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 :منحصر به فرد این جزوه کاربردی ویژگی های 

 textbookهردرس درصفحات  معرفی کامل واژگان (1

 متوسطه دوم بخش مجزا مطابق با محتوای کتاب درسی 5هردرس در  طبقه بندی واژگان (2

 به همراه پاسخ نامه واژگاناستاندارد و کنکوری از  تست 005ارائه بیش از (3

برای واژه های ضروری کتاب درسی همراه با  همایندهامعرفی کامل اقسام کالم و (4

 به طور کامل معنی

 کتاب درسی همراه باترجمه ضرب المثل هایمعرفی کامل (5

 همراه با معنی افعال بی قاعدهمعرفی کامل (6

کاربردی کنکور ازپایه های دهم و یازدهم و دوازدهم  واژه هایمتنوع  تست هایارائه  (7

 بصورت درس به درس

 مکالمه هایو بصورت درس به درس و پاراگراف به پاراگرف ها  ریدینگتمامی  ترجمه (8

 متوسطه دومکتاب بصورت خط به خط کتاب درسی 

پایه های دهم و یازدهم و دوازدهم بصورت درس به درس و نکته به  گرامرآموزش  (9

  همراه با نکات کلیدی و تکمیلی نکته

 مباحث زبان انگلیسی برای کنکور روش مطالعه(10

 ضروری جهت آمادگی کنکور مترادف ها و متضادهایدولی از ارائه ج(11

 با ارائه چندین نمونه درک مطلبو متن های  پاسخ به کلوز تست هاآموزش چگونگی مطالعه و (12

 و کامل درس به درس با نکات اضافی و تکمیلی  درسنامه جامع (13

  منحصرا زبانجزوه ای جامع جهت داوطلبان کنکور (14

 در آزمون های زبان به کار رفته است. ده سال اخیرو کاربردی که در لغت ضروری  435 ارائه (15
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 برای کنکور سراسری زبان انگلیسیموثر مطالعه  های روش

 :مباحث زبان انگلیسی در کنکور
تست را به خود اختصاص  ۲۵خرین درس از دفترچه عمومی است و مانند سایر دروس عمومی آدرس زبان انگلیسی 

شما را  رتبهاین درس در کنکور سراسری  ازتر و نمودار به در این درس با توجه  درصد خوبداده است. کسب 

 از داوطلبانی که در این درس درصد منفی کسب می کنند. هبه خوبی ارتقا خواهد داد چرا که بسیارند آن دست

 این درس از دروسی است که هرکس به اندازه زحمتی که می کشد در آن نتیجه می گیرد پس هرچقدر برایش

 .وقت بگذارید مطمئن باشید که نتیجه اش را می گیرید و هیچ ضرری نمی کنید

. موضوع بحث ما کنکور زبان عمومی عمومیو  اختصاصیدر حال حاضر دو نوع کنکور زبان انگلیسی وجود دارد: 

را شامل می شود. مباحث  ۱۰۰تا  ۷۵سوال از آن در کنکور به کاربرده می شود. و از سوال شماره  ۲۵هست که 

 اشد.مهم زبان که در کنکور از آنها سوال مطرح می شود به ترتیب ذیل می ب

 تعداد سواالت مبحث

           Grammar                                              4گرامر : 

 Vocabulary          8واژگان:  

 Cloze Test ۵کلوز تست:        

 Reading Comprehension 8درک مطلب :  

 

 8مهم ترین قسمت کار هست چون به تنهایی  یادگیری لغاتکه  است ی تقسیم بندی سواالت مشخصاز نحوه

 خواهیم نیاز لغات به مستقیما هم سواالت دیگر ⅔و برای پاسخ دادن به  هدبه خودش اختصاص مید اتست ر

 .هستند تست کلوز و گرامر و مطلب درک دیگر مهم های حیطه. داشت

 

 :(Grammar) گرامرو حل ی پیشنهادی روش مطالعه
 

  است. خالصه نویسییکی از روش های ساده و موثر یادگیری گرامر 

 با ذکر مثال خالصه نویسی کنید آن رامطالعه کنید و نکات مهم  اابتدا گرامر هر درس ر. 

  برای هرنوع گرامر استفاده کنید. یک مثالحتما برای یادگیری بهتر از 

 بکار رفته پیدا کنید.  آنبررسی کنید و جاهایی که نکات جدید گرامری در  ادرس ر ریدینگ اًبعد 

https://en.wikipedia.org/wiki/Grammar
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  ن خط احدس بزنید، زیرش رادر حین جستجوی نکات گرامری سعی کنید معنی لغاتی که یاد ندارید

کنید. با این شیوه شما دامنه لغات و فهم یدا میپ آنها رارد بشید، در پایان معنی دقیق  ازآنهابکشید و 

 کنیدهم تقویت می را خود درک مطلب

  حل کرده در نهایت به حل تست های گرامر بپردازید راتمرین های کتاب. 

  تست بزنید. ۲۰گرامری رامرور کنید و خالصه های هفته ای یک بار 

 ای گذشته است.بهترین منبع برای تمرین کنکور بررسی سواالت کنکور ساله 

 ................................................................................کتابهای پیشنهادی بنده برای فراگیری عالی گرامر 

  : (Vocabulary)واژگان و حل  روش مطالعه پیشنهادی
 

  در متن یادبگیریدلغات جدید را طوطی وار حفظ نکنید بلکه آنها را. 

  بخوانید. کم و مستمرلغات رابصورت حجمی وفشرده نخوانید بلکه به تعداد 

  لغت جدید بخوانید. 30 تا20هر روز با توجه به توانایی ذهنیتان 

  تست بزنید البته باتوجه به توانایی و عالیقتان. 40هرهفته 

 تست خارج از کتاب طرح می شود. یکعدد از آنها در کتاب و  هفتتست واژگان  8از 

 بماند ذهنتان در بهتر تا کنید سازی تصویر(  دشوار) قلق بد کلمات برای. 

  یکی از روش های مرسوم یادگیری لغات، دسته بندی لغات جدید است. سعی کنید دفتری جدا برای

 )این دفترچه را همیشه همراه خودداشته باشید(.یادداشت لغات دسته بندی شده داشته باشید

) ,Flowerمثل  شباهت های ظاهری، (…می توانید لغت ها را بر اساس مضمون آنها )خوراک، پوشاک، ابزار، 

, …)Flour, Floor ,flier , flyer نقشو,) Verb, adjective, adverb( پیشوند و پسوند 

, …) Careless, thoughtless, helpless, jobless( دسته بندی کنید مترادف و متضادو یا. 

 رای هر لغت معنای فارسی، معنای انگلیسی یا مترادف، و جمله ای کوتاه به عنوان مثال بنویسیدب. 

  یاد بگیرید و یا از تکنیک جمله سازی استفاده کنید،  قالب جملهسعی کنید لغت های جدید را در

 .یعنی برای هر کلمه چند جمله ساده به انگلیسی در ذهن خود بسازید

  بار طی فواصل زمانی طوالنی مرور بشه تقریبا برای همیشه  8نتیجه رسیده اند لغتی که کارشناسان به این

 .در ذهن تثبیت خواهد شد

 )واژه ضروری.  4۰۰واژه. ب( ۵۰4کتابهای پیشنهادی بنده جهت افزایش دامنه لغات عبارتنداز : الف

 ۲واژه . ه( هرسه کتاب دوره متوسطه  ۱۱۰۰ج(واژگان ضروری برای تافل. د(
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 : (Close Test) حل کلوز تستمطالعه و ی نکات مفید در زمینه
گرامر و کالوکیشن)نحوه  یکه بیشتر رو است درک مطلبو  گرامرو  لغتدر حقیقت ترکیبی از  کلوز تست

به ما در پاسخ دادن به کلوز تست ها  می تواند. رعایت چند نکته دبکار بردن دو کلمه مرتبط به هم( تاکید دار

 :کندخیلی کمک 

  برای حل کردن سواالت کلوز تست گام اول تسلط داشتن بر درک مطلب است یعنی پایه ی کار با درک مطلب

 را دنبال میکنند. یک تم داستانیاست،زیرا کلوز تست ها هم 

  خاطر به خوبی به را ظریف نکات سری یک باید شما و دارند گرامری نکات تست کلوز سواالت اکثر اینکه دوم 

 کاربردشان و جایگاه و بدانید را مفعولی فاعلی،ضمیر ملکی،ضمیر ضمیر فرق باید مثال طور به باشید داشته

 . باشید بلد را جمله در

 بود خواهد گرامر مبحث از تست یک معموال شود می طرح تست کلوز برای که تستی ۵ از باشید داشته توجه. 

 شوند متوجه را متن اصلی موضوع و نکته اول سطر به توجه با باید آموزان دانش. 

 جواب می تواند آن به توجه که دارند خاصی موضوع و هستند تر کوچک مطلب درک یک هم ها تست کلوز 

  آسانتر نمایند. را ها تست به دادن

 باشیم گرفته یاد خوبی به را آنها اضافه حرف و افعال باید ها تست کلوز حل برای. 

 بودن مفعولی یا فاعلی نظر از را جمله ساختار باید ها تست کلوز حل در((Active or Passive، زمان 

 را خالی جای ساختار، این به توجه با نهایت در و کنیم بررسی گرامری نکات سایر و … و ملکی ضمایر جمله،

 .کنیم پر

 کلوز تمامی ابتدا است بهتر کنید, حل تست کلوز متن یا یک شب درمیان یک شب هر که پیشنهاد میکنم 

 .بروید تالیفی های تست کلوز سراغ به سپس و کنید حل را آزاد و سراسری کنکور های تست

 پاسخگویی برای الزم مهارت باید آموز دانش دهد، می نشان این که دارند سطر ۷ معموال تست کلوز های متن 

 باشد. داشته را آنها به سریع

 اصلی نکته به توجه قسمت این سواالت به پاسخگویی برای ((Main point)  کلمات و 

 است. ضروری و مهم بسیار  (Surrounding words))پیرامونی

  حال یا است گذشته اگر کنید رعایت را آن خوبی به باید شما و دارد اهمیت بسیار جمالت و متن  زمان 

 بدانید باید باشد شده شروع were و  was   با شما جمله اگر مثال کنید، انتخاب را ها گزینه آن با متناسب

 است. نظر مد فعلی نوع چه

 دیگر اینکه، به فردیاجمع بودن  ... و میگیرد قرار کجا کجاست،فاعل جمله در مفعول جایگاه بدانید باید شما

 فعل هم حتما توجه داشته باشید.
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  :(Reading Comprehension) مطلب درک های تست حل و پیشنهادی مطالعه روش
 

 سطر 14 تا12 حدود متن هر .اند داده قرار را متن دو کنکور انگلیسی زبان در کنون تا 88 سال از طراحان 

 شود. می طرح متن هر از تست 4  و دارد

 تا بدانید به دنبال چه اطالعاتی باشیدودنبال کدام واژه کلیدی بگردید.کدام  اول سواالت متن را بخوانید

 بخوانید. کلمه به کلمهو کدام قسمت را  جمله به جملهقسمت را 

 انگلیسی متن خواندن ضمن یعنی نکنید ترجمه فارسی به را آن انگلیسی متن خواندن از بعد هیچوقت 

 کند می برابر چندین را شما مطلب درک و خواندن سرعت عادت این .کنید مجسم خود ذهن در را آن معنای

 .شود می خوانی دوباره از مانع و

 حدس را جمله مفهوم و معنا کلمات سایر خواندن با کنید سعی شدید مواجه آشنا نا ای کلمه با که زمانی 

 .بزنید

  بیافزایید. خود لغت دایره به توانید می تا 

  به لذا شده گفته پاراگراف آخر و ابتدا در مطلب اصلی مفهوم سراسری کنکورهای های ریدینگ در اکثرا 

 .باشید داشته توجه حتما آنها

 هر برای و مختلف موضوعات با شود می آورده متن دو تست کلوز بخش سواالت از بعد سراسری کنکور در 

 این به ها مطلب درک  موضوع به توجه با باید داوطلبان که شود می مطرح تست 4 نیز ها متن این از یک

 پاسخ آن سواالت به و بخوانید را متن یک شبی شود می توصیه ها تست کلوز همانند. دهند پاسخ سواالت

 .دهید

 را مطلب درک سواالت از بسیاری که چرا .است مفید بسیار واژگان های متضاد و ها مترادف کردن حفظ 

 راحتی به متن به رجوع بدون و سوال شده در خواسته متضاد و مترادف کردن نگاه با تنها ، وقت اتالف بدون

 داد. پاسخ میتوان

 باشید داشته ای ویژه توجه متن پایانی خط دو و ابتدایی خط دو به. 

 کنید حذف را منطقی غیر عبارات و ها گزینه حتما. 

 .به لغاتی که معنی آنها را نمی دانید توجه نکنید 

 تست کلوز و ریدینگ یک بررسی به را خود وقت از دقیقه ۳۰ مدت به و میان در شب یک شود می توصیه 

 .دهید اختصاص
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  است((: گونه این به مطلب درک سواالت ))تیپ
 است؟ شده اشاره نکاتی چه به متن در .......................... کلمه درباره 

 تستی که تنها با معنی کردن لغت یا لغاتی خارج از  است؟ کدام متن در شده مشخص کلمه متضاد یا مترادف

 .درس می توانید پاسخ دهید

 چیست؟ متن اصلی ایده و نظر 

 است؟ موافق زیر عبارت کدام با نویسنده فوق متن طبق 

 

 باید در هفته 7 ساعت زبان انگلیسی بخوانید.

 3 ساعت لغات 

 و 2 ساعت گرامر

  و 2 ساعت تست زنی

 

یادداشت برداری:نکات اضافی جهت   

............................................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................... 
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 پایه هفتم واژگان و گرامرمرورکامل 
    The Alphabet الف( حروف درزبان انگلیسی: 

نوشته می  کوچکو هم بصورت  بزرگمی باشد که هم به صورت  حرف 26الفبای زبان انگلیسی شامل  -۱

شود ولی حروف کوچک آن دارای کاربرد زیادی می باشد هرچند دانش آموزان عزیز بایستی بر هردو صورت 

 بزرگ و کوچک حروف زبان انگلیسی تسلط داشته باشند. درزیر این حروف آمده اند.

 پایین باشد.()نکته: هنگام نوشتن حروف زبان انگلیسی حرکت دست باید از سمت چپ به راست و از باال به 

 

( و به حروف سمت راست حروف کوچک  (The Capital Letter به حروف سمت چپ حروف بزرگ یا -۲

 می شود. گفتهThe Small Letter) یا )

 ( می گوییم. vowel sounds حروف صدادار یا ) ( a,e,o,u,i )به حروف -۳

 ineFow are you?      H.       همیشه اولین حرف جمله را با شکل بزرگ حروف می نویسیم. -4

اسامی انسانها, شهرها,کشورها و به طور کلی اسامی شناس یا معرفه باید با حروف اول بزرگ نوشته شوند اما -۵

 سایر حروف لزومی ندارند که با این حروف نوشته شوند.مثل :......................................................................

 assanHehr    Mersian     Psia       Aran      Ihorasan     Kli     A 

برخی کلمات در زبان انگلیسی و فارسی مشترک می باشند. مثل : -6

.................................................................................................................................................................................................... 
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 :ب(حروف ترکیبی

First  -  street St Teacher  -  chair Ch 

See  -  meet Ee Spanish  -  shoes Sh 

Play  -  Saturday Ay France  -  fresh Fr 

Look  -  too Oo Speak  -  sports Sp 

Ball  -  tall Ll Brother  -  break Br 

Swim  -  sweater Sw Play  -  plow Pl 

Clean  -  tea Ea Tooth   -  weather Th 

Photo  -  elephant Ph Quit  -  question Qu 

Mechanic  - technology ch When  -  who wh 

 

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................  ..................... 
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 (1کلمه) (1معنی) (2کلمه) (2معنی)

 welcome خوش آمد گفتن SMS پیامک

 word واژه، کلمه ، لغت can توانستن ، قادر بودن

 check ،چک کردنبررسی کردن write نوشتن

 you شما ، تو any هر ، هیچ

 know دانستن، شناختن in در ، به

 hotel هتل Letter حرف الفبا، نامه

 Post پست، پست کردن alphabet الفبا

 football بازی فوتبال، توپ فوتبال song شعر، ترانه ،آواز

 ambulance آمبوالنس your شمامال تو ، مال 

 Iran ایران name نام، اسم

 CD(compact disk ) دیسک فشرده number عدد، شماره

 Start کردن،شروعروشن  say گفتن،سخن گفتن

 telephone تلفن،تلفن کردن classroom کالس درس

 bank بانک object چیز،شی،کاال ،ماده

 police پلیس door درب ، در

 delete حذف کردن، برداشتن blackboard تخته سیاه

 bus اتوبوس desk میز تحریر

 Taxi تاکسی chair صندلی

 shop دکان،فروشگاه، مغازه pen خودکار

 stop ایستگاه، ایست،ایستادن pencil مداد

 eraser مدادپاک کن،تخته پاک  talk to صحبت ، گفتگو

 Notebook دفتر تکالیف درسی my من، م ، مال من

 let’s get بیا، بیایید is هست ، است

 each other همدیگر، یکدیگر what چه ، چه چیز

 مرور واژگان قبل از درس اول پایه هفتم
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 listen دادن،شنیدنگوش  please لطفا، خواهشا،خواهشمندم

 Then بعدا، سپس book کتاب

 classmate همکالسی ،همدرس Dictionary نامه  فرهنگ لغت،لغت

 Sharpener مدادتراش،تیز کننده bag کیف، ساک،کیسه ،خورجین

 pencil sharpener مداد تراش backpack کوله پشتی

 pencil case جامدادی،مدادگیر marker ماژیک

 Ruler خط کش chalk گچ

 bench نیمکت، میز کار  

 

 

 

 

 (1کلمه) (1معنی) (2کلمه) (2معنی)

 lesson درس great عالی، زیاد،بزرگ

 name نام، اسم Thank you متشکرم،سپاسگزارم،ممنونم

 first name نام کوچک .Thanks ممنونم،سپاسگزارم

 last name نام خانوادگی،فامیل Good afternoon عصر بخیر

 conversation گفتگو ،مکالمه Good morning صبح بخیر

 greeting سالم و احوال پرسی English زبان انگلیسی

 .Hi سالم Persian زبان فارسی

 Hello سالم teacher معلم، دبیر،آموزگار

 how چطور،چگونه student دانش آموز،شاگرد،دانشجو

 How are you حالتون چطوره؟ class کالس

 I’m fine حالم خوبه Sit down بفرمایید. بنشینید

 .Fine خوبم، حالم خوبه . Stand up پاشو،بایست

 fill out تکمیل کردن، پر کردن Correct صحیح/درست/تصحیح کردن

درس اول پایه هفتمواژگان و نکات گرامری   
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 read خواندن، قرائت کردن item بخش، قسمت،تکه

 speak گفتگو/صحبت کردن table میز،جدول،سفره

 listen گوش دادن،شنیدن below در زیر،پایین

 tell گفتن،بیان کردن following زیرین،دنباله،پیرو

 spell هجی،امال کردن group گروه، دسته

 ask کردن،پرسیدنسوال  grade کالس،پایه،درجه،رتبه

 answer جواب/پاسخ دادن many زیاد،خیلی،فراوان،بسیار

 do انجام دادن،عمل کردن very زیاد،خیلی،فراوان،بسیار

 work کارکردن،کار،شغل،وظیفه ball توپ،توپ بازی

 Like دوست داشتن room اتاق،محل،فضا

 have / has داشتن،خوردن best بهترین،خوب ترین

 now االن،اکنون،حاال friend رفیق، یاردوست، 

 today امروز man مرد،انسان،شخص

 with با،همراه sister خواهر،همشیره

 .Mr آقا happy شاد،خوشحال،خوش،مبارک

 .Mrs خانم،بانو go رفتن،راهی شدن

 .Miss دوشیزه،دختر خانم school مدرسه ، آموزشگاه

 what چیزچه ، چه  one by one یکی یکی،فردافرد

 example مثال، نمونه،مثل apple سیب

 question سوال،پرسش، مسئله kebab کباب

 sound صدا،آوا،صوت cook پختن،آشپز

 both هردو Excuse me ببخشید،پوزش می خواهم

 

  :ضمایر در زبان انگلیسی

یک اسم یا عبارت اسمی می شود. ضمیر ها انواع مختلفی  جانشینکلمه دستوری یا گرامری است که  ضمیر

 جزو ضمایر شخصی به حساب می آیند. انعکاسی،و ملکی،مفعولی،ضمایر فاعلیدارند که از بین آنها 
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 .ضمیر فاعلی همیشه در ابتدای جمله بکارمی رود و کننده و انجام دهنده کار می باشد 

 .ضمیر مفعولی بعد از فعل می آید.                 your name meTell   

  .ضمیر مفعولی بعد از حرف اضافه می آید.     him toLet's talk  

  .صفت ملکی قبل از اسم می آید.           name is hassan My 

  برای جمع بستن اسم به آخر آنs/es   اضافه می کنیم 

  بعد از many  زیادهمیشه اسم به صورت جمع می آید.    دوستان       sfriendmany  

  افعالto be 

می گویند. در جدول زیر ضمایر فاعلی با   to be( ساخته می شوند، افعال to beبه افعالی که از مصدر بودن)

 افعال مربوط به خود در جدول زیر آمده اند.

 

 ضمایر فاعلی
 ترجمه

 ضمایر مفعولی
 ترجمه

 صفات ملکی
 ترجمه

 ضمایر ملکی
 ترجمه

I من Me  مرا –به من My مال من mine مال من 

you تو you  را تو –به تو your مال تو Yours مال تو 

He او Him  را او –به او His مال او His مال او 

She او Her  را او –به او Her مال او Hers مال او 

It ان It  را آن –به آن Its مال ان    

We ما Us  را ما –به ما Our مال ما Ours مال ما 

you شما you  را شما –به شما your مال شما Yours مال شما 

They آنها Them  را آنها –به آنها Their مال آنها theirs مال آنها 
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 دستور زبان درس اول:

یادگرفتن  "یکی از اولین قدمهایی که در یادگیری یک زبان دوم اساسی است و باید تسلط کافی برآن داشت 

است. که شما در درس اول با این موضوعات آشنا خواهید  "انجام یک احوالپرسی  "و  "چگونگی معرفی خود 

 شد.

                   . I am Hassan Lotfi به این جمله دقت کنید. 

 ترجمه این جمله می شود. من حسن لطفی هستم.

 حال به این دو بخش مهم از این جمله دقت کنید.

Hassan First name.  

Lotfi Last name./family name./surname.  
 معادل های انگلیسی این کلمات آورده شده اند.ست و لطفی فامیل که در جدول حسن درجمله باال اسم ه 

  سوال در مورد اسم و فامیل یک نفر است که باید از سوال زیر استفاده کنید.قدم بعدی پرسیدن 

What is your name? = Whats your name? 

 فقط اسم طرف مقابل از سوال زیر استفاده می کنیم. برای پرسیدن : ۱نکته 

What is your first name?                                اسم شما چیست؟ 

 برای پرسیدن فقط فامیل طرف مقابل از سوال زیر استفاده می کنیم. : ۲نکته 

What is your last name?                              فامیلی شما چیست ؟ 

در زبان انگلیسی همچون دیگر زبانها و حتی زبان فارسی برای احترام گذاشتن به افراد در وقت صدا کردن  : ۳نکته 

استفاده می کنیم و شما در زبان انگلیسی می بایست  خانم فالنیو یا  آقای فالنیو یا اشاره کردن به آنها از لفظ 

 چهار کلمه اساسی را یاد بگیرید. 

 .Mr ظ آقا استفاده می کنیم.قبل از اسم آقایان از لف

 .Mrs قبل از اسم خانمهایی که ما می دانیم ازدواج کرده اند.

 .Miss کرده اند.نقبل از اسم خانمهایی که ازدواج 
 .Ms داریم.نقبل از اسم خانمهایی که از مجرد یا متاهل بودنشان اطالعی 
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 (1کلمه) (1معنی) (2کلمه) (2معنی)

 yard محوطه،میدان baby نوزاد،طفل،بچه

 who چه کسی،چه شخصی boy پسر ،پسربچه

 that آن،آن یکی girl دختر،دختر بچه

 this این،این یکی man مرد،انسان،شخص

 these اینها، اینان woman زن،مونث،ماده

 those آنها، آنان between بین،مابین،درمیان

 new نو،تازه،جدید Library کتابخانه،قرائت خانه

 let’s = let us بیا،بیایید،اجازه بدهید librarian کتابدار

 nice خوب،زیبا،نازنین card کارت عضویت،برگه

 meet مالقات،دیدار،مالقات کردن can توانستن،قادربودن

 Nice to meet you ازدیدارتان خوشحالم can’t = can not نتوانستن

 too هم،همچنین،نیز Can I help you آیا می توانم کمکتان کنم.؟

 welcome خوش آمد گفتن sure مطمئنا،یقینا،قطعی

 You are welcome خوش آمدید sorry متاسف،متاثر،بدبخت

 practice تمرین کردن،مشق again دوباره،یکبار دیگر

 introduce معرفی/آشنا کردن yes بله،آری

 introduction معرفی،آشنا سازی،معارفه،مقدمه No نه،نخیر،ابدا،خیر

 each هر،هریک،هریکی از .ok بسیارخوب،صحیح است

 other دیگر،دیگری،نوع دیگر Here you are بفرمایید.

 Here’s your بفرمایید این هم کارت شما

card 
 each other همدیگر ،یکدیگر

 someone کسی،شخصی،فردی greet سالم،احوال پرسی

 pair زوج،جفت phone تلفن کردن،صدا،صوت

 word کلمه،واژه،لغت number =No شماره،عدد ،رقم

درس دوم پایه هفتمواژگان و نکات دستوری   
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 about درباره،پیرامون،راجع به short کوتاه،مختصر،خالصه

 role رل،نقش،وظیفه shortest کوتاه ترین

 role play نقش بازی کردن long دراز،طویل،بلند

 review مرور،بررسی،دوره کردن longest درازترین،بلندترین

 oneself خود،خودشخص،خودش if اگر،چنانچه،آیا

 bed تختخواب،رختخواب،بستر people مردم،خلق،ملت،نفر

 student’s name اسم دانش آموز pen خودکار،قلم

 students’ names اسامی دانش آموزان map نقشه

در درس دوم یاد خواهیم گرفت که چگونه غیر ازخودمان فرد سوم و دیگری را نیز معرفی کنیم.که این امر فقط 

 مورد نظر به راحتی اتفاق می افتد. کلماتی قبل از اسم فردبا اضافه کردن 

 صفات اشاره به دور صفات اشاره به نزدیک

This                 این  That                       آن 

These             اینها  Those                  آنها 

 

نکته خیلی مهم: وقتی با فردی آشنا می شویم و یا به ما معرفی شده است می توانیم در قدم بعدی از این عبارت 

 هستند. "ازدیدار یا آشنایی شما خوشبختم "استفاده کنیم که همگی به معنای 

Nice to meet you. / Glad to meet you. / Pleased to meet you. 

 یک کلمه مهم و پرکاربرد در زبان انگلیسی را یاد بگیریم.

Too 

است و وقتی بخواهیم جمله ای را عینا به مخاطب برگردانیم از این  "همچنین "یا  "هم"این کلمه به معنای 

 کلمه در انتهای جمله هایمان استفاده می کنیم.

 چه "یک کلمه پرسشی مهم در این درس برای پرسیدن در مورد هویت انسانها وجود دارد که به معنای  :۱نکته 

 هست و آن کلمه چیزی نیست جز " کی "یا ساده تر بگوییم به معنای  "کسی

Who 
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در زبان انگلیسی بر خالف زبان فارسی با توجه به اینکه مخاطب  " او "ضمیر سوم شخص مفرد یعنی  :۲نکته 

 مذکر است یا مونث )مزد یا زن ،پسر یا دختر( متفائت خواهد بود، به مثالها توجه کنید.

He is my teacher Mr. Kamali. 
 او )مذکر( معلم من آقای کمالی است. )چون مرد است از ضمیر مذکر استفاده می کنیم.(

She is my teacher Mrs. /Ms Kamali. 

 او)مونث( معلم من خانم کمالی است.)چون زن هست از ضمیر مونث استفاده می کنیم.(

 

  برای نشان دادن مالکیت اگر انسان باشد آپاستروفs .بعد از اسم بیان می کنیم 

Student,s name                        
  اگر چنانچه اسم بصورت جمع بیاید آپاستروف بعد ازs  .جمع به کار می رود 

Students, names 
 

 

 

 

 (1کلمه) (1معنی) (2کلمه) (2معنی)

 age سن date تاریخ، زمان

 birth تولد،والدت،پیدایش year سال

 birthday تولد،زادروزجشن  month ماه

 happy مبارک،فرخنده،شاد week هفته

 .Happy Birthday تولدت مبارک day روز،یوم

 when چه وقت ،کی ،چه موقع Saturday شنبه

 how چطور ،چگونه؟ Sunday یکشنبه

 how old چند ساله Monday دوشنبه

  How old are you چند سالته،چند سال داری Tuesday سه شنبه

  I’m 12(years old) ساله ام 12من  Wednesday چهارشنبه

 What about you شما چطور؟ Thursday پنج شنبه

پایه هفتم سومدرس واژگان و نکات دستوری   
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 really حقیقتا،واقعا،راستی Friday جمعه

 .I see می دونم،می فهم !oh اوه،به،ها،عددصفر

 circle دورچیزی را گرفتن January ژانویه

 young جوان،نوباوه،نورسته February فوریه

 younger جوان تر،کم سن تر March مارس

 kind مهربان ،بامحبت April آوریل ماه چهارم

 Iran ایران May مه

 fish ماهی،ماهی گرفتن June ژوئن ماه پنجم

 nurse پرستار،پرستاری کردن July ژوئیه

 dentist دندان پزشک،دندان ساز September سپتامبر ماه نهم

 bank بانک،ساحل October اکتبر

 clerk کارمند،منشی،دفتردار November نوامبر ماه یازدهم

 paint نقاشی،رنگ کردن December دسامبر

 :ج(اعداد ,روزها و ماهها

 توضیحاتی در مورد اعداد انگلیسی: 

اعداد  و )cardinal numbers (اعداد اصلی اعداد در زبان انگلیسی به دو دسته تقسیم می شوند؛

همانطور که می دانید کاربرد اعداد اصلی تعیین تعداد است.اعداد یک، دو، سه، )ordinal numbers( ترتیبی

 اعداد البته. روند می بکار شخصی یا چیزی رتبه تعیین برای ترتیبی داعدا دیگر سوی از. هستد اصلی اعداد …چهار

ن نوشتن آدرس و تاریخ به انگلیسی نیز بکار می روند. اعدادی مثل یکم، دوم، همچو دیگری موارد برای ترتیبی

  .هستند ترتیبی اعداد …سوم، چهارم

کامال بی قاعده هستند. پس باید این اعداد را به صورت کامل حفظ کنید. برای  ۱۰تا  ۰زبان انگلیسی اعداد  در

موضوع کمی متفاوت است، بخشی از این اعداد بی قاعده هستند و بخشی از آنها با قاعده، در واقع  ۱9تا  ۱۱اعداد 

به عدد یک رقمی ساخته می شوند.  teen دن پسوندبی قاعده هستند و بقیه با اضافه کر ۱۵، ۱۳، ۱۲، ۱۱اعداد 

تا حدی بیقاعده هستند اما بقیه این اعداد با  ۵۰و  4۰، ۳۰، ۲۰، خود اعداد ۲۰بیش از  ۱۰برای دو رقمی مجذور 

 :ساخته می شوند. ساختن بقیه اعداد دو رقمی هم فرمول زیر را دارد -ty اضافه کردن پسوند

عدد را به صورت مجذور ده بخوانید و سپس رقم دوم )کم ارزش( را پس از آن کافیست رقم اول )پر ارزش( 

 :بخوانید. به این صورت داریم

 21 = twenty-one                22 = twenty-two                 23 = twenty-three 

https://www.languagecentre.ir/english/vocabulary/numbers
https://www.languagecentre.ir/english/vocabulary/numbers
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 بین اعداد نیست و دو رقم پشت سر هم خوانده می ” و“برخالف فارسی در انگلیسی نیازی به گفتن  :نکته

 .شوند

 عدد ترتیبی چیست؟د(

اعداد ترتیبی همانطور که از نامشان پیداست اعدادی هستند که از آنها برای نشان دادن ترتیب استفاده می شود. 

در مسابقه دو اشاره کنیم به جای استفاده از اعداد عادی )یک، دو، مثال زمانی که می خواهیم به ترتیب سه دونده 

سه( از اعداد ترتیبی )اول، دوم، سوم( استفاده می کنیم. در انگلیسی هم این اعداد کاربرد مشابهی دارند. مهمترین 

 .کاربرد اعداد ترتیبی در اشاره به تاریخ است

 ی ازدقت کنید که برای بیان یکمی ، دومی و سوم: نکته) first , second , third(  استفاده می شود

 first , second) حتی اگر ، این اعدا بیست و یکم و.. باشد که بعد از عدد بیست یکم و دوم و سوم را با

, third) بیان میکنیم. ولی بقیه اعداد با اضافه کردن  (th)  به آخر آنها بکار برده می شوند. که بطور مثال

 .باشند می( ترتیبی اعداد یعنی) …چهارم ، پنجم و 

 

 Zeroبرای خواندن اعداد اعشاری ,اگربعداز اعشار,صفروجود داشته باشد,فقط از کلمه  :خواندن اعداد اعشار

برای خواندن آنها استفاده می شود.درضمن دراین حالت برای خواندن عدد صفرقبل اعشار)اگروجود داشته 

به کارمی رود.  Naughtباشد(کلمه 

 
 نیز خوانده می شود. Oh بعداز اعشار قرار می گیرد, عدد صفر می تواندبه صورت  صفردرمواقعی هم که 
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 کسرهاه(

انگلیسی برای صورت ها از اعداد شمارشی و مخرج ها از اعداد ترتیبی استفاده هنگام خواندن اعداد اعشار در 

میکنیم. تقریبا می توان گفت که مثل زبان فارسی است، بطور مثال کسر یک سوم که در فارسی هم مثل انگلیسی 

 .صورت ها اعدا شمارشی و مخرج ها اعداد ترتیبی هستند

 

 شکل گفتاری شکل نوشتاری

1/3 one third 
3/4 three fourth 

5/6 five sixth 

1/2 one half 

 دهاصدر ی(

استفاده  (percent) گفتن و نوشتن در صدها در انگلیسی راحت است چون بعد از گفتن عدد مورد نظر از درصد

 .میکنیم، و برای نوشتن بعد از عدد عالمت درصد % را قرار می دهیم

 

 شکل گفتاری شکل نوشتاری

5% five percent 

25% twenty-five percent 

36.25% thirty-six point two five percent 

100% one hundred percent 

400% four hundred percent 

 روزها:

طبق استاندارد بین المللی آغاز هفته روز دوشنبه است، ولی در چندین کشور از جمله ایاالت متحده آمریکا و 

 .weekends و weekdays روزهای هفته به دودسته تقسیم می شوند؛ .هفته یکشنبه استکانادا روز آغازین 

 Weekdays  روزی است که تعطیل نمی باشند )دوشنبه تا  ۵است و بنابراین شامل  روزهای کاریبه معنی

 و Sunday هفته است که تعطیل می باشند روزهای آخربه معنی  weekends جمعه(. از سوی دیگر

Saturday). 

 .Tues از Tuesday برای برخی از ایام هفته ممکن است با مخفف های دیگری نیز برخورد کنید. مثال برای

 .نیز استفاده می شود .Thurs یا .Thur از Thursday نیز استفاده می شود، یا برای
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 (Roman Calendar) ومیاسامی روزهای هفته در بیشتر زبان هایی که ریشه آنها زبان التین است از تقویم ر

است و نام روزهای هفته از طریق این زبان ها وارد زبان  (planets) گرفته شده است که براساس نام سیارات

 .انگلیسی شده اند که می توانید آنها را در جدول زیر مشاهده کنید

 اسامی روزها همیشه با حروف بزرگ: نکته) letters capital( نوشته می شوند. 

 حرف اضافه به طور کلی برای ایام هفته از:  نکته on استفاده می شود. 

 

 روز ریشه التین ترجمه انگلیسی ترجمه فارسی

 Day of the Sun dies solis Sunday روز خورشید

 Day of the Moon dies Lunae Monday روز ماه

 Day of Mars dies Martis Tuesday روز مریخ

 Day of Mercury dies Mercurii Wednesday روز عطارد

 Day of Jupiter dies Iovis Thursday روز مشتری

 Day of Venus dies Veneris Friday روز زهره

 Day of Saturn diēs saturnī Saturday روز زحل

 :ماهها 

 جدول تبدیل ماه میالدی به ماه شمسی

 تعداد روز ماه شمسی مــــاه مـیـالدی

۱ January ۳۱ بهمن ۱۱دی  تا   ۱۱ ژانویه 

۲ February ۲8 اسفند 9بهمن  تا   ۱۲ فوریه 

۳ March ۳۱ فروردین۱۱اسفند  تا   ۱۰ مارس 

4 April ۳۰ اردیبهشت ۱۰فروردین تا  ۱۲ آوریل 

https://languagecentre.ir/english/grammer/prepositions-of-time-place
https://languagecentre.ir/english/grammer/prepositions-of-time-place
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۵ May ۳۱ خرداد ۱۰اردیبهشت تا ۱۱  می 

6 June ۳۰ تیر 9خرداد    تا      ۱۱ جان 

۷ July ۳۱ مرداد 9تیر    تا       ۱۰ جوالی 

8 August ۳۱ شهریور 9مرداد  تا    ۱۰ آگوست 

9 September ۳۰ مهر 8شهریور  تا   ۱۰  سپتامبر 

۱۰ October ۳۱ آبان 9مهر    تا     9  اکتبر 

۱۱ November ۳۰ آذر 9آبان     تا      ۱۰ نوامبر 

۱۲ December ۳۱ دی ۱۰آذر تا  ۱۰ دسامبر 

 نکات گرامری و دستوری:

 ehrM     uneJ   aturdayS  نوشته می شوند.  بزرگاولین حرف روزهای هفته و ماه را با حرف  (۱

 Aban in     septamber In     استفاده می کنیم.  in قبل از نام ماه ها از حرف اضافه  (۲

 student one      book One )یک( اسم به صورت مفرد به کار می رود.  one بعد از  (۳

 girls ten     boys Twoبه کار می رود.  صورت جمعاسم به  one بعد از همه اعداد بجز  (4

 

 

 

 (1کلمه) (1معنی) (2کلمه) (2معنی)

 relationship خویشاوندی،خویشی boy پسر ،پسربچه

 family خانواده،خانوار girl دختر،دختربچه

 member عضو،جز،بخش man مرد،انسان،شخص

 واژگان و نکات گرامری درس چهارم پایه هفتم
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 father در،والدپ woman زن،مونث،ماده

 mother مادر،والده،مام،ننه wife همسر،زن،خانم،عیال،زوجه

 brother برادر،اخ uncle دایی،عمو،شوهرعمه،شوهرخاله

 sister خواهر،همشیره aunt عمه،خاله،زن عمو،زن دایی

 family tree شجره نامه،شجره job شغل،حرفه،کار،پیشه

 tree درخت،درخت کاشتن mechanic مکانیک،تعمیرکارخودرو

 grandfather پدربزرگ،جد doctor دکتر،پزشک

 grandmother مادربزرگ dentist دندان پزشک،دندان ساز

 son فرزند پسر،ولد ، ابن nurse پرستار،پرستاری کردن

 daughter فرزند دختر،بنت housewife زن خانه دار،کدبانو

 picture تصویر،تصور،منظره driver راننده، شوفر

 house خانه،سرا،جایگاه engineer مهندس

 secretary منشی ،دبیر painter نقاش،رنگ کار،رنگ ساز

 complete تکمیل/کامل کردن farmer کشاورز

 form فرم،برگه،ورقه florist گل فروش،گلکار

 for برای worker کارگر

 count شمردن،شمارش کردن baker نانوا،خباز

 be from اهل جایی بودن cook آشپز،پختن

 also هم،همچنین،نیز policeman مامورپلیس، پاسبان

 hope امید،امیدواربودن،انتظار داشتن postman پست چی

 next بعد، آینده، دیگر employee کارمند،مستخدم

 cup فنجان،پیاله،جام،گلدان waiter پیشخدمت

 dress لباس ،لباس پوشیدن shopkeeper مغازه دار،دکان دار

 Of کسره، از Pilot خلبان،ناخدا،راننده کشتی

 

 :مشاغل

موضوع اصلی درس چهارم بررسی یک سری از مشاغل است که قرار است یادبگیریم که در مورد شغل آدمها 

 صحبت کنیم. 
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Soldier سرباز           worker کارگر  farmer کشاورز         

    driver راننده  Player بازیگر    footballer بازیکن فوتبال

 doctor پزشک house maker خانه دار shopkeeper مغازه دار

 Teacher معلم Banker    بانکدار dressmaker خیاط زنانه

مردانه خیاط    baker نانوا دار       actor هنرپیشه مرد  Tailor 

پیشه زنرهن  singer خواننده headmaster مدیر مرد  actress    

 engineer    مهندس headmistress مدیر زن    boss رئیس

boatman قایقران    leader رهبر gardener باغدار           

 president رئیس جمهور watchmaker ساعت ساز   photographer عکاس

 clergyman روحانی sergeant گروهبان forester جنگلبان

 governor فرماندار tiller سفالگر      welder جوشکار

 demarche بخشدار assistant معاون  cameleer ساربان

   muezzin موذن brigadier سرتیپ       sheeper چوپان

Grocer بقال professor استاد merchant تاجر        

 carpenter نجار colonel سرهنگ  writer نویسنده

 butcher قصاب painter نقاش ساختمان      student دانش آموز

 شورا
council   یمعدنچ  

miner وزیر minister 

 prime نخست وزیر waiter گارسون rancher گله دار

minister 

 رفتگر
street sweeper   

 porter باربر capitan ناخدا

 greengrocery میوه فروش specialist متخصص repairman تعمیرکار

 

 شهردار seller فروشنده housewife زن خانه دار
mayor 

زعینکسا  Optician شیشه ساز glassmaker وکیل 
lawyer 
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 قاضی barber آرایشگر مرد nurse پرستار
judge 

 ماهیگیر  Decorator آرایشگر زن pilot خلبان
fisherman 

 هنرمند َ  Calligrapher خوشنویس clerk کارمند
artist 

 لوله کش Diver    غواص cook آشپز
piper 

 نگهبان reporter گزارشگر   sergeon جراح
guard 

 مرد پاسدار fireman آتش نشان army نظامی
guard man 

 افسر tourist    جهانگرد   coach مربی
officer 

 سخنران   doorkeeper دربان dentist دندانپزشک
speaker 

مجسمه    blacksmith آهنگر psychologist    روانشناس

 ساز
sculptor 

 سرایدار   retired بازنشسته operator تلفنچی
     caretaker 

 مثل همیشه سوال مهمی که در درس چهارم در این درس یاد می گیریم را در زیر می توانیم ببینیم.

What is your job?                           شغل تو)شما( چیست؟  

کلمه ای که زیر آن خط کشیده شده است را می توانیم بسته به مخاطبی که ازش می خواهیم سوال بپرسیم 

 از اسم مفرد مورد نظر یا بعضی کلمات دیگر استفاده کنیم.  تغییر می دهیم و می توانیم

رداخته می شود. آشنایی با اعضای خانواده و روابط خانوادگی در زبان موضوع دیگری که در درس چهارم باه آن پ

 انگلیسی است. تمام کلمات و عبارات الزم در جدول زیر آمده است.

 در مورد نسبت های خانوادگی در انگلیسی:

در فرهنگ انگلستان، ساختارهای خانوادگی اهمیت کمتری داشتند به همین دلیل جزئیاتی که ما در زمینه 

پیوندهای خانوادگی داریم در زبان انگلیسی دیده نمی شود. برای بسیاری از نسبت های خانوادگی از کلمات 

 مشابهی استفاده می شود. 

https://www.bornatranslate.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://www.bornatranslate.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
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توجه می شوند که چه کسی عمو و چه کسی دایی است؟ شاید برای شما این سوال پیش آید که پس چطور م

واقعیت این است که متوجه شدن چنین جزئیاتی اصال برای آنها اهمیتی ندارد. )برای ما با توجه به قواعد فرهنگی 

 (.محرم و نا محرم ، دانستن این جزئیات بسیار مهم بوده

 (1کلمه) (1معنی) (2کلمه) (2معنی)

 Mother مادر Father پدر
 son سرپ Parents والدین
 Step-brother خوانده برادر–نابرادری Sister خواهر

 Brother برادر Daughter دختر
 Half-brother خوانده برادر –نا برادری  Step-mother خوانده مادر –نا مادری 

 Stepfather خوانده پدر –نا پدری  Step-sister خوانده خواهر–ناخواهر
 Grandmother مادر بزرگ Grandfather پدر بزرگ

 Grandparents پدر بزرگ و مادر بزرگ Half-sister خوانده خواهر–ناخواهر
 Grandson دخترپسر–پسر پسر–نوه Grandchildren نوه

 Great پدر جد

grandfather 

 Great مادر جد

grandmother 

 شوهر – دایی –عمو 

 خاله شوهر – عمه
Uncle  زاده دایی –عموزاده – 

 زاده خاله – زاده عمه
Cousin 

–دختردختر–نوه

 پسر دختر
Granddaughter 

 

 عمو دایی /زن–خاله–مهع

 
Aunt 

 
 برادر –برادر شوهر 

 باجناق – زن

Brother-in-law  شوهر  خواهر –خواهر زن

 زن برادر زن – جاری –

Sister-in-law 

 
 دختر برادر یا خواهر

 
Niece 

 

 پسر –پسر خواهر یا برادر 

 شوهر خواهر و زن برادر
Nephew 

 
 Twins دوقلو Only-child تک فرزند

 شوهر پدر –پدر زن 

 
Father-in-law 

 

-Mother-in شوهر مادر–مادر زن

law 
 Girl friend دوست دختر Wife زن

 Boy friend دوست پسر Husband شوهر

 

 

 

http://dictionary.reference.com/browse/father
http://dictionary.reference.com/browse/mother
http://dictionary.reference.com/browse/parents
http://dictionary.reference.com/browse/sister
http://dictionary.reference.com/browse/stepbrother
http://dictionary.reference.com/browse/daughter
http://dictionary.reference.com/browse/brother
http://dictionary.reference.com/browse/stepmother
http://dictionary.reference.com/browse/Half-brother
http://dictionary.reference.com/browse/Stepsister
http://dictionary.reference.com/browse/Stepfather
http://dictionary.reference.com/browse/Grandfather
http://dictionary.reference.com/browse/Grandmother
http://dictionary.reference.com/browse/Half-sister
http://dictionary.reference.com/browse/Grandparents
http://dictionary.reference.com/browse/Grandchildren
http://dictionary.reference.com/browse/Grandson
http://dictionary.reference.com/browse/Uncle
http://dictionary.reference.com/browse/Cousin
http://dictionary.reference.com/browse/Granddaughter
http://dictionary.reference.com/browse/Aunt
http://dictionary.reference.com/browse/Brother-in-law
http://dictionary.reference.com/browse/Sister-in-law
http://dictionary.reference.com/browse/Niece
http://dictionary.reference.com/browse/Nephew
http://dictionary.reference.com/browse/Twins
http://dictionary.reference.com/browse/Father-in-law
http://dictionary.reference.com/browse/Mother-in-law
http://dictionary.reference.com/browse/Mother-in-law
http://dictionary.reference.com/browse/Wife
http://dictionary.reference.com/browse/Girlfriend
http://dictionary.reference.com/browse/Husband
http://dictionary.reference.com/browse/Boyfriend
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 ( A,E,O,U,I:) حروف صدادار (1

 pplea Anبکارمی رود.   an هرگاه حرف اول اسمی صدادار باشد قبل از آن حرف تعریف نامعین 

 می آید. an هرگاه صفتی قبل از اسم بیایید و با حرف صدادار شروع شود قبل از آن حرف تعریف نامعین  (2

An English teacher 

تبدیل  I به  y ختم شود و حرف قبل از آن بی صدا باشد هنگام جمع بستن حرف  y اگر آخر حرف اسم به  (3

 iesfamil=  es-+  yFamil                                         می شود. 

 ( را در اول جمله قبل از فاعل می نویسیم. are –is  –am برای سوالی کردن فعل ) (4

 father your is That.                    جمله خبری

Is that your father?         جمله سوالی 

 در پاسخ کوتاه ضمیر فاعلی و فعل بیان می کنیم. (5

 Is that your mother?     Yes, she is. 

 

 

 

 

 (1کلمه) (1معنی) (2کلمه) (2معنی)

 appear ظاهرشدن،پدیدار شدن color رنگ،رنگ کردن

 appearance ظاهر،سیما،منظر black سیاه،سیاه رنگ،تیره

 tall قدبلند،بلند blue آبی،نیلی

 short قدکوتاه،کوتاه،مختصر brown قهوه ای ،خرمایی

 wear پوشیدن،پوشاک،عینک زدن gray خاکستری،کبود،

 over there آنجا green سبز،سبزه،رنگ سبز

 which one کدام یک،کدام یکی orange پرتقال،پرتقالی،نارنجی

 math ریاضی،ریاضیات pink صورتی

 mathematics علوم ریاضی red قرمز،سرخ،خونین

 واژگان و نکات گرامری درس پنجم پایه هفتم
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 first ابتدا،اول،اولین،نخست white سفید،سفیدی،سپید

 meet مالقات کردن،دیدار yellow زرد،زردرنگ،زردی

 height بلندی،قد،ارتفاع old پیر،سالخورده،مسن،قدیمی

 who شخصیچه کسی،چه  young جوان،نوباوه،برنا

 clothes لباس،جامه،رخت special ویژه ،مخصوص،خاص

 clothing پوشاک،لباس dressing لباس

 dress لباس پوشیدن style سبک،روش،شیوه،سلیقه

 shirt پیراهن man مرد،انسان،شخص

 T-shirt زیرپیراهن مردانه،تی شرت men مردان،مردها

 coat کت، نیم تنه woman زن،مونث،ماده

 jacket ژاکت،نیم تنه women نان،زن هاز

 suit یکدست لباس،جامه Cold سرد،سرما،سرماخوردگی

 sweater پلوور،ژاکت،عرق گیر season فصل،هنگام،دوران

 cap کاله لبه دار spring بهار،چشمه،فنر

 hat کاله summer تابستان،تابستانی،ییالق

 trousers شلوار during درطی،هنگام،درمدت

 pants زیرشلواری، both هردوی،این یکی و آن یکی

 shoes کفش day روز، یوم

 boot پوتین،چکمه Today امروز

 sandal کفش راحتی،سرپایی tomorrow فردا،روزبعد

 gloves دستکش very خیلی،بسیار،فراوان

 manteau مانتو well خوب،سالم،بسیارخوب

 chador چادر much زیاد،بسیار،خیلی بزرگ

 scarf روسری glad شاد خوشحال،مسرور

 scarves روسری ها happy شاد،خوشحال،

 sock جوراب ساق کوتاه flight پرواز،هواپیما

 belt کمربند،تسمه،بندچرمی Air هوا،هواپیمایی

 sunglasses عینک آفتابی arrival ورود،دخول،زمان رسیدن
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 will be خواهد بود time زمان،دفعه،وقت

 with با همراه airport فرودگاه

 with با ،همراه Iran Air هواپیمایی ایران

 ,Yours ارادتمند شما،مخلص شما International بین المللی،بین الملل

 bread نان،قوت rice برنج

 lamp المپ،چراغ ،فانوس car اتومبیل،ماشین

 eye چشم،دیده،چشمی There آنجا،آن مکان،درآنجا

پنجم قراراست آدم ها را از روی ظاهرشون توصیف کنیم و بتوانیم در مورد ظاهر و لباس هایشان در در درس 

 انگلیسی صحبت کنیم.

young – short – tall مهم و کاربردی که در این درس با آنها آشنا می شویم عبارتند از:  صفاتچند تا از 

 old – کنیم و بایستی توجه  داشته باشیم که این صفات همیشه که از آنها برای توصیف ظاهر آدم ها استفاده می

 نیز بکار برد . مثال: to be با افعال  به تنهایی می روند و همچنین می توان آنها رابکار قبل از اسم

She is a tall man.                                .او یک زن بلند قد است 

They are short.                                       .آنها کوتاه قد هستند 

 

  می پردازیم. اع لباس و پوشیدنی هاانودربخش بعدی درس به یادگیری 

 (1کلمه) (1معنی) (2کلمه) (2معنی)

 blouse بلوز skirt دامن

 shirt مردانه پیراهن pants شلوار

 sport shirt اسپورت پیراهن jeans جین لباس

 jersey کشباف پیراهن dress زنانه پیراهن

 sweater سوئیتر jacket کت

 suit دامن و کت three-piece suit تیکه سه لباس

 tie کراوات uniform فرم لباس

 T-shirt شرت تی shorts شلوارک

 maternity dress حاملگی لباس jumpsuit یکسره کار لباس
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 vest جلیقه jumper فونسارا

 blazer رسمی کت funic تونیک

 leggings استرچ شلوار overalls بندی پیش شلوار

 turtleneck برگردان یقه پیراهن tuxedo مردانه رسمی کت

 bow tie پاپیون gown شب لباس

 که آنها هم جزو صفات می باشند غافل شویم. رنگهاودرادامه نیز نباید از یادگیری 

 

  نکات دستوری وگرامری:

 به کار می روند. جمعاشیایی)پوشاکی(که از دوبخش تشکیل شده اند همیشه به صورت  (1

strouser      spant         esglass         sglove         ssock         ssandal         sShoe 

 به کار می رود. روزمرهو  عادیزمان حال ساده برای بیان کارهای  (2

 اضافه می کنیم.  es –s باشد به آخر فعل اصلی  سوم شخص مفرددرزمان حال ساده اگر فاعل  (3

Mr lotfi teaches us English. 

 زمان حال استمراری برای بیان کارهایی که هم اکنون اتفاق می افتد به کار میرود. (4

 ing+ .................................. +now + فعل اصلی+ am/is/are + فاعل

She is wearing a brown scarf now. 
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 (1کلمه) (1معنی) (2کلمه) (2معنی)

 house خانه،سرای ،جایگاه where کجا،درکجا،درکدام محل

 home خانه،منزل،وطن،موطن place مکان،جا،محل،میدان

 mom مامان، مادر kitchen آشپزخانه

 mum مادر،مامان garage گاراژ،توقفگاه

 dad بابا،باباجان،آقاجان bedroom اتاق خواب،خوابگاه

 papa بابا،پاپا،آقاجان living room اتاق نشیمن،سالن نشیمن

 so خیلی،آنقدر،بقدری،چندان bathroom حمام،گرمابه

 hungry گرسنه،دچار گرسنگی hall هال،اتاق بزرگ ،تاالر

 thirsty تشنه،بی آب stair پله،پلکان،نردبان

 breakfast صبحانه،ناشتایی،افطار corner گوشه،کنج،نبش،زاویه

 lunch ناهار،ظهرانه yard حیاط،محوطه،میدان

 the corner of گوشه حیاط

the yard 
 dinner شام،مهمانی

 activity فعالیت،کار،عمل،وظیفه W.C دستشویی،توالت

 eat خوردن،مصرف کردن storeroom انبار کاال،مخزن

 drink نوشیدن،آشامیدنی storehouse انبار کاال،مخزن،

 wash شستن،شستشو دادن garden باغ،باغچه،بوستان

 come آمدن، رسیدن office اداره،دفتر،محل کار

 call صدازدن،تلفن زدن Town شهر کوچک،شهرک

 fix تعمیر کردن،نصب کردن flat آپارتمان،قسمتی از یک عمارت

 watch ساعت،تماشا کردن apartment آپارتمان

 play بازی کردن،بازی villa ویال، خانه ییالقی

 look (at) کردن،نگریستن،دیدننگا tower برج

 pardon خواستن،بخشیدنمعذرت  Mime الل بازی ،نمایش بدون گفتگو

 واژگان و نکات گرامری درس ششم پایه هفتم
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 change ضه کردنتغییر دادن،معاو bookcase قفسه کتاب

 use استفاده کردن،بکاربردن blanket پتو،روکش،جل

 look like شبیه بودن،بنظر رسیدن clock ساعت،زمان سنج

 describe شرح دادن،توصیف کردن computer رایانه، کامپیوتر

 name بردن،نامیدن، نامنام  television تلویزیون

 study مطالعه کردن،تحصیل کردن Mirror آینه

 live زندگی، زندگی کردن radio رادیو،بی سیم

 sleep خوابیدن،خواب رفتن comb شانه کردن، شانه

 swim شنا کردن news اخبار،خبر،آوازه

 small کوچک،محقر،خرده paper کاغذ،ورقه،ورق کاغذ

 around دراطراف،پیرامون،دور newspaper روزنامه

 famous مشهور،معروف،نامی Water آب

 part قسمت،بخش،جزء fan پنکه،فن،بادبزن،بادزن

 partner یار،شریک،همدست Van ون،بارکش،گاری

 window پنجره،روزنه،دریچه knife چاقو،کارد

شویم که در جدول باال به آنها در درس ششم با اجزاء و قسمت های داخلی و خارجی یک ساختمان آشنا می 

 اشاره شده است.

 .در این درس به دو کلمه سوالی بسیار پرکاربرد در زبان انگلیسی اشاره می کنیم 

 what چه ،چه چیز،چکاره where کجا، چه مکانی 

Where am I?                                                                           من کجا هستم ؟

Where are you?                                                            )تو یا شما ( کجا هستید؟

Where is he?/she?/it?                                       او)مرد(/)زن(/)آن( کجا هستید؟

Where are we?                                                                        ما کجا هستیم؟

Where are they?                                                                  آنها کجا هستند؟

What are they doing?                           آنها در حال انجام دادن چه کاری هستند؟
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What are we doing?                                 ما در حال انجام دادن چه کاری هستیم؟ 

What is he/she doing?                 او)مرد(/)زن(در حال انجام دادن چه کاری هست؟

What are you doing?                     تو )شماها( در حال انجام دادن چه کاری هستید؟

 

 

 

 (1کلمه) (1معنی) (2کلمه) (2معنی)

address آدرس،نشانی understand فهمیدن،درک کردن 

well بسیار خوب،تندرست،سالم suppose فرض،تصور،گمان کردن 

be going to قصد داشتن،خیال داشتن contact تماس، ارتباط 

visit مالقات کردن،عیادت،دیدار mobile تلفن همراه 

what time چند،چه ساعتی ساعت  mobile / cell 

phone 
 موبایل

try تالش،سعی cell سلول،خانه،حفره 

street خیابان،راه،جاده married متاهل 

before قبل از ،پیش از alley کوچه،خیابان کوچک 

after پش از،بعد از conference کنفرانس،مذاکره،سخنرانی 

bye خداحافظ،خدانگه دار language زبان،لسان،کالم 

OK. بسیارخوب،صحیح است association انجمن،اجتماع،شرکت 

but اما،ولی Application 

Form 
 برگ درخواست

come back برگشتن،بازگشتن metro مترو،قطار شهری 

leave ترک کردن،عازم شدن X-ray اشعه ایکس 

a.m. قبل از ظهر give دادن به،ارایه  دادن 

p.m. بعدازطهر information اطالعات،اخبار،معلومات 

morning صبح e-mail  پست الکترونیکی 

noon ظهر ، نیمروز afternoon بعدازظهر،عصر 

 

 واژگان و نکات گرامری درس هفتم پایه هفتم
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با موضوعات متعددی آشنا خواهید که بسیار کاربردی و در عین حال ساده هستند که در زیر  هفتمدر درس 

 قدم به قدم به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

جواب  What time id it ?( و طرز جواب دادن به آن است. که به دوصورت به سوال ساعتپرسیدن زمان) (1

 داده خواهد شد.

 

است.)برای بیان نیم ساعت اول( و می  فالن دقیقه از ساعت فالن گذشتهمی توانیم بگوییم  الف( روش اول:

 است )برای بیان نیم ساعت دوم(. فالن دقیقه به ساعت فالن ماندهتوانیم بگوییم 

 ساعت فارسی ساعت انگلیسی ساعت فارسی ساعت انگلیسی

Its quarter past two. 15:2  Its half past two. 30:2  

Its ten to seven. 50:6  Its twenty to five. 40:4  

Its ten to eleven. 50:10  Its ten past ten. 10:10  

اعدادی را که  به ترتیبنوع بیان یا نوشتن از روش اول ساده تر است و فقط کافی است که  ب( روش دوم:

 ساعت نشان می دهد را بنویسیم.برای فهمیدن بیشتر به مثالهای زیر توجه کنید.

 ساعت فارسی ساعت انگلیسی ساعت فارسی ساعت انگلیسی

Its  two fifteen. 2:15 Its two thirty. 2:30 

Its six fifty. 6:50 Its four forty. 4:40 

Its ten fifty. 10:50 Its ten ten. 10:10 
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این نکته را به خاطر بسپارید که وقتی بخواهیم در زبان انگلیسی شماره تلفن های مختلف را بخوانیم باید  :نکته

 تلفظ کنیم. مثال: اعداد را پشت سرهم و یک به یک

7851-433 ( four – three – three – seven – eight – five – one ) 

 )اُ(اگر توی شماره تلفن عدد صفر بود نیازی نیست کلمه صفر را تلفظ کنید بلکه به جای آن می توانید  نکته:

 استفاده می کنیم. مثال:

86074-6503 ( six – five – O – three – eight – six – O – seven – four ) 

 در بخش پایانی درس هفتم یاد می گیریم که آدرس بدهیم:

که آدرس دادن در زبان انگلیسی کامال سیار ساده را یاد بگیریم و آن ایننکته اساسی و بتنها می بایست یک 

شروع می کنیم و سپس جزئیات را  فارسی از کلزبان فارسی است . به عبارت دیگر یعنی ما در زبان  برعکس

می نویسیم و در نهایت به انتهای آدرس یعنی شماره پالک می رسیم ولی در زبان انگلیسی این موضوع برعکس 

است یعنی از شماره پالک و کوچک ترین واحد آدرس به محل شروع می کنیم بعد واحدهای بزرگتر را به ترتیب 

 بیان می کنیم.

 

 

 

 

 (1کلمه) (1معنی) (2کلمه) (2معنی)

favorite محبوب،مطلوب،مخصوص food غذا،خوراک،طعام 

look نگاه کردن،نگریستن have /has داشتن،خوردن 

enough کافی،بس،به اندازه cake کیک 

How about you ? شماچطور،نظر شما چیه؟ milk شیر،شیره 

sound به نظر رسیدن،گمانه زدن tea چای 

I’d like = I would like تمایل داشتن،مایل بودن rice برنج 

some اندکی ،قدری،کمی juice شربت،آبمیوه،عصاره 

good خوب ،نیک،نیکو chicken  مرغ،پرنده کوچکجوجه  

suggest ،پیشنهاد کردن salad ساالد 

 واژگان و نکات گرامری درس هشتم پایه هفتم
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suggestion پیشنهاد،نظریه fruit میوه،ثمر،فرزند 

make a suggestion پیشنهاد/ اظهار کردن dates خرما،درخت خرما،نخل 

feel احساس،حس coconut نارگیل 

something یک چیزی jelly ژله 

How about چطوره؟می خواهی؟ quince به، درخت به 

sir آقا،شخص محترم zucchini کدو سبز 

need نیاز،الزم،احتیاج apple سیب 

all همه،تمام،کلیه،هر carrot هویج 

kind مهربان،نوع،گونه Onion پیاز 

keep ،نگه داشتن،نگهداری banana موز 

body بدن،بدنه،تنه،جسد potato سیب زمینی 

strong قوی،نیرومند،پرزور tomato گوجه فرهنگی 

healthy سالمتی،بهداشت omelet ،املت 

grain دانه،حبه،بذر yoghurt ماست 

like مثل،مانند،نظیر،شبیه egg تخم مرغ،تخم،تخمک 

should باید، بایستی honey عسل،شهد 

also همچنین cheese پنیر 

meat گوشت spaghetti اسپاگتی 

bean باقال،لوبیا ،حبه pineapple آناناس 

plenty of فراوانی،بسیاری ice-cream آبستنی 

too many خیلی زیاد،بسیار زیاد sugar شکر،شیرینی،قند 

lots (of) بسیار،فراوان،خیلی coffee قهوه 

fat چربی،چرب،چاق dessert دسر 

such as ازقبیل ،همچون،مانند cream کرم،خامه،سرشیر 

Iranian ایرانی،اهل ایران Soup سوپ،آبگوشت 

different متفاوت،متمایز early زود،بزودی،دراوایل 

habit عادت، خلق و خو،سرشت light سبک،نور،روشنایی،روشن 

still هنوز ، بازهم include شامل بودن،دربرداشتن 



 

 جزوه کامل کنکور زبان انگلیسی                                                                                                                     دکتر حسن لطفی 

37 
 

sometimes گاهی اوقات،بعضی اوقات Japan ژاپن 

Usually معموال quite کامل،تمام 

handwriting دستخط،خط booklet کتابچه،دفترچه،جزوه 

mosque مسجد Zipper زیپ لباس،زیپ دار 

puzzle پازل،جدول ،معما،چیستان appendix دنباله،ضمیمه پیوست 
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 پایه هشتم واژگان و گرامر مرورکامل 
 

 

 

 

 :دارند اختصاص زیر موارد به عمدتا هشتم زبان اول درس جدید کلمات

 کشورها به مربوط کلمات (1

 ها ملیت به مربوط کلمات(2

  کنید. مشاهده زیر قسمت در توانید می معنی با همراه را هشتم زبان کتاب اول درس جدید کلمات

 کلمه)1( (1معنی) کلمه)2( (2معنی)

 a little مقدار یک Persian فارسی)زبان(

 ?… Are you from هستید؟.... هلا شما آیا shoes ها کفش

 beautiful زیبا Spain اسپانیا

 Brazil برزیل Spanish اسپانیایی

 Brazilian برزیلی speak کردن صحبت

 British انگلیسی welcome آمدید خوش

 but اما    

 chick جوجه کلمات مربوط به آخر کتاب)دیکشنری تصاویر(

 China چین Africa آفریقا

 Chines چینی African آفریقایی

 correct صحیح Asia آسیا

 country کشور Asian آسیایی

 cousin عمه،خاله( خترعمو)دایی،د -پسر Australia استرالیا

 England انگلیس Australian استرالیایی

 واژگان و نکات گرامری درس اول پایه هشتم
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 fish ماهی continent قاره

 France فرانسه Europe اروپا

 French فرانسوی European اروپایی

 fruit میوه North America شمالی آمریکای

 great عالی South America جنوبی آمریکای

 Iran ایران Iranian  ایرانی 

 live کردن زندگی love  داشتن دوست

 nationality ملیت or  یا 

 originally اصالتا    
 

 افراد: ملیت یانب

 کنید: نگاه زیر جدول به ابتدا
 

I am … 

 من ... هستم.
We are … 
 ما ... هستیم.

You are … 
 شما ... هستید.

You are … 
 شما ... هستید

He is …/ She is … 
 او ... است.

They are … 
 آن ها ... هستند.

  

  

 کلمه از پس خالی جای در است کافی است کشور کدام اهل شخص که این بیان برای :مثبت جمالت بیان

 .کنیم یادداشت را نظر مورد کشور نام fromی

 کنید: توجه زیر های مثال به

I am from Iran.                                  ". من اهل ایران هستم" 

She is from France.                          ."او اهل فرانسه است" 

They are from China.                  ".آن ها اهل چین هستند" 

 .کنیم استفاده not  از  are ,is ,am  از پس است کافی جمالت کردن منفی برای :منفی جمالت بیان

 کنیم. استفاده نیز کلمات مخفف از توانیم می که است ذکر به الزم

Am not:        مخفف ندارد 
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Is not:           isn’t 

Are not:       Aren’t 
 کنید: توجه زیر های مثال به اکنون

You aren’t from Spain.              " .شما اهل اسپانیا نیستید" 

He isn’t from England.                 " .او اهل انگلیس نیست" 

I’m not from China.                      ".من اهل چین نیستم"  
  

 به .بیاوریم جمله ابتدای در را are ,is ,am است کافی جمالت کردن پرسشی برای سوالی: جمالت بیان

 .شود می سوالی جمله کنیم عوض فاعلی ضمیرهای با را are ,is ,am جای اگر دیگر عبارت

 کنید: توجه زیر های مثال به

Are they from Spain?                             "آیا آن ها اهل اسپانیا هستند؟" 

Is she from Iran?                                                           "آیا او اهل ایران است؟" 

Is Hossein from England?                                 "آیا حسین اهل انگلیس است؟"  

  
  

 و بگذاریم No یا yes ابتدا در است کافی شود داده کوتاه پاسخ سواالت به که این برای :کوتاه پاسخ بیان

 .کنیم یادداشت را مناسب عبارت سپس

 است.( شده ارائه منفی پاسخ هم و مثبت پاسخ سوال هر کنید)برای دقت زیر های مثال به

Are they from Iran?     

Yes, they are.                    یا                No, they aren’t. 

Is Reza from England? 

Yes, he is.                                 یا                No, he isn’t. 

Are you from Brazil? 

Yes, I am.                                 یا                No, I’m not. 
  

 .کنیم استفاده where از سوال ابتدای در است کافی : where با سوال بیان

 کنید: دقت زیر های مثال به

Where are you from?                         "شما اهل کجا هستید؟" 

Where is she from?                             "او اهل کجاست؟" 
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 مثال به کنیم، می استفاده شد اشاره قبال که مثبت جمالت همان از راحتی به نیز سواالتی چنین به پاسخ برای

 کنید: دقت زیر های

  

Where is Ronaldo from?                 He is from Brazil. 

Where are they from?                     They are from Iran. 

Where are you from?                       I’m from France. 
  

  

 .کنید توجه زیر های مثال به .کنیم استفاده from از نباید دیگر ها ملیت بیان برای نکته:

They are Chinese.               ".آن ها چینی هستند" 

She is Spanish.                     " .او اسپانیایی است" 

 کنید: مقایسه را زیر جمالت بهتر درک برای

You are Brazilian. You are from Brazil.  
She is Spanish. She is from Spain. 

 
    

 
 
 
 
 

 :دارند اختصاص زیر موارد به عمدتا دارند قرار هشتم زبان کتاب از دوم درس در که کلماتی

 مره روز زندگی افعال به مربوط لغات (1

 (روز شبانه مختلف های زمان هفته، روزهای)زمان قیدهای به مربوط لغات (2

 د.کنی مشاهده زیر قسمت در توانید می معنی با همراه را هشتم زبان کتاب دوم درس جدید کلمات

 کلمه)1( (1معنی) کلمه)2( (2معنی)

 afternoon بعدازظهر study lesson خواندن درس

 beginning ابتدا Sunday یکشنبه

 can وانستنت sunrise آفتاب طلوع

 evening شب ،عصر sunset آفتاب غروب

 every هر That sounds great رسد می ظرن به عالی

 پایه هشتم دومواژگان و نکات گرامری درس 



 

 جزوه کامل کنکور زبان انگلیسی                                                                                                                     دکتر حسن لطفی 

42 
 

 Friday جمعه There is دارد وجود

 Go shopping رید،خریدکردنخ برای رفتن Thursday پنجشنبه

 Go to school مدرسه به رفتن Tuesday شنبه سه

 Good at در بودن خوب Visit relative اقوام کردن مالقات

 gym ورزشی سالن Watch TV ردنک تماشا تلوزیون

 help کردن کمک Wednesday چهارشنبه

 ?…How about ..…چطور؟ week هفته

 I’ll let her know شتگذا خواهم ریانج در ار او من weekdays هفته روزهای

 library کتابخانه weekend ههفت آخر تعطیالت

 midnight شب نیمه when زمانی( کی)چه

 Monday دوشنبه why چرا

 morning صبح کلمات مربوط به آخر کتاب)دیکشنری تصاویر(

 noon ظهر climb a mountain کردن کوهنوردی

 Play sport کردن ورزش day روز

 relax کردن استراحت night شب

 ?right درسته؟ Saturday  شنبه 

 start کردن شروع Stay at home ماندن خانه در

 sir آقا study  کردن مطالعه

 

 : زمان حال ساده درسموضوع این 

فعالیت هایی که تداوم دارند و بصورت روتین درحال انجام هستند را با این زمان بیان  می دانید.نطوری که در هما

 .می کنیم

  :کاربرد اصلی این زماندو

  habits dailyو عادات روزانه usual activities معمولفعالیت های الف( 

Ali takes a shower every day.                                          "علی هر روز دوش می گیرد" 

I usually read the newspaper in the morning.  " من معموال روزنامه می خونم در صبح" 



 

 جزوه کامل کنکور زبان انگلیسی                                                                                                                     دکتر حسن لطفی 

43 
 

  statement of fact generalبیان حقایق طبیعیب( 

Babies Cry.                                                                               "بچه ها گریه می کنند" 

Birds fly.                                                                                " پرنده ها پرواز می کنند" 

 :ساده حال زمان کردنسوالی 

را در ابتدای جمله قبل از فاعل قرار می  does و do برای سؤالی کردن جمالت زمان حال ساده دو فعل کمکی

 .استفاده می شود do برای سوم شخص مفرد و برای سایر ضمایر از does دهیم . بدین ترتیب که از

Does she drink tea very often?  "آیا او اغلب اوقات چای مینوشد؟" 

Do I come from Iran?  "آیا من اهل ایرانم؟" 

Do workers clean here every Monday?  "آیا کارگران هر دوشنبه اینجا را نظافت میکنند؟"  

 :منفی کردن زمان حال ساده

بدین استفاده می گردد  not با کمک کلمۀ does و do برای منفی کردن زمان حال ساده از دو فعل کمکی

 .استفاده می گردد do برای سوم شخص مفرد و برای سایر ضمایر از does ترتیب که از

 :مثال

He doesn’t work for I.R.I.B.  "او برای صدا و سیما کار نمیکند" 

Your dog doesn’t bark loudly.                                 " سگ شما با صدای بلند پارس نمیکند" 

 

 

  

 

 .شود می زیر موارد شامل عمدتا دارند وجود هشتم زبان از سوم درس در که جدیدی کلمات

 افراد متعدد های توانایی به مربوط افعال  (۱

 ها سرگرمی به مربوط افعال (۲

 .کنید مشاهده زیر قسمت در توانید می معنی با همراه را هشتم زبان کتاب سوم درس جدید کلمات
  

 پایه هشتم سومواژگان و نکات گرامری درس 
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 (1کلمه) (1معنی) (2کلمه) (2معنی)

 ability توانایی web the Search ینترنتا کردن جستجو

 all همه see دیدن

 at good be … … در بودن خوب short کوتاه

 beginning ابتدا sound صدا

 between بین sure حتما

 bring آوردن swim کردن شنا

 but اما photo take گرفتن عکس

 can توانستن story tell دنکر تعریف داستان

 come آمدن too چنین هم

 cook پختن غذا use کردن استفاده

 epuzzl a Do جدول کردن حل very خیلی

 double دو)عدد( well خوبی به

 draw کشیدن قاشین کردن، رسم why چرا

 drawing نقاشی رسم، not Why? نه که چرا

 me Excuse ببخشید word کلمه

 good خوب omputerc with work کامپیوتر اب کردن کار

 house خانه write نوشتن

 it make can’t I نیستم نآ انجام هب قادر من تصاویر( تاب)دیکشنریک آخر هب مربوط کلمات

 long بلند esmovi in act فیلم رد کردن بازی

 cake a Make نکرد درست کیک tea make کردن درست چای

 me (مرا من، من)به badminton play دنکر بازی بدمینتون

 basketball Play ردنک بازی بسکتبال chess play کردن بازی شطرنج

 football Play ردنک بازی فوتبال ongP-Ping play کردن ازیب پنگ پینگ

 tennis Play دنکر بازی تنیس read خواندن

 pronunciation تلفظ Quran olyH the recite قرآن کردن قرائت

 question سوال horse a ride کردن سواری اسب
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 really واقعا run دویدن

 bicycle a ride دوچرخه راندن speak (English) ردمک صحبت )انگلیسی(

 

 :صفت های ملکی

 صفت های ملکی برای نشان دادن مالکیت به کار می روند وعبارتند از :

my -   your    -his    -her  -its  -our  -their 

  

 که در مطابقت با ضمایر فاعلی به صورت زیر می باشند.

 فاعلی ضمایر         صفات ملکی        

 من my I من مال 

 تو your you تو مال 

 اومونث her she او مال 

 او مذکر his he او مال 

 آن)شی( its it آن مال 

 ما our we ما مال 

 شما your you شما مال 

 آن ها their they آنها مال 

 

 را مشاهده می کنید.صفت های ملکی و ضمیرهای فاعلی مطابقتدر مثال های زیر 

  

1.I  have  a  bag.  My  bag  is  yellow. 
.من یک کیف دارم . کیف من زرد است     

2.She  has  two  pens .Her  pens  are  on  the  table. 

 .هستند میز روی او خودکارهای. دارد خودکار دو او    

3.We  have  a  house. Our  house  is  in  this  street. 

 ن است.خیابا دراین مان خانه. داریم خانه یک ما   

  

 .بیایند اسم از قبل وباید ندارند معنی تنهایی به ملکی های صفت :  1 ی نکته 
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  لغات جدیددرس چهارم زبان هشتم عمدتا شامل موارد زیر می شود.

 ها بیماری انواع به مربوط کلمات (1

  بهداشتی های توصیه به مربوط کلمات (2

 کلمات جدید درس چهارم کتاب زبان هشتم را همراه با معنی می توانید در قسمت زیر مشاهده کنید.

 کلمه)1( (1معنی) کلمه)2( (2معنی)

 advice راهنمایی Running nose بینی ریزش آب

 All right ودن(ب بودن)خوب سالم see دیدن

 backache درد کمر should بودن( باید)بهتر

 Be quiet باش ساکت Sore eyes درد چشم

 but اما Sore throat درد گلو

 call زدن تلفن stomachache درد دل

 cold سرماخوردگی The flu آنفوالنزا

 dentist دندانپزشک these ها این

 Don’t worry نباش نگران too چنین هم

 earache درد گوش toothache درد دندان

 first ابتدا ?What’s the matter چیست؟ موضوع

 Get some rest ردنک استراحت مقداری ?What’s the problem چیست؟ مشکل

 Go home خانه به رفتن ?What’s wrong چیست؟ مشکل

 have داشتن ?..Why don’t you دهی؟ نمی نجاما را..... چرا

 headache سردرد word کلمه

 health سالمتی کلمات مربوط به آخر کتاب)دیکشنری تصاویر(

 help کمک cough سرفه

 I’ll be back گشت واهمخ بر من drug store داروخانه

 پایه هشتم چهارمواژگان و نکات گرامری درس 
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 I’ll talk زد واهمخ حرف من have a fever داشتن تب

 let's go برویم بیا hospital بیمارستان

 minute دقیقه measles سرخک

 more تر بیش mumps اوریون

 office شرکت دفتر، nurse پرستار

 pain درد patient بیمار

 parents والدین sneeze عطسه

 problem مشکل rest   کردن استراحت
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 :شوند می زیر موارد شامل عمدتا هشتم زبان پنجم درس جدید کلمات

 شهرها های ویژگی به مربوط صفات(1

 جغرافیایی های موقعیت به مربوط کلمات(2

 شهری های مکان به مربوط کلمات (3

  

 کنید. مشاهده زیر قسمت در توانید می معنی با همراه را هشتم زبان کتاب پنجم درس جدید کلمات

 

  

 (1کلمه) (1معنی) کلمه)2( (2معنی)

 about به راجع shrine آرامگاه

 actually واقع در some تعدادی

 airport فرودگاه soon زودی به

 any هیچ south جنوب

 big بزرگ special مخصوص

 bridge پل stadium ورزشگاه

 پایه هشتم پنجمواژگان و نکات گرامری درس 
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 building ساختمان sure حتما

 capital پایتخت Tell me ،بگونک بیان من به

 center مرکز There are دارند وجود

 city شهر west غرب

 clean تمیز ?What’s it famous for ؟چیست به عروفم جا آن

 downtown شهر مرکز ?What’s it like ست؟ا شکلی چه جا آن

 east شرق where کجا

 famous معروف zoo وحش باغ

 food غذا کلمات مربوط به آخر کتاب)دیکشنری تصاویر(

 friend دوست bus station اتوبوس ایستگاه

 library کتابخانه church کلیسا

 many زیاد cinema سینما

 Metro system مترو سیستم minaret مسجد ی مناره

 mosque مسجد store مغازه

 museum موزه tourist توریست

 near نزدیک train station قطار ایستگاه

 new جدید restaurant  رستوران 

 north شمال see  دیدن 

 old پیر قدیمی، palace  کاخ 
  

 

 

 

 

  کلمات جدید درس ششم از کتاب زبان هشتم عمدتا شامل موارد زیر می شود.

 مختلف های هوایی و آب های وضعیت به مربوط کلمات (1

   مختلف فصول و طبیعی مناظر به مربوط کلمات (2

   کنید. مشاهده زیر قسمت در توانید می معنی با همراه را هشتم زبان کتاب ششم درس جدید کلمات

 پایه هشتم ششمواژگان و نکات گرامری درس 
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 (1کلمه) (1معنی) (2کلمه) (2معنی)

 A lot of زیادی( مقدارزیادی) تعداد rain باران

 animal حیوان rainy بارانی

 be بودن raise دادن پرورش

 ?can you help me کنید مکک من هب توانید می river رودخانه

 capital بزرگ پایتخت، same یکسان

 city شهر snowy برفی

 cloudy ابری some تعدادی

 cold سرد sound رسیدن نظر به

 different متفاوت spring بهار

 dry خشک summer تابستان

 example مثال sunflower آفتابگردان گل

 fall پاییز sunny آفتابی

 farm مزرعه tree درخت

 field زمین ،مزرعه village روستا

 flower گل warm گرم

 give دادن weather هوا و آب

 hot گرم wet خیس)مرطوب(

 ست؟ا چطور واه و آب
What’s the 

weather like? بندان یخ icy 

 interesting جالب wind باد

 job شغل windy طوفانی

 madam خانم winter زمستان

 many زیاد work کردن کار

 mountain کوهستانی کوه، تصاویر( تاب)دیکشنریک آخر هب مربوط کلمات

 much زیادی مقدار cow گاو

 near نزدیک hill تپه

 people مردم dog سگ
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 place مکان hen مرغ

 plow شخم گاوآهن، cattle گاو گله

 

 

 

 

 : شود می زیر مورد شامل هشتم زبان کتاب از هفتم درس در موجود جدید لغات

  ها سرگرمی بیان به مربوط افعال (1

 کلمات جدید درس هفتم کتاب زبان هشتم را همراه با معنی می توانید در قسمت زیر مشاهده کنید.
  

 (1کلمه) (1معنی) (2کلمه) (2معنی)

 actually واقع در thing چیز

 any گونه هیچ هیچ، usually معموال

 as عنوان به walk رفتن راه

 book کتاب watch movie ردنک تماشا فیلم

 دارید؟ رگرمیس گونه یچه شما آیا ?what do you do دهید؟ یم انجام کاری چه

Do you have any 

hobbies? 

 enjoy بردن لذت تصاویر( تاب)دیکشنریک آخر هب مربوط کلمات

 Free time آزاد اوقات fish ریگی ماهی ماهی،

 go shopping خرید برای رفتن go to the movies سینما به رفتن

 hobby سرگرمی ski اسکی

 horse riding سواری اسب walk in the park پارک رد زدن قدم

 ?How about you چطور شما work in the garden باغ رد کردن کار

 I don’t have ندارم من ?Really واقعا؟

 interesting جالبه! جالب، play tennis نکرد بازی تنیس

 Listen to radio رادیو هب دادن گوش poem شعر

 listen to story داستان هب دادن گوش read خواندن

 love داشتن دوست play tennis نکرد بازی تنیس

 پایه هشتم هفتمواژگان و نکات گرامری درس 
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 magazine مجله search  کردن جستجو 

 های بازی کردن بازی

 کامپیوتری
Play computer 

games اینترنت شبکه net 
 

 

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

.    .................................................................. 

 

 

 

 

  



 

 جزوه کامل کنکور زبان انگلیسی                                                                                                                     دکتر حسن لطفی 

52 
 

گرامر پایه نهمواژگان و مرورکامل  
 

 

 

Personality 
 شخصیت

 (1) کلمه (1) معنی کلمه )2( (2) معنی

 Always همیشه Kind مهربان

 Angry عصبانی Lazy تنبل

 Best بهترین Member عضو

 Big بزرگ Neat مرتب

 Brave شجاع Nervous مضطرب

 Careful بادقت Patient صبور

 Careless بی دقت Person شخص

 Clever باهوش Personality شخصیت

 Cruel بی رحم Pleasant دلپذیر

 Environment محیط Polite مودب

 Everybody هرکس Quiet ساکت

 Forget فراموش کردن Relative خویشاوند

 Friendly صمیمی Rude بی ادب

 Funny بامزه Selfish خودخواه

 Generouse بخشنده Serious جدی

 Happy خوشحال Soldier سرباز

 نهمپایه  اولواژگان و نکات گرامری درس 
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 Hard working سخت کوش Shy خجالتی

 Helpful مفید Talkative پرحرف

 Homework تکلیف Upset ناراحت

 kid بچه usually معموال

 

Photo dictionary  

a nervous boy a neat person a brave soldier        

a cruel boy        a pleasant environment a careless man       

a rude kid a funny story           a quiet place 
a hard-working worker          a selfish person a generous girl           

an angry kid a lazy person         a shy girl 
 

 

 

 

 انگلیسی ترتیب اجزای یک جمله ساده و کامل در جمالت مثبت و خبری زبان

 فاعل فعل کمکی فعل اصلی مفعول قید حالت قید مکان قید زمان

 

مهمترین و اصلی ترین فعلهای کمکی در زبان انگلیسی که کاربرد بسیاری در زبان انگلیسی دارند،  :1نکته مهم 

 عبارتنداز :

am, is , are , was , were ,do ,does ,did ,can ,could , should , may 

, might ,will , shall , would , have, has, had 

به فعل کمکی موردنظر زمان جمله قید منفی  بایستیکنیم  منفیهرگاه بخواهیم جمله ای را  : 2نکته مهم 

 اضافه کنیم. n’t و یا مخفف آن   not ساز 
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 فعلجمله را با  فاعلدر جمالتی که فعل کمکی دارند برای سوالی کردن آنها کافی است جای  :3نکته مهم 

 کمکی عوض نماییم.

کسی یا چیزی است که جمله در باره آن صحبت می کند و انجام دهنده عمل جمله است.  تعریف فاعل جمله:

 بکار می رود.  ابتدای جملهبنابراین فاعل جمله همیشه در 

قرار می گیرند .به  جای فاعلضمایر فاعلی در انگلیسی ضمایری هستند که در جمله به  تعریف ضمایر فاعلی:

 یاد داشته باشید که فاعل در جمله شخص یا چیزی است که عملی را انجام می دهد.

به  مفعولبه عنوان  ضمایر مفعولی،استفاده می شوند درحالیکه فاعل فعلدر انگلیسی به عنوان  ضمایر فاعلی

باشند.  مونث یا بدون جنسیتمفرد،جمع،مذکر،کارمی روند. ضمایر فاعلی در انگلیسی می توانند به صورت 

 زمانی از ضمایر مذکر و مونث استفاده می کنیم که جنسیت برای ما معلوم باشد.

همچنین برای حیواناتی که جنسیت آنها  itاستفاده می کنیم. ضمیر  itبرای اشیاو غیر جانداران از ضمیر فاعلی 

مشخص نیست و نوزادانی که هنوز نمی دانیم جنسیتشان چیست و برای بیان آب و هوا،دما و زمان به کار می 

 روند.

می باشد . فاعل یا ضمیر فاعلی همیشