکار نمیبریم: theاسم دارای صفت اشاره یا صفت ملکی بود، دیگه حرف تعریف 

Give me your book, please.   " به من بدهلطفأ کتابت را".                                                                                   
Don’t buy that blue shirt. اهن آبی را نخر  آن"                                                                                        ."پیر

 

   نکته کنکوری:  چنانچه بعد از جمالت امری جمله دیگری بیاید معموأل در "زمان حال استمراری" خواهد بود:    
Look at me, please. I am talking to you.                           ".لطفأ به من نگاه کن. من در حال صحبت کردن با تو هستم"  

 جمله امری           زمان حال استمراری                             
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    یدي: ــــــــــــــــــــــــتأک و کایســـــــــــــــــــــــــانع ایرـــــــــــــــــــــضم

 تأکیدي مفرد و انعکایس ضمایر تأکیدي جمع و انعکایس ضمایر
 myself را خودمخودم،  ourselves  خودمان را خودمان،

 yourself راخودت  خودت، yourselves خودتان را خودتان،

 
 

     themselves راخودشان، خودشان 
 

 himself خودش را خودش،

 herself خودش را خودش،

     itself خودش را خودش،

 “ :Pronouns Emphatic:”ضمایر تاکیدی -۱

خودشان فعل جمله را  برای تاکید بر انجام کار توسط فاعل استفاده میشوند. بدین معنی که تاکید میشود که شخص یا اشخاص     
  .. این ضمایر باید با فاعل جمله از نظر مفرد و جمع، مذکر و مونث و... مطابقت داشته باشندانجام داده اند نه شخص یا افراد دیگر

 

 جمله: محل ضمایر تاکیدی در 
ز کردند "          :                          بعد از فاعل الف(      cleaned the room themselves They.     " . آنها خودشان اتاق را تمیر

 ضمیر تأکیدی       فاعل                                                                                                                                                                                                                          

  themselves the room cleaned They .                                                                                     :مفعولبعد از  ب(   

          ضمیر تأکیدی             مفعول            فعل        فاعل                                                                                                                                 

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 جج

 خواهد بود. “ourselves”شده باشد، ضمیر تأکیدی آن جمله شروع  s’let چنانچه جمله ای با :1 نکته  
ز کنیم"    ourselvesclean these rooms  s’Let    .                                                     ".بیا خودمان اتاقها را تمیر

   

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

خواهد بود که در این حالت این حرف اضافه برای تأکید  "به تنهای  " قبل از ضمایر تأکیدی به معنی "by"حرف اضافه  :2 نکته  
   .بیشتر بکار برده میشود

  She washed all the dishes by herself.                                         " .او خودش به تنهابی همه ظرفها را شست"  

. , ask the teacher for helpyourself byIf you can’t do this exercise    
 "اگه خودت به تنهابی نمیتوابز این تمرین را انجام بدی از معلم درخواست کمک کن."  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 :"Reflexive Pronouns” انعکایس ضمایر -۲
چنانچه فاعل کار جمله را روی خودش یا برای خودش انجام دهد، ، فاعل و مفعول یکی باشند یا به عبارت دیگردر جمله ای اگر      

جمله و در  "بعد از فعل اصیل"در جمله  ضمایر در این حالت محل اینکاسی استفاده میکنیم: به جای ضمیر مفعولی از ضمیر انع
 خواهد بود: "مفعول" نقش

 

  I saw myself in the mirror.                                                                   ".من خودم را در آینه دیدم"  
 اعلفعل   ف     ضمیر انعکایس             

   He is cooking himself a good meal.                                 ".ه ز   "او داره برای خودش یک غذای خوب میی 
    فاعل            فعل                ضمیر انعکایس 

 Mina made herself a dress.                                                         ".مینا برای خودش یک لباس دوخت" 
 فاعل          فعل         ضمیر انعکایس
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)چون این نوع از ضمایر  کرد حذف جمله از را انعکاسی ضمیر توان نمی و دارد وجود )برای (مفهوم انعکاسی حالت در : ۳نکته      
 حذف جمله از توان می را تاکیدی ولی ضمیر (یآید.جانشین مفعول جمله میشوند و مفعول جزء اجزای اصلی جمله به حساب م

 آید چون فقط برای تأکید در جمله میآیند. نمی وجود به جمله مفهوم در خللی و کرد

They themselves cleaned the room.                                                                    "  .ز کردند   "آنها خودشان اتاق را تمیر
      

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

حروف اضافه مربوط به مکان برای نشان دادن مکان یا همراهی به کار میروند. در این حالت، کاری بر  )زبان تخصیص(:  ۴نکته    
چون بعد از حروف اضافه،  روی نمیگیرد. به همین خاطر، نیازی به استفاده از ضمیر انعکاسی نیست،ان آمده، روی مفعولی که بعدش

 ) هر چند که در زبان فارسی، معموأل از ضمیر انعکاسی استفاده میکنیم(.بکار برده میرود. مفعویلضمایر به صورت 
 

.)money among themselveshe t: NOT.          (them amongThey divided the money    

ز خودشان پخش کردند."    ضمیر مفعولی                                                "آنها پول را بیر
            

    .)   take her bag with herself: NOT.                   (her witht take her bag ’She didn   

 ضمیر مفعولی                                                                     ". د نیی او کیفش را با خودش "  
     

.)    close the door after yourself: NOT.                      (you afterPlease close the door       

 ضمیر مفعولی                                                                        ".لطفأ در را پشت رس خودت ببند"  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ساخته  صالحات مهم زیرا سهدر ترکیب با ضمایر انعکاسی،   enjoyو  help  ،makeافعال بعد از  (: )زبان تخصیص ۵نکته     
 میشوند:

 

 I really enjoy myself at the party yesterday.                                  ".دیروز در مهمابز بهم واقعأ خوش گذشت"  

 Please help yourself with sandwiches.                                         یرابی کنید. "لطفأ با ساندوی    ج از خودتان پذ "  

 Please make yourself at home.                                                               ".لطفأ اینجا را خانه ی خودت بدان"  
   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 همدیگر، یکدیگر( با ضمایر انعکاسی باشید.(  one anotherو  each otherمواظب تفاوت کاربرد  (: زبان تخصیص) ۶نکته    
 

  Jack and John write to each other / one another every week.    
جک و جان هر هفته به همدیگر نامه مینویسند.""     

 
 یادداشت: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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   )Tag Questions(    سؤاالت کوتاه تاکیدی یا عبارت الحاق    

تعجب در برای نشان دادن یا مخاطب یا مخاطبین برساند و تأکید ،گوینده جمله برای اینکه گفته خود را به یگاهی در انگلیس      
به این جمالت  .کندمی باشد استفاده می  "یل  ضــــمیر فاع" و "فعل كمیک  " که شاملجمله سؤالی کوتاه از یک خود، خبری ه آخر جمل

 .میگویند" Tag Questions" یا "ضمیمهجمله "، "عبارت الحاق  "سؤالی کوتاه 

الحاقی جمله ی اصلی و عبارت . ترجمه میشوند اصلی و یا برعکس فعل جمله" اینطور نیست"  ،"مگه نه"در زبان فارسی بصورت  
 .خواهد بود "سؤال عالمت"الحاقی، عبارت و آخر  دمی شون از یکدیگر جدا "كاما"بوسیله 

He is reading a novel now, isn’t he?                     "او االن دارد یک رمان میخواند، مگه نه / اینطور نیست / نمیخونه؟"   
 فعل کمیک ضمیر فاعیل                                                                                                                                                    

======================================= 
 

يم:  جمالت سؤایل کوتاهبراي ساخت   اينگونه از   ، نكات زير را در نظر بگیر
الحاقی از نظر مثبت یا منفی بودن ، عکس جمله اصلی می باشد یعنی اگر جمله ی اصلـی مثبت باشد، عبارت الحاقی عبارت  -1

  
             :بکار رود مثبتشکل می بایست بالحاقی خواهد بود و چنانچه جمله ی اصلی منفی باشد ، عبارت  منف 

 She is a student, isn't he?                                                                 "او یک دانش آموز است، مگه نه؟" 
 She is not a student, is he?                                                             "او یک دانش آموز نیست، مگه نه؟" 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 بشکل فاعل اصلی جمله در چنانچه که صورت بدین میشود استفاده "ضمیر فاعیل  " همیشه بعد از فعل کمکی ازالحاقی در عبارت  -2

 . شود می استفاده آن مشابـه فاعلی ضمیر از ،الحاقی  عبارت در باشد، آمده اسمی عبارت یا اسم
Mina was playing tennis well, wasn't she?                   "مینا به خوبی در حال تنیس بازی کردن بود، مگه نه؟" 

My brothers aren’t at school, are they?                                    "برادرهای من در مدرسه نیستند، مگه نه؟"  

----------------------------------------------------------------------------------- 
هیچگاه در  ریم، آنرا می بایست بشـکل مخفف بکار برد.بچنانچه بخواهیم فعل کمکی را بشکل منفی بکار بالحاقی در عبارت  -3

 نوشته خواهد شد. "t’n"به صورت مخفف  نوشته نمیشود و همواره "not"عبارت الحاقی
Raman will go to Rasht next week, won't he?                     "رامان هفته آینده به رشت خواهد رفت، مگه نه؟" 

They were watching TV at this time yesterday, weren't they? 

ز موقع مشغول تماشای تلویزیون بودند، مگه نه؟"       "آنها دیروز همیر

----------------------------------------------------------------------------------- 
و تنها در این حالت است  میکنیم استفاده thereالحاقی آن از خود عبارت شروع شده باشد، در  heret چنانچه جمله ای با -4

 که در عبارت الحاقی، ضمیر فاعلی نداریم.
There isn’t some water in the kettle, is there?                                        "ی کیم آب وجود دارد، مگه نه؟    "در کیی

There was a clock in our class, wasn’t there?              "در کالس ما یک ساعت دیواری وجود داشت، مگه نه؟" 
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الحاقی آن از عبارت وجود داشته باشد، در (  can, may, should , must, might…,)چنانچه در جمله ای یک فعل ناقص -5
 :همان فعل ناقص استفاده میکنیم

Your little brother can play football very well, can’t he?  

    "برادر کوچک تو به خوبی فوتبال بازی میکند ، مگه نه؟" 
 

 

?theymust , at the classroomspeak loudly  mustn’t The students 
 "دانش آموزان نباید با صدای بلند در کالس صحبت کنند، مگه نه؟"

----------------------------------------------------------------------------------- 

 .می کنیماستفاده  they از those و these و به جای it از that و this به جایالحاقی عبارت در  -6

 This is your home, isn’t it?                                                                                    "آیا این خانه شماست، مگه نه؟" 

 These watches are very expensive, aren’t they?                       "این ساعتها خییل گران قیمت هستند، مگه نه؟" 

----------------------------------------------------------------------------------- 
) چون در زبان نگلیسی .میشود استفاده I t’aren ازالحاقی در عبارت ، استفاده شده باشد am I چنانچه در جمله ی مثبت از -7

 صحیح نمیباشد.( t I’amnفرم مخفف 
I am a good teacher, aren't I?                                                                  "من معلم خوبی هستم، مگه نه؟"  

I am speaking Arabic very well, aren’t I?                     "من خییل به خوبی زبان عربی را صحبت میکنم، مگه نه؟" 

 استفاده میکنیم: am Iمده باشد، در عبارت الحاق آن طبق قاعده از ا I am notاما چنانچه در جمله منفی  -

----------------------------------------------------------------------------------- 
د جمله فاقی شود ولی چنانچه ماستفاده الحاقی چنانچه جمله ی اصلی فعل کمکی داشته باشد از همان فعل کمکی در عبارت  -8 

 که صورت بدین شود. می الحاقی استفادهعبارت  در ،متناسب با فعل اصلـی do یکی از مشتقات، حالت در این ،فعل کمکی باشد
 اگر و does از ،باشد داشته es یا sدر زمان حال ساده بوده و اصلی فعل اگر و did از ،باشدساده  گذشتهدر زمان  اصلی فعل اگر

 t’doesn, t’don ,اما این زمانها در حالت منفی، دارای فعل کمکی  .میکنیم استفاده do از آمده باشد، ساده شکله ب فعل

t’didn هستند. 
 

We always listen to the teacher carefully at the class, don’t we? )زمان حال ساده(  
    "ما همیشه با دقت در کالس به معلم گوش میکنیم، مگه نه؟"                              

 

Ali swims quickly in this part of the river, doesn’t he?)زمان حال ساده، فاعل جمله سوم شخص مفرد(  
     "عیل با رسعت در این قسمت رودخانه شنا کرد ، مگه نه؟"                     

 

His father opened his store at 8 this morning, didn’t he? )زمان گذشته ساده(  
   "پدر او مغازه اش را در ساعت 8 امروز صبح باز کرد ، مگه نه؟"         

                                                                                       
We don't wash the dishes, do we?                                                         "ما ظرفها را نیم شو ئیم، مگه نه؟" 

Mahsa doesn’t speak English, does she?                                        "مهسا انگلییس صحبت نکرد، مگه نه؟"    

The man didn’t obey the traffic rules, did he?                    "اطاعت نکرد، مگه نه؟ 
ی

ز رانندگ  "این مرد از قوانیر
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  :کلمات نظیر ساز منفی هایقید ،اگر در جمله اصلی -9

few, little, rarely, barely, seldom, nor, none, no, neither, scarcely never, hardly, no  
 .بود خواهد "مثبت"شکل ه بالحاقی عبارت  باشد، رفته بکار

Her older brother never eats breakfast in the morning, does he? 
ش در صبح هرگز صبحانه نمیخورد، مگه نه؟"   "برادر بزرگیی

     

The old woman could hardly walk at the park, could she? 

، به سختی میتوانست در پارک قدم بزند، مگه نه؟"  "آن خانم پیر
     

Your cousin seldom wants to speak about his problems to you anymore, does he? 

  "عمو زاده ات دیگه به ندرت میخواهد درباره ی مشکالتش با تو صحبت کند، مگه نه؟" 

-----------------------------------------------------------------------------------    
 

 "جمع"بصورت  ،میر فاعلیفعل و ض الحاقی،عبارت  در، )مخصوص انسان( باشدزیر نامشخص یکی از ضمایر اگر فاعل جمله  -10
 در نظر گرفته میشوند.( "اسم مفرد"فراموش نکنیم که ضمایر نامشخص زیر در جمله هماننداما ) خواهد بود.

somebody, someone, everybody, everyone, nobody, no one 

  Unfortunately, Somebody stole my book at the train yesterday, didn’t they? 

   "متأسفانه، دیروز در قطار یک نفری کتابم را دزدید، مگه نه؟" 

    
 

 do they ,the answer knows Nobody? (                استفاده میکنیم.   do چون ضمیر فاعل به صورت جمع میباشد از )
 

  t they’don ,swerthe an knows Everybody? (      استفاده میکنیم.   do چون ضمیر فاعل به صورت جمع میباشد از ) 

----------------------------------------------------------------------------------- 
باشد،  ,nothing anything, everything, something ضمایر نامشخص مخصوص غیر انسان: چنانچه فاعل جمله  -11

 میباشد. itالحاقی، عبارت ضمیر فاعلی در 

Everything is really neat, isn’t it?                                               "ی( واقعأ  مرتبه، مگه نه؟ ز )هر چیر      "همه چ 
 

----------------------------------------------------------------------------------- 
  شود. ساخته می t you ’wonبا الحاقی عبارت  ،در جمالت امری مثبت -12

Open your books, won’t you?                                                              "کتابهایتان را باز کنید ، باز نمیکنید ؟" 

 هم استفاده کرد و تمامی آنها در این کاربرد برابر هستند. could you, would you, will youدر این حالت میتوان از   
 

Open your books, would you / could you / will you?                         "کتابهایتان را باز کنید ، باز نمیکنید ؟"  

----------------------------------------------------------------------------------- 
 ساخته می شود. will youبا الحاقی عبارت  ،منفیدر جمالت امری   -13 

 

Don’t turn on the radio, will you?                                                         "؟  "رادیو را روشن نکن، روشن میکت 

Don’t speak too fast, will you?                                                    "؟  "خییل رسی    ع صحبت نکن، صحبت میکت 
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 .شود می ساخته ?shall we الحاقی باعبارت  شوند، می شروع s’tleجمالتی که با  -14

Let’s play football or volleyball in the yard, shall we?     "بیا در حیاط فوتبال یا والیبال بازی کنیم، بازی کنیم؟" 

Let’s watch a new action movie, shall we?                                     "بیا یه فیلم اکشن جدید نگاه کنیم، نگاه کنیم؟" 

  ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 :شود می ساخته ?will you الحاقی باعبارت  شوند، می شروع us let باجمالتی که  -51
Let us study together, will you?                                        "به ما اجازه بده با همدیگر بازی کنیم، اجازه میدید؟"

Let us go shopping today, will you?                                  "به ما اجازه بده امروز به خرید  بریم، اجازه میدید؟" 
 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 

نوشته میشود نه برای جمله وابسته یا )پیرو( که نمیتواند بصورت  "پایهیا  اصیل جمله"الحاقی برای عبارت در جمالت مرکب،  -16
کلمات که دارای ای مستقل بکار برده شود و همراه با کلمه ربط بکار برده میشود. پس در نتیجه عبارت الحاقی را نمیتوان برای جمله 

 )در مثالهای پائین، زیر کلمات ربط، خط کشیده شده است.( ربط هست، بکار برد.
After studying English for two hours, Raman is going to watch his favorite cartoon, isn’t he? 

و(                        کلمه ربط  جمله اصیل)پایه(                                                                   جمله وابسته)پیر

  "رامان بعد از مطالعه انگلییس به مدت دو ساعت قصد داره کارتون مورد عالقه اش را نگاه کند، مگه نه؟"   
                       

He’ll turn the TV off before she goes to bed, won’t he? 

و(        کلمه ربط              جمله اصیل)پایه(            جمله وابسته)پیر

    "او قبل از اینکه به تختخواب برود تلویزیون را خاموش خواهد کرد، مگه نه؟" 
 

You saw my teacher While he was walking the park, didn’t you? 

و(              کلمه ربط              جمله اصیل)پایه(            جمله وابسته)پیر

    "تو معلم من را در حالیکه مشغول قدم زدن در پارک بود،دیدی، مگه نه؟" 
 

Because he didn’t have enough money, he decided not to buy that expensive car, did he? 

 جمله اصیل)پایه(                                                               جمله وابسته)پیر و(                             کلمه ربط

ز گران قیمت را نخرد، مگه نه؟"      "چونکه او پول کافز نداشت، تصمیم گرفت آن ماشیر
 

----------------------------------------------------------------------------------- 
)زمانهای  آمده باشد (.p.p) شکل سوم فعلیآیند که بعد از آنها تنها زمانی فعل کمکی بحساب م ,have has, hadفعلهای  -17

 استفاده میکنیم. الحاقی عبارت حال کامل و گذشته کامل( که در این حالت از آنها برای ساختن 
?they haven’t, his houseat addict man the  caughthave The police  

                                       شکل سوم فعل                       
وی پلیس مرد معتاد را در خانه اش دستگیر کرده اند، مگه نه؟"   "نیر

 

?have you ,at home on time arrived haven’t Up to now, you 
 شکل سوم فعل                                                                                         

                                     "مگه نه؟، به حال تو رس وقت به خانه نیامده ای  تا " 
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زمانیکه این فعلها  و یا ("خوردن"یا  "داشت   ")به معنی تنها فعل اصلی جمله باشند ,have has, hadدر صورتیکه افعال   -18
بنابراین با توجه به زمان  میشوند. ن فعل اصلی جمله محسوببه عنوا had to, has to, have to))باشند  "بودن مجبور"به معنی

 کمکی مناسب برای آنها استفاده کنیم.باید از فعل الحاقی عبارت ( ، در ساده یا گذشتهساده جمله )حال 
 (8)رجوع به توضیحات نکته 

 

آنها را به صورت د، اما ترجیحأ در کنکور استفاده کرالحاقی عبارت هر چند در این حالت از خود همین فعلها هم میتوان در  توجه:  
 .با توجه به زمان جمله استفاده کنید did, does, doفعل اصلی در نظر بگیرید و از افعال کمکی 

 

?he doesn’t, Italian golden watchan expensive  hasYour brother  

    "برادرت یک ساعت طالبی ایتالیابی گران قیمت دارد، مگه نه؟" 
 

?they don’t8 o’clock,  arounddinner  haveusually ey Th 

    "آنها معموأل شام را در حدود ساعت 8 میخورند، مگه نه؟" 
 

?he didn’texam last week, math a difficult  hadRaman  

    "رامان هفته گذشته یک امتحان ریاضز سخت داشت، مگه نه؟" 
 

 

?doesn’t she, tonight rty disheswash all the di has toMy sister  

    "خواهرم امشب مجبوره تمایم ظرفهای کثیف را بشوید، مگه نه؟" 
 

? they don’t be quiet at the class, have toalways The students  

    "دانش آموزان همیشه مجبور هستند که در کالس ساکت باشند، مگه نه؟" 
 

?he didn’tby taxi, ce to his offigo  had toThe man  

    "مرد مجبور بود با تاکیس به اداره اش برود، مگه نه؟" 
 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 : فعلهای( و  we, I) اگر جمله ای با فاعل های اول شخص مفرد یا جمع  -19

know, feel, posesup, believe, think ,hear 
 .نوشته شود (جمله بعد از آنها) جمله پایهعبارت الحاقی، باید برای  شروع شود، 

)دلیل این انتخاب هم این است که این نوع جمله های پایه هیچ خبری را منتقل نمیکنند و فقط یک مقدمه چینی هستند تا گوینده 
ین حالت جمله پیرو معنی مستقلی دارد و میتواند بصورت مجزا هم بکار برده عقیده و نظر خود را بیان کند. در ضمن در ااول شخص 

 (شود.
 I’ve heard that your grandfather is very sick, isn’t he? 

و با معت  مستقل                                                                                                          جمله پیر
 "مریض نیست؟ /  مگه نه؟، ت خییل مریضهبزرگ من شنیده ام که پدر"    

                                

We think that it’s not possible learn a foreign language in one month, is it? 

و با معت  مستقل                                                                                                                                      جمله پیر
ی یک زبان خارچی در یک ماه امکان پذیر نیست، مگه نه؟ /  امکان داره؟"      "ما فکر میکنیم که یادگیر
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 20-  چنانچه بخواهیم به عبارات الحاقی یا جمالت سؤالی جواب کوتاهی بدهیم، از همین عبارات الحاقی استفاده میکنیم:

 A: “The police have caught the addict man at his house, haven’t they?”     

 B: “Yes, they have”     
وی پلیس مرد معتاد را در خانه اش دستگیر کرده اند" -     "  مگه نه؟، نیر

   "بله، اینطوره"  -
 

           

A: “Her older brother never eats breakfast in the morning, does he?”               

 B: “No, he doesn’t” 
ش در صبح هرگز صبحانه نمیخورد" -  ؟" مگه نه، برادر بزرگیی

، اینطور نیست" -    ."نخیر
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ان زبان متوسطه"کانال کشوری   تقدیم میکند:  "دبیر

 Telegram ID: @VisionTeachers 
 

 

 

 "" 
 

: مـــــــــــــــــــتشهسه ـــــــــــــــــــجل  

 ترتیب اجزای جمله -     

 بـــــــــــــــالت مرکــــــــــــــجم -     

 ویلـــــــــموصر ایــــــــــضم -     
 

 دوازدهمپایه  2 و ا درس _    ــــمــــهــــــیازده ـــــــــپای  1درس 
 

ـــردآوری: و گــــــــــــــ تألیـــــــــــــــف  

ستانــــــــــــــــــیر دبـــــــــــــــــــدب انـــــــــــــــتان بوکـــــــــــــهای شهرســـــــــــــــــــیر  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------  

99 مرداد  
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"" 

 ترتــــــــیب اجــــــــــــزای جمــــــــــــــله در زبــــــــــــان انگلــــــــــــــییس

 

 اصیل فعل مفعول قید حالت قید مکان قید زمان
 اصیلاصلی

    فاعل فعل کمیک قید تکرار

 میآید. "ابتدای جمله" میباشد. فاعل همواره در فعلکسی یا چیزی است که جمله درباره ی آن صحبت میکند و کننده  فاعل: (1  
-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 زبان انگلیسی عبارتند از:ن افعال کمکی در مهمترین و اصلی تری فعال کمیک: ( ا2  
am, is, are, was, were, will, would, have, has, had 

را میگیرد و در جمالت سؤالی، فعل کمکی به قبل از   ”n’t“و یا مخفف آن   ”not“ کمکی، قید منفی ساز در جمالت منفی، فعل
 شد.(ا خواهیم ای جمله آشنجز) به مرور با تمامی ا فاعل منتقل میشود.

-------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 فعل عملی یا حالتی است که از فاعل بر روی مفعول روی میدهد. :( فعل3  
 .شوندتقسیم می s)(state verb و حالتی  (action verbs)به دو گروه کنشی، افعال در زبان انگلیسی   

کنشی یا حرکتی، وظیفه توصیف یک عمل را بعهده دارند. این افعال بیانگر عملی هستند  افعال  (action verbs):فعال کنیس  ا     
 .  توانند در زمانهای مختلف همچون زمانهای ساده و زمانهای استمراری بکار برد وند و میشدهیم یا اتفاقی که واقع میکه انجام می

 بگیرند.(: ing )یعنی میتوانند
 

      She watches TV every night. (زمان حال ساده) 
      She is watching a good movie at the moment. (زمان حال استمراری) 
 

ار یا عمل بپردازند. این گروه از افعال غالبآ بر وجود داشتن حالتی داللت دارند نه اینکه به انجام ک : (state verbs)حالت  افعال    
اک و مالکیت داللت داشته و در کل به افعالی ابالغ میشود که بدون این فعلها معموال به عواطف ، تفکرات، احساسات ، هوش و ادر

 نمیگیرند.(: ing ) یعنی  نمیشونداری بکار برده حرکت و عمل باشند. این افعال در زمانهای استمر
 

  They own a big house.                                                                                           " .دارند 
ی

   "آنها خانه بزرگ
   (NOT: They are owning a big house.)                                                                                                                  ".هستند 

ی
ن خانه بزرگ  "آنها در حال داشت 

  
:  افعال بندی دسته  :هستند گونه رچها مأعمو حالتی فعالا حالت 

 

 افعایل که افکار و عقاید و حالتهای ذهتی را نشان میدهند:  -۱
ن   recognize تشخیص دادن understand فهمیدن believe باور داشت 

نتصور کرد remember به یاد آوردن  imagine فراموش کردن forget 

ن  ن  notice توجه کردن know شناخت   mean منظور داشت 

ی را نشان میدهند: افعایل که مالکیت  -۲  و داشت 
 possess دارا بودن belong متعلق بودن own دارا بودن

ن  contain شامل بودن consist شامل بودن  have داشت 

 include شامل بودن depend on وابسته بودن owe بدهکار بودن
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 ربیط و حیس:  افعال -۳
رسیدنبه نظر  seem به نظر رسیدن  look شدن appear 

 get شدن grow شدن become شدن

 go شدن feel احساس کردن be بودن

 taste مزه دادن stay ماندن remain ماندن

 sound به نظر رسیدن turn شدن smell بو دادن

ن  hear شنیدن see فهمیدن  keep نگه داشت 
  

 :افعایل که احساسات و عواطف را نشان میدهد -۴
ن  wish آرزو کردن ن  love دوست داشت   need نیاز داشت 

ن  ن  mind اهمیت دادن doubt شک داشت   want خواست 

ن   hate متنفر بودن hope امیدوار بودن like دوست داشت 

 :حالت   و  کنیس    افعال تفاوت     
 میگیرند( ing)یعنی  صورت استمراری بکار برد،توان به نشی و حالتی این است که افعال کنشی را میوتِ افعال کمهمترین تفا     

 نمیگیرند.( ingیعنی ( .استفاده کرد توان در حالت استمراریولی افعال حالتی را نمی
 

 I am reading a book.                                                                          ".من در حال خواندن یک کتاب هستم" 

 یک فعل کنشی است و به درستی در حالت استمرای بکار رفته است. readاین جمله صحیح است؛ زیرا     
 

 I need a new phone.                                                                                 ".من به یک موبایل جدید نیاز دارم" 

 (NOT:   I am needing a new phone.)                                 " .ن  به یک موبایل جدید هستم       "من در حال نیاز  داشت 

 .یک فعل حالتی است که نباید به شکل استمراری بکار رود needجمله فوق اشتباه است؛ زیرا    
 

 

 نکته ای مربوط به کنکو ر منحرصأ زبان: 
     برخی از افعال هم میتوانند فعل حالت باشند و هم فعل کنشی. که در این دو حالت معانی آنها با هم متفاوت خواهد بود:

 

 ( د( ingمعنای کنیس  )  میگیر ند( ingمعنای حالت   فعل نمیگیر

 appear به نظر رسیدن ظاهر شدن

 look به نظر رسیدن نگاه کردن ) به(

ی  چشیدن  taste مزه داشت 

ی  بوئیدن  smell بو داشت 

 turn شدن چرخیدن

ی   go شدن رفت 

 grow شدن رشد کردن

 see فهمیدن دیدن

ی  خوردن  have داشت 

ی  فکر کردن  think باور داشت 

ی  لمس کردن  feel عقیده داشت 

ی  وزن کردن  weigh وزن داشت 
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 .می آیدشود. مفعول بعد از فعل اصلی جمله یا بعد از حروف اضافه میجام ن انآکه کار بر روى  استمفعول اسمى  :مفعول( 4   

.                                                                                                                           waterHe is drinking  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 گیرد. مکان و تعداد دفعات تکرار فعل در جمله مورد استفاده قرار مى، زمان، که براى توصیف نحوه استقید کلمه اى  : تعریف قید      
تکرار  ید هاى مکان، زمان،حالت و قیدهاىعالوه بر داشتن فاعل، فعل و مفعول اطالعات دیگرى رو به شکل ق اندجمله ساده میتو کی

 .هددر جمله به ما بد

 قید تکرار -د      قید زمان -ج     قید مکان  -ب       قید حالت  -الف      انواع قید:  
 

 جامن فعل به چه صورتى انآ . مثألدکننیرا بیان م انجام و اتفاق افتادن فعل"چگونیکى و نحوه "قید هاى حالت  لت: قید حا (5  

و یکى  دبدو" سریع"نها آیکى از  است اما ممکن دنها درحال دویدن هستنآدر نظر بگیرید. هر دوى  ادونده ر ۲. براى مثال است شده
 ماآر یا سریع ن فعل یعنىآدرباره نحوه انجام شدن و د آیکه مین کلمه اى آاما  است. "دویدن". در اینجا فعل ما دبدو "ماآر"نها آ از

 مثال: .شودنامیده می قید حالت دمى کنصحبت  دویدن

                                               .slowly, but his friend is running fastThey are running. Jack is running    

 ".میدود آهستهمیدود وىل دوستش دارد  رسیــــعآنها دارن میدوند. جک دارد  "
 

 .یموجمله بشدر متوجه قید حالت " چطور"یا "how" الؤنیم با پرسیدن سامى توقید حالت پیدا کردن راى ب    

                                  .How is Jack running?  He is running fast  میدودرسیــــع جک داره چطور میدود؟ اون داره   

  د.یشوه مقید حالت ساخت ،به آخر برخى از صفت ها "ly "با اضافه کردن پسوند    

ی قیــــــــــــــــــــــایگاه قرارگــــــــــــــــــج  :لهـــــــــــــــــالت در جمـــــــــــــــدهای حـــــــــــــــــــــــیر
 

کنند  قیدهاى حالت که براى توصیف حالت فعل مى باشند به طور معمول قبل یا پس از فعلى که مى خواهد حالتش را بیان        
 .متعددى باشد یعنى داراى مفعول باشد این قیدها مى توانند پس از مفعول قرار بگیرندگیرند. اگر فعلى، فعل  ار مىقر

 

 the letter ingread slowly s’She .    slowly the letter ingeadis r She.   "او به آرایم در حال خواندن نامه است."

  فاعل      فعل               مفعول        قید حالت                       قید حالت  فعل اصیل                                                                    
            :|دباید به این نکته توجه کنید که قید حالت نمى تواند بین فعل و مفعول قرار بگیر   

                                                                                                                 .the letter slowlyShe read    

                                                 .بین فعل و مفعول قرار گرفته استslowly این جمله نادرست مى باشد چون قید حالت   

             ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ر. پس به عبارت دیگدصحبت میکننمکان انجام شدن و اتفاق افتادن فعل که درباره  دقیدهاى مکان قیدهایى هستن  قید مکان:  (6 
  در نظر بگیرید. ان مثال دونده را. همهندن میدانش ار فعلانجام شدن  " مکان و جاى"که  دقیدهاى مکان در واقع کلماتى هستن

     Jack is running on the street.                                                                 ".جک در حال دویدن در خیابان است"                         
  

               :بپرسیم را  "کجا"یا ”where“ ال ؤنیم ساشناسایى کنیم مى تو ار "مکان"جمله قید  کیدر براى اینکه    
      

    Where is jack running?                                        Jack is running on the street.                          
در انتهاى جمله به کار مى روند. اگر در جمله فقط قید مکان داشته باشیم مى تواند پس از فعل یا مفعول آن  أقیدهاى مکان غالب    
 .بین فعل و مفعولش بیاید بگیرد. اما این قید نمى تواند ما قرار

     I met my friend on the street.                                                                                             

    NOT:  I met on the street my friend.                                                                                           
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ارائه مى کنند. این قیدها به  ابه ما اطالعاتى ر "شدن فعل زمان انجام"قیدهاى زمان قیدهایى هستند که درباره  :قید زمان (7  
که زمان اتفاق  دم که قیدهاى زمان کلماتى هستنوئینیم بگا. پس مى تواست اتفاق افتاده (فعل)ن کار آکه چه زمانى  ویندمیگ ما

  است: که این کار چه زمانى رخ داده ویندو میگ هندن میدابه ما نش را کاری کی افتادن
 

Jack was running yesterday  

  "چه زمانى "یا ، "چه موقع"، "کى" یا" when"  الؤنیم سامشخص کنیم مى تو اجمله اى بخواهیم قید زمان ر کی دربراى اینکه      
 .(برای سؤال پرسیدن در مورد ساعت استفاده میشود what time) از  .شود جمله مشخص دربپرسیم تا قید زمان  را 

 When was Jack running?                             He was running yesterday.                                           
                                                                  

 .قرار بگیرند "انتهاى جمله" و هم در "ابتداى جمله"قیدهاى زمان به طور معمول مى توانند هم در     

                       I saw my friend.  Yesterday                               . yesterdayI saw my friend         

ی ـــــــــــــــگ قرار یبــــــــــــــــوترت وهــــــــــــــــــنح  ان: ـــــــــــــــزم و کانــــــــــــم الت،ــــــــــــــــح دهاىــــــــــــــــــقی رفت 
                                           .this morning on the street slowlyHe was walking                                       

                                  قیدحالت         قید مکان          قید زمان                      

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

      8( قید هاى تکرار: این قیدها تعداد دفعات تکرار فعل جمله را نشان میدهند.
  

 always همیشه usually معموأل generally معموأل often اغلب

 sometimes گایه اوقات normally معموأل hardly به ندرت never هرگز

 scarcely به ندرت barely به ندرت seldom به ندرت occasionally گهگایه

 frequently اغلب rarely به ندرت hardly ever به ندرت 
 

 ج

 استاین  وم این جملهیرند. مفهقرار مى گ "قبل از فعل اصیل" داراى یک فعل هستندقیدهاى تکرار در زمان حال ساده که  -الف  
 د.قرار میگیر "ن فعلآقبل از "قید تکرار ، داشوجود نداشته بو فعل کمکى  دجمله باش درفعل  کی رکه اگ

     football on Saturday. plays usuallyHe                                     "او معموأل در شنبه ها فوتبال بازی میکند."   
         فعل اصیل   قید تکرار                                                                                                                                                                     

                 د.  میگیر ارقر" to beبعد از فعل "قید تکرار ، داشته باشیم to be اگر در جمله فعل ب(  

        late often isHe.                                                                                                       "او اغلب تأخیر دارد."   
 to be فعل   قید تکرار                                                                                                                                           

ی فعل کمیک"قیدهاى تکرار ، دو و یا سه فعل کمکى باشند، جمالتى که داراى یک پ(     .یردیگقرار م "بعد از اولتر

    leaving his dirty socks on the floor.   always isShe          ."میگذاردجا "او همیشه جورابهای کثیفش را روی کف اتاق  

   remember his name. never canI                                                            من هرگز نمیتوانم اسمش را به یاد بیاورم."" 

 hardly ever  -hardly  -arcely sc -seldom  -barely  -rarely  never-    چنانچه یکی از قیدهای تکرار : :1نکته   

 بکار برده نمیشود. no و یاnot بحساب میآید و دیگر در آن جمله قید منفی ساز  "منفن "بکار رفته باشد، آن جمله جمله ای           

      I rarely go swimming. وم"م                                                   ) به شنا نمیرم( ".ن به ندرت به شنا میر

 هم میآید اما جمله از نظر معنی تغییر نخواهد کرد: "ابتدا و انتهای جمله"در  sometimesقید تکرار  :2نکته   
    Sometimes I have lunch at work.                  = I have lunch at work sometimes.                                      

  :استفاده میکنیم "وقتچند وقت به چند " به معنی “How often” برای سؤالی کردن قیدهای تکرار از :3نکته   
  How often do you have Math?                                                     "چند وقت به چند وقت ریاضن دارید؟"  
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 Compound Sentences             جمالت مرکب
 

 

 :یســــــــــــــــان انگلیـــــــایه در زبـــــــــــم پـــــــط هــــــــــرب کلــــــــــــمات
 

می « جمله های ساده»باشد. این گونه جمله ها را  فعلو یک  فاعلآموختیم که یک جمله انگلیسی باید حداقل دارای یک    
 ، «  and»قل دارای یک فاعل و یک فعل می باشند، با کلمه های ربط مانند نامیم. حال اگر دو جمله ساده را که هر کدام حدا

«or » و«so  » تشکیل می شود. "جمله مرکب"به هم مرتبط کنیم، یک 

برای وصل کردن کلمات، عبارات و جمالت یکسان )از نظر گرامری(  (coordinating conjunctions) حروف ربط هم پایه ساز     
ه گرامری باشند؛ برای مثال هر دو عنی اینکه اگر قرار است دو کلمه را به هم وصل کنند آن دو کلمه باید از یک گروبه کار میروند. ی

 …. حروف ربط هم پایه کاربردهای مختلفی مانند بیان کردن تضاد، نشان دادن انتخاب، نتیجه گیری و باشند …باید اسم، صفت و 
 کاربرد و توضیح با که دارند وجود ساز همپایه حرف هفت انگلیسی زبان در . میدهیم توضیح مثال چند با را یک هر ادامه در. دارند

 :د شدخواهی آشنا هرکدام

so yet or but nor and for 
 زیرا و  نه و اما یا این وجود با این بنابر

 .استفاده کنید “SFANBOY” برای به خاطر سپردن این هفت حرف ربط میتوانید از عبارت اختصاری  :نکته   

 

  and  طــــــــــــــــرف ربـــــــــــــــرد حـــــــــــــــــکارب

 :. مثالمیدهد نشان را چیز دو بودن یکسان  می باشد "و"این حرف ربط به معنای   

   I take milk and sugar in my coffee.                                                                       " .من در قهوه ام شیر و شکر میریزم"  

   She listened to music and watched TV after lunch.                      ".او بعد از ناهار تلویزیون نگاه کرد و آهنگ گوش داد " 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 :می باشد. مثال "ولی"و  "اما"این حرف ربط بیان کننده تضاد و مغایرت می باشد و در فارسی به معادل     

   I like coffee, but my wife prefers tea.                                                        ".من قهوه دوست دارم، اما همرسم چای را ترجیح میدهد "    

    I eat cake, but I never eat biscuits.                                                                        " .من کیک میخورم، اما هرگز بیسکویت نمیخورم"    

----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  or  طــــــــــــــــرف ربـــــــــــــــرد حـــــــــــــــــکارب

 :میباشد. مثال "یا"این حرف ربط برای نشان دادن و انتخاب یک گزینه دیگر به کار میرود و معنی فارسی آن     

 Would you like cake or biscuits with your coffee?                   "همراه قهوه ات کیک دوست داری یا بیسکویت؟"  
 We like to live in Paris or London.                                            " .کنیم 

ی
 " ما دوست داریم در پاریس یا لندن زندگ

 

   but   طــــــــــــــــرف ربـــــــــــــــرد حـــــــــــــــــکارب
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  so   طــــــــــــــــرف ربـــــــــــــــرد حـــــــــــــــــکارب

 :می باشد. مثال "نتیجه در"یا  "پس"و  "بنابراین"برای نشان دادن نتیجه و پیامد چیزی به کار میرود. معادل فارسی آن      

He was very hungry, so he ate all the cake.  
                                      همه کیک را خورد." بنابراین او خییل گرسنه بود،"  

I’ve drunk six cups of coffee today, so I’ve got a headache. 
    "من امروز شش فنجان قهوه خو رده ام، در  نتیجه رسدرد شدیدی گرفته ام ."

------------------------------------------------------------------------------------------ 

   for   طــــــــــــــــرف ربـــــــــــــــرد حـــــــــــــــــکارب

در این معنی با  می باشد. "چون"یا  "زیرا"و علت به کار میرود و معنی فارسی آن دلیل برای نشان دادن  for حرف ربط    
because .مثال هم کاربرد میباشد: 

She must have been very hungry, for she ate everything immediately. 

ن را به رسعت خورد."    "او حتما خییل گرسنه بوده است، چون همه چیر

He’s overweight, for he eats too many cakes and biscuits. 

    "او اضافه وزن دارد، چون کیک و بیسکو یت زیادی میخورد ."  
 ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

می باشد. حرف ” و نه“این حرف ربط برای نشان دادن یا انتخاب یک حالت منفی بعد از یک حالت منفی به کار میرود و معنی آن      
 :در آن است باید فعل مثبت داشته باشد. مثال nor به هم وصل میکند. جمله ای ت راعباردو جمله یا  nor ربط

He doesn’t eat cake, nor does he eat biscuits. 

 ".بیسکویت میخورد نه و  "او نه کیک میخورد   
 

Switzerland is not in the European Union, nor is it a member of NATO. 

 ".عضو ناتو است نه و  حادیه اروپا است"سوییس نه عضو ات   

------------------------------------------------------------------------------------------ 

  yet   طــــــــــــــــرف ربـــــــــــــــرد حـــــــــــــــــکارب

نی اینکه با توجه به شرایطی انتظار نداریم یک کاری صورت بگیرد اما یعاین حرف ربط برای بیان تضاد غیر منتظره به کار میرود.     
 :می باشد. مثال "با این وجود" yet صورت میگیرد. معادل فارسی

He’s seventy-two, yet he still swims, runs and plays football regularly. 

 ".و فوتبال بازی میکندب شنا میکند، میدود هنوز هم به طور مرت وجود این با  "او هفتاد و دو سال سن دارد،   

He’s overweight, yet he continues to eat lots of fast food. 

 ".به خوردن فست فود ادامه میدهد وجود این با  "او اضافه وزن دارد،    
 
 
 

  nor    طــــــــــــــــرف ربـــــــــــــــرد حـــــــــــــــــکارب



Telegram ID:  @VisionTeachers              ان زبان متوسطه"کشوری   کانال "دبیر  
 

 "احمدی جمال"لیف و گردآوری: أت   "ضمایر موصویل -جمالت مرکب  -اجزای جمله : "هشتم جلسه  "گرامر" موضویع جمع بندی    8            

 حـــــروف ربـط جفت   یا  هم آیند  )زبان تخصیص(: 
 

 هم کنار زوجی ربطحروف شوند.می استفاده جفت بصورت که دهستن ربطی حروف پیداست نامشان از که همانطور زوجی یا جفتی ربط حروف       
 :شوندمی زیر موارد شامل زوجی ربطحروف از برخی .است متفاوت جمله در آنها مکان و شوندنمی استفاده

not only … but also but … not neither … nor or … either or … whether and … both 
 هم ... هم که آیا  –چه ... چه  یا ... یا نه ... نه نه ... اما نه تنها ... بلکه

 
I either want the cheesecake or the hot chocolate. 

ی کیک یا  من"     ".خواهمیم داغ شکالت یا پنیر
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

I’ll have both the cheesecake and the hot chocolate.  
ی کیک هم من"     خورد." خواهم داغ شکالت هم و  پنیر

                   ------------------------------------------------------------------------------------------             

 I didn’t know whether you’d want the cheesecake or the hot chocolate, so I got you both. 
ی و  یا شکالت داغ بخورید، بنابراین من هر  دو  را   گرفتم.    "من نیمدانستم که آیا  یمخواهید   کیک پنیر

------------------------------------------------------------------------------------------ 

chocolate. hot the nor cheesecake the neither want I 
ی کیک  نه من"                                                                                                               ".خواهمیم داغ شکالت نه و  پنیر

----------------------------------- ----------------- -------------------------------------- 
chocolate. hot the also but cheesecake the only not – both them eat I’ll 

                                                                                      داغ" شکالت بلکه پنیر  کیک  فقط نه – خورمیم را  آنها  دوی هر  "من 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

I see you’re in the mood not for dessert but appetizer. 
     "من متوجه شدم شما  برای درس  رسحال نیستید  اما برای پیش غذا  هستید."                                                                           

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 .است متفاوت جمله در آنها جایگاه و شوندنمی استفاده هم کنار در جفتی ربط حروف :مجدد یادآوری  

 
 :یادداشت

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 (Relative Pronouns)         ویلــــــــــــــــــــایر موصـــــــــــــــضم

ما از داری هستند که در وسط جمله آمده و برای اسم ماقبل خود توضیحات بیشتری میدهند.   whکلماتضمایر موصولی       
کند ما آید و مشخص میاره موصولی بعد از اسم میوکنیم. جملهضمایر موصولی برای دادن اطالعات اضافی درباره اسم استفاده می

که با ضمایر موصولی شروع میشوند و اسم یا ضمیر قبل از خود  به جمالتیکنیم. یز صحبت میداریم درباره کدام شخص یا کدام چ
 میگویند. "جمالت موصویل"را توضیح میدهند، 

 I found the keys which I lost yesterday. " گم کرده بودم را پیدا کردم. را که دیروز  من کلیدهایی"                             

شروع  whichیک جمله موصولی است، چون با ضمیر موصولی  ”which I last yesterday“همانطور که در مثال باال میبینید،  
 ترجمه میشوند. "را  که – که"رت ضمایر موصولی همیشه بصو پرداخته است. keysشده است و به توضیح اسم قبل از خود یعنی 

 

 .دارند  "مفعویل" و "فاعیل" نقشضمایر موصولی دو  :دسته بندی ضمایر موصوىل

ضمایر موصولی فاعلی ضمایری هستند که در جمله وصفی نقش فاعل را دارند، یعنی به جای اسم  :ضمایر موصولی فاعلی الف:
 .به کار میرود "فعل"همیشه  ،بعد از ضمایر موصولی فاعلی .جلوگیری میکنند مورد توصیف می آیند و از تکرار آن در جمله وصفی

بعد از ضمایر  .ضمایر موصولی مفعولی ضمایری هستند که در جمله وصفی نقش مفعول را دارند: ضمایر موصولی مفعولی ب:
  جمله وصفی است. "فاعل"ا اسم یا ضمیری روبرو هستیم که ببالفاصله  ،موصولی مفعولی

  

 تشخیص ضمیر موصویل فاعیل و مفعویل در جمله: 
است. اما اگر  "ضمیر موصویل فاعیل"همان طور که در باال گفته شد اگر بالفاصله بعد از ضمیر موصولی فعل قرار داشت، آن      

ر ال دقت کنید تا بهتاست. به این دو مث "ضمیر موصویل مفعویل"بالفاصله بعد از ضمیر موصولی اسم یا ضمیر قرار داشته باشد، آن 
 :متوجه شوید

The man who called me was very angry.                                  ".مردی که به من زنگ زد، خییل عصباین بود"   
                       فعل      

The man whom we talked to, was very angry.               ".مردی را که ما با او  صحبت کردیم، خییل عصباین بود"  
                                                    فاعل

در نقش ”whom“و در جمله دوم آمده است  "فعل"میباشد چون بعد از آن یک ضمیر موصولی فاعلی  ”who“ در جمله اول    
 آمده است. "فاعل"مفعولی است چون بعد از آن 

 

ویل: ــــــــــــایر موصـــــــــواع ضمـــــــــــان  

 

 میآید: "فعل"، آن. بعد از میرودبکار  "انسان"دارد و برای  "فاعیل"این ضمیر موصولی نقش : who ضمیر موصویل -1
 Rudaki who lived in the 4th century is a famous Persian poet. 

 میکرد، یک شاعر مشهور ایراین  که"رودگ 
ی

          انسان    فعل   نقش فاعیل                                                           ."است در قرن چهارم زندگ
 

?you from road the across lives who woman the that Isn’t 
 یم کهآیا این همان خانیم نیست "

ی
             فعل     نقش فاعیل          انسان                         کند؟"آن طرف خیابان شما زندگ

 
 

American.us French at university, was  taught who The teacher 
                        فعل     نقش فاعیل          انسان                                                  در دانشگاه به ما زبان فرانسوی را تدریس کرد، آمریکایی بود." کهمعلیم "

 

https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=you
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=from
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=road
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=the
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=across
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=life
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=who
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=woman
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=the
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=that
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 میآید "فاعل"، آنود. بعد از میربکار  "انسان"دارد و برای  "مفعویل"این ضمیر موصولی نقش  :whom ضمیر موصویل -2
 The man whom you met at school yesterday is an English teacher. 

            فاعل   نقش مفعویل        انسان                                                           " . دیروز در مدرسه مالقات کردی، یک معلم انگلییس است کهرا  مردی "
  

 

Have you seen those people whom we met on holiday?  
                                                    انسان            فاعل   نقش مفعویل   

                     "اید؟ما در تعطیالت دیدیم مالقات کرده را کهآیا افرادی " 
 

 

بکار برده  "انسان غیر "دارد و هم نقش مفعولی و برای  "فاعیل"نقش هم این ضمیر موصولی  :which ضمیر موصویل -3
 میآید: "فاعل"و در حالت مفعولی بعد از آن  "فعل"ضمیر، در حالت فاعلی، د. بعد از این میشو

 

The cat which lives near us was drinking milk.          ".میکنه، داره شیر مینوشه 
ی

"گربه ای که نزدیک ما زندگ
 فعل    نقش فاعیل    غیر انسان  

   

I found the keys which you lost yesterday.                           ".کلیدهایی را که تو  دیروز گم کردی، پیدا کردم"
                      فاعل   نقش مفعویل   غیر انسان

                                                                 

                                 
 .holiday our in lot a enjoyed we which thing the definitely was food The 

 غیر انسان   فاعل  نقش مفعویل                                                                                                                                   
ن          در تعطیالت ازش لذت بردیم." خییلما  کهی بود "غذا واقعا چیر

 

 .unavoidable was night last happened which accident the said police The 
      فعل          نقش فاعیل           غیر انسان                                                                                                                                       

  ناپذیر بود."  دیشب رخ داد، اجتناب کهیس گفت تصادفن لپ"
               

 .down put enbe has keeper its killed which tiger the that reported newspaper The 
   فعل       نقش فاعیل        غیر انسان                                                                                                                    

ی   "     . نگهبانش را کشته بود، با دارو کشته شد که"روزنامه گزارش داد بیر
 

 

دارد  "فاعیل"نقش یشود. هم هم برای انسان و هم برای غیر انسان بکار برده ماین ضمیر موصولی : that ضمیر موصویل -4
میآید. در واقع این ضمیر  "فاعل"و در حالت مفعولی بعد از آن  "فعل". بعد از این ضمیر، در حالت فاعلی، "مفعویل"و هم نقش 

 موصولی جانشین ضمایر موصولی دیگر میشود:
 Rudaki that lived in the 4th century is a famous Persian poet. 

 میکرد، یک شاعر مشهور ایراین است."در قکه "رودگ 
ی

          نقش فاعیل     انسان    فعل                                             رن چهارم زندگ
 

 

 The man that you met at school yesterday is an English teacher. 
           انسان    فاعل  نقش مفعویل                                         است."دیروز در مدرسه مالقات کردی، یک معلم انگلییس  را که"مردی 

           
The cat that lives near us is drinking milk.   میکنه، داره شیر مینوشه."            فعل 

ی
 "گربه ای که نزدیک ما زندگ

                                                                                                                                                                                                        نقش فاعیل   غیر انسان
      

 I found the keys that you lost yesterday.                            ".کلیدهایی را که تو دیروز گم کردی را  پیدا کردم"   
                                                فاعل  نقش مفعویل  غیر انسان         

 

You shouldn’t believe everything that you read in the newspaper.  
ی   ن                                                 فاعل   نقش مفعویل    غیر انسان               خوانید باور کنید."در روزنامه یم را که"شما نباید هر چیر

 

showed me seemed to be very strange. you that The boy 
                          فاعل  نقش مفعویل  انسان                                                       نشان دادی خییل عجیب به نظر یم آمد." به من را که"پرسی 

 

https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=have
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=you
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=see
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=those
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=people
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=who
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=we
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=meet
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=on
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=holiday
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=holiday
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=our
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=about
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=most
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=enjoy
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=which
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=thing
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=the
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=definitely
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=food
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=the
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=unavoidable
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=night
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=last
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=happen
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=that
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=accident
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=the
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=say
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=police
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=the
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=down
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=put
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=be
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=has
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=keeper
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=its
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=kill
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=which
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=tiger
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=the
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=that
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=report
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=newspaper
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=the
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=you
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=believe
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=everything
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=that
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=you
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=read
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بکار برده میشود.  "مکان"دارد و هم نقش مفعولی و برای  فاعلینقش هم این ضمیر موصولی  :where ضمیر موصویل -5
کنیم در کجا رخ اش صحبت میاطالعات اضافی درباره مکان چیزی استفاده کنیم و مشخص کنیم چیزی که دربارهبرای دادن 

 .هم استفاده کرد "in which" جای آن میتوان ازو به  دهد.می
 

This is the city where / in which I was born.                          ".اینجا شهری است که در آن به دنیا آمدم" 

                                                                                                                                 مکان
 

Do you remember the place where / in which we caught the train?  
                                                     مکان                                                         آید؟"    ما توانستیم سوار قطار شویم را یادت یم را که"جایی 

 

Stratford is the town where / in which Shakespeare was born.  
اتفورد شهری است                                 مکان                                                                                                          شکسپیر در آن به دنیا آمد." که"اسی 

 

 د:بررا میتوان در آخر جمله هم بکار برده  ی همراه ضمایر موصولیحرف اضافه هاکه  میگیریمدر چند صفحه آینده یاد  : تهنک

                 .inI was born which  the cityThis is     

                             مکان                           

 هم بکار برده میشود. “at which“, ”on which” مرجع جمله مکان باشد،چنانچه  نکته)زبان تخصصی(:  

 
 

 

بکار برده میشود.  "زمان"دارد و هم نقش مفعولی و برای  نقش فاعلیهم این ضمیر موصولی  :when ضمیر موصویل -6
 .هددمیرخ  چه زمانی کنیممیاستفاده کنیم و مشخص  کهزمان چیزی برای دادن اطالعات اضافی درباره

 

Today is the day when we start learning lesson 2.               ".وع میکنیم  "امروز، روزیه که درس دوم رو رسر

                         زمان

England won the world cup in 1996. It was the year when my grandparents got married.  
                                                                                                            زمان

 "پدربزرگ و مادر بزرگم ازدواج کردند.  کهرا برد. همان ساىل بود  1996"انگلستان جام جهاین 

I remember my twentieth birthday. It was the day when the 2nd world wars happened.  
 زمان             

ن روز تولدم را یادم یم  جنگ جهاین دوم اتفاق افتاد."  کهآید. روزی بود "من بیستمتر
       

 هم استفاده کرد. “in which” ,”at which“, ”on which”توان ازمی whenبه جای  نکته)زبان تخصصی(:
  

 

ما بین این اسمها بر قرار  ”رابطه مالکیت“د و یآ می ”اسم“قبل و بعد از این ضمیر موصولی  :whose ضمیر موصویل -6
کسی که متعلق به اسمی در  خواهیم درباره چیزی یایعنی وقتی میاسم انسان باشند، هم غیر انسان.  داست. اسمها هم میتوانن

 آوریم.می ”whose“جمله است صحبت کنیم بعد از اسم، 

 

The man whose house is very big is my uncle.                    ".مردی که خانه اش بزرگه، عموی من است"  
 (مالکاسم اول )                    دوم اسم                             )خانه ی مرد( رابطه مالکیت برقرار است. whoseاز  و بعد قبلدر  ،در این مثال

   
 

I met a man whose brother works in Moscow.                      ".من مردی را دیدم که برادرش در مسکو کار یمکند"   
 

(      مالکاسم اول )                    دوم اسم  

          

That’s the man whose name I always forget.           ".او خانیم است که اسمش را من همیشه فراموش یمکنم"  

(                 مالکاسم اول )               دوم اسم  

             

Sir James, whose birthday is on February 26, plans to have a big party. 
 (مالکاسم اول )                         دوم اسم         کند."  برگزار  بزرگ مهماین  یک دارد  قصد  است، فوریه 26 در  تولدش روز  که جیمز  "رس 

 

    

 هم استفاده کرد. “of which” میتوان از whoseبه جای ضمیر موصولی   نکته) زبان تخصصی(: 
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 : باشند  مفید نکات مهم زیر میتوانند در حل تستهای این درس 
)اولویت انتخاب ما بین ضمایر موصولی  .م استفاده کرده“ who” میتوان ازضمیر موصول whomبه جای ضمیر موصولی  : ۱نکته

 در تستها، به ترتیب داده شده در مثال زیر میباشد:
 

The man whom / who / that you met at school yesterday is an English teacher. 
 مدرسه مالقات کردی، یک معلم انگلییس است."تو دیروز در  را که"مردی   

 ------------------------------------------------------------------------------------------ 
در حالت فاعلی، بعد از ضمیر موصولی، نمیتوانیم ضمایر فاعلی بیاوریم و در حالت مغعولی هم  (: بسیار مهم و کنکوری) ۲نکته 

 نمیتوانیم بعد از آنها ضمایر مفعولی بیاوریم: 
 

Raman is the boy who he plays the guitar well.                                    ".رامان پرسیه که به خویر گیتار مینوازد" 

                          نقش فاعیل     انسان        فعل      
   

اهنیه    in Paris last summer. itbought she  which the dressThis is  تابستان گذشته در پاریس خریدم." که"این پیر
                                                  فاعل  نقش مفعوىل      غیر انسان 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
میتوانیم  “whom”و  “which”صولی بیاید، فقط از قبل از ضمیر مو "حرف اضافه"چنانچه  (: بسیار مهم و کنکوری)۳نکته

 .(4نکته : در )مثال استفاده نمیکنیم. who, that, where, when, whoseبعد از حروف اضافه هرگز از  استفاده کنیم.
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 "قبل از ضمیر موصویل" به میتوان را اضافه حرف آن باشد، داشته اضافه حرف جمله، فعل ،موصولی ی واره جمله در اگر : ۴نکته 
 :کرد استفاده that از آن جای به یا و کرد حذف را مفعولی موصولی ضمیر نمیتوان دیگر صورت این در کرد. منتقل

The music which I listened to was great.                                     ".موسیف  را که به آن گوش میدادم عاىل بود"  
The music to which I listened was great.  

 منتقل کرده ایم.  which آمده است که در جمله دوم آن را به قبل از ضمیر موصولی listen بعد از فعل to در جمله اول حرف اضافه 

The house which we live in is very large.                         ".میکنیم خییل بزرگ است 
ی

  "خانه ای که ما در آن زندگ
The house in which we live is very large. 

The boy whom you talked to is my brother.                                          ".پرسی که با او حرف زدی برادر من است"   
The boy to whom you talked is my brother. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 میتواند اشاره به یک جمله کامل داشته باشد:  whichضمیر موصولی )زبان تخصیص(:  5نکته

 

ry kind of him. was ve which, the roomsRaman helped me clean  
ن کنم    با این کارش(، خییل به من لطف کرد.") که"رامان کمکم کرد تا همه جا را تمیر

------------------------------------------------------------------------------------------ 
درباره یک اسم، برای دادن اطالعات بیشتر  عالوه بر توضیح دادن whichتوانیم از ضمیر موصولی می )زبان تخصیص(:  6نکته

واره اول توضیح درباره جمله whichهای زیر کلمه لواره دلیل بیاوریم. در مثاواره هم استفاده کنیم، مثال برای جملهدرباره یک جمله
 واره را بیان کرده است:بیشتر داده است و یا علت وقوع یک جمله

He was usually late, which always annoyed his father. 
     ".همیشه پدرش را عصباین یم کرد کهاو معموال دیر یم کرد، "     

 

We’ve missed our train, which means we may be late. 
است دیر برسیم."یعنن ممکن  که"ما از قطارمان جا ماندیم،       
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 تخصیص(:  زبان ) what مفعویل و  فاعیل موصویل ضمیر 

ندارد، بدین معنی که مفهوم مرجع در  "و مشخیص نیاز به مرجع ظاهری"تنها ضمیری است که  whatاز بین ضمایر موصولی    
 ("که آنچه هر - که آنچه ")بمعنیآن مستتر است و بیشتر جنبۀ خنثی دارد، یعنی حالت مذکر و مؤنث بودن آن مشخص نیست.

I can’t tell you what (the thing which, the things which) he wanted me to do. 
 ".خواست انجام بدهم را به شما بگویماو از من  که آنچه"من نیم توانم  
 

What is useful is the best.                                                             ".ن است ین چیر   "آنچه که مفید است، بهی 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 و کلمات زیر: "اعداد ترتیت  "و  "صفات عایل"بعد از  نکته ی بسیار مهم )زبان تخصیص(:  

anybody, anyone, somebody, nowhere, nothing, nobody, anybody, anywhere, anything, only, all, … 
 

 و نمیتوان از سایر ضمایر موصولی استفاده نمود. به کار برده می شود "that" فقط از 
Anything that he saved was lost.                                                 ".ی را که او پس انداز کرد، از دست رفت ن   "هر چیر

Everywhere that I go remember his gentle face.                       ".هر جا که یم روم، چهرۀ آرام او را به خاطر یم آورم"  

It was the third accident that I saw yesterday.                                               ".ن تصادفن بود که دیروز دیدم  "سومتر

He was the tallest man that I had ever seen                               ".او بلند قدترین مردی بود که تا آن وقت دیده بودم"  
It was the only thing that was worth seeing.                                     ."ی بود که ارزش دیدنش را داشت ن   "آن تنها چیر

All the books that I have read belong to his library.     ".همۀ کتاب هایی را که خوانده ام متعلق به کتابخانۀ او است"  

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 یص(: ـــــــــویل)زبان تخصــــــــــایر موصـــــــــــــداد با ضمــــــــــــها و اعجــــــــــــــسنیتـــــــــــــــــــکم
 "of حرف اضافه"در این حالت ما بین اعداد و کمیت سنج ها ها و اعداد استفاده کنیم، سنجتوانیم از کمیتبا ضمایر موصولی می    

 :مثألمیباشد. “  ”whichو برای غیر انسان“  ”whomنسانمیآید. به یاد داشته باشیم که بعد از حروف اضافه، ضمیر موصولی برای ا
• many of whom                                              (بیشی  آنها)                                

•  most of whom  (بیشی  آنها)                                                                                                                      

• none of whom                                                         (هیچی از آنها)  

• one of which                                                     (ییک از آنها)                                   

• some of which                                              (بعضن از آنها)                              

•  two of which                                                  (دو تا از آنها)  

 وجه کنید:های زیر تهای فاعلی، مفعولی و متمم ظاهر شوند. به مثالتوانند در نقشاین ساختارها می 
She has three brothers, two of whom are in the army.  

 هستند."رتش در ا دوتای آنها"او سه برادر دارد،   
 

I read three books last week, one of which I really enjoyed.  

 آنها واقعا لذت بردم." از ییک از"من هفته پیش سه کتاب خواندم،   
 

There were some good programs on the radio, none of which I listened to.  

 گوش نکردم."  هیچکدام از آنهاشد، به "چند برنامه خوب از رادیو پخش یم   
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 (: کنکور  عمویم زبان در  پرتکرار  بسیار  سؤاالت  جزء )موصویل ضمایر  حذف
 کامل توصیه میشود.ذکر نشده است اما مطالعه آن به طور قسمت ازگرامر در کتاب درسی  این توجه:

، موصولی اگر ضمیر ،عبارتی دیگر به کنیم.   حذف را  آن میتوانیم آمده باشد  "فاعل" ،مفعویلموصویل ضمیر بعد از الف:    
 وجود آید:بدون اینکه تغییری در معنای آن جمله به  توانیم آن را حذف کنیم می باشد جمله واره موصولی مفعول

 

The man whom / who / that you met at school yesterday is an English teacher. 
 فاعل                    تو دیروز در مدرسه مالقات کردی، یک معلم انگلییس است." "مردی را که   

 

This is the book which / that everyone is talking about. 
 فاعل                                 ".همه درباره اش صحبت میکنند "این همان کتایر است که   

 

The car which / that Jason bought runs on electricity and gas. 
ین کار میکند "ماشینن را که    ن        فاعل                                                            ".جیسون خرید با برق و بین

 

I know the person that we saw yesterday.                                       ".شخض ر ا  که ما دیرو ز  دیدیم، یم شناسم"  
                                                           فاعل

 .ذف کنیمرا ح that نیز برای آن بکار رفته است. به همین دلیل می توانیم that مفعول جمله است و the person در این جمله 

Did you find the money which you lost?                                               "پوىل رو که  گم کرده بودی پیدا کردی؟"   
 فاعل                               .را حذف کنیم which اینجا نیز می توانیم ضمیر مفعولی 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 بعد از خود حذف میشوند:  to beبیایند، همراه با فعل  "جمله مجهول"یا  "جمله استمراری"چنانچه ضمایر موصویل بر رس ب:    

The person who is talking to Richard is the new member. 
                                          جمله استمراری  

 => The person talking to Richard is the new member . ".داره با ریچارد صحبت یم کنه عضو جدیده کهشخض "   

The student who was watching TV was my classmate. 
 جمله استمراری                                                 

=>The student watching TV was my classmate    ".تماشای تلویزیون بود، همکالسیم بوددر حال  کهدانش آموزی " 

  
Most of the students who were invited to the party did not come. 
 جمله مجهول                                                                         

 =>Most of the students invited to the party did not come. 
 به میهماین دعوت شده بودند نیامدند." که"بیشی  دانش آموزاین   

------------------------------------------------------------------------------------------ 
و  از آنها فعیل آمده باشد، میتوانید ضمیر موصویل فاعیل  باشند و بالفاصله بعد  "فاعیل"چنانچه ضمایر موصویل در نقش  : ج   

 دار کنید!  ing بدون توجه به زمانش، ا ن ر آرا حذف کرده و فعل بعد از فعل کمیک 

I don’t know the person who / that donated this money.                ".من مردی که پول را اهدا کرد، نمیشناسم" 

                                                                                     نقش فاعیل              انسان   فعل             
=>I don’t know the person donating this money.  
 
The student who watches TV is my classmate. (زمان حال ساده) 
The student watching TV is my classmate.               ".این دانش آموز که تلویزیون تماشا میکنه، همکالیس من است" 
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The student who will watch TV tomorrow is my classmate. (زمان آینده ساده) 
The student watching TV tomorrow is my classmate. 

."همکالیس من استد، تلویزیون تماشا خواهد کر فردا  کهاین دانش آموز "    

 

The student who watched TV last night was my classmate.     (زمان گذشته ساده) 
The student watching TV last night was my classmate.        

                                                                                                 ". تلویزیون تماشا کرد، همکالیس من بود کهاین دانش آموز "   

 

The student who has watched TV for 2 hours is my classmate. (زمان حال کامل) 
The student watching TV for 2 hours is my classmate.       

 ". تلویزیون تماشا کرده، همکالیس من است کهاین دانش آموز "    

 

The student who had watched TV for 2 hours was my classmate. (زمان گذشته کامل) 
The student watching TV for 2 hours was my classmate. 

". تلویزیون تماشا کرده بود، همکالیس من بود کهاین دانش آموز "     

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 در اضافه حرف متممِ یک بعنوان موصولی ضمایر مانیکهز (: ضمیر موصویل +حرف اضافه حذِف ضمایر موصویل در ساختاِر )د:  

 انتهای در موصولی، ضمیر حذف از پس اضافه حرف حالت این در کرد. حذف را آنها توانمی باشند، کنندهتعریف موصولی وارۀجمله
 گیرد.می قرار موصولی وارۀهجمل

She was at the party about which I was telling you. 
She was at the party I was telling you about.                       ."او در مهماین بود که من در مورد آن به شما گفتم" 

 است. شده واقع موصولی وارۀجمله انتهای در about افهاض حرف و شده حذف درستی به which موصولی ضمیر پایانی جمله در 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

ضهــــــــــــــــــله معــــــــــــــ(: جمیصـــــــــــــــزبان تخصم ) ــــــــــــــه ی بسیار مهـــــــــــــــنکت  : ی 
آید و ای است که یا بین دو ویرگول یا در انتهای جمله میواره موصولی است، با این تفاوت که جملهجمله معترضه همان جمله     
 (همانند نقش " بدل" در زبان فاریس)گذارد. تواند از جمله حذف شود و این حذف شدن هیچ اثری بر معنای کلی جمله نمیمی

برای صحبت کردن درباره یک چیز یا  whichو  whoseو  whomو  whoدر زبان انگلیسی با ضمایر موصولی جمله معترضه        
 شود.شخص استفاده می

 . توانیم در این کاربرد استفاده کنیمنیم thatاز  توجه بسیار مهم:    
My uncle, who was born in Hong Kong, lived most of his life overseas.  

 کرد.  کهعموی من، "  
ی

    "در هنگ کنگ به دنیا آمده بود، بیشی  عمرش را خارج کشور زندگ

     My favorite actor is Marlon Brando, whom I saw in “On the Waterfront”.  
پیشه مورد عالقه من مارلون براندو است،     من در فیلم "در بارانداز" دیدم." که"هین

He decided to telephone Mrs. Jackson, whom he had read about in the newspaper.  
 راجع به او در روزنامه خوانده بود، تلفن کند." کهم گرفت به خانم "جکسون"، صمی"او ت   
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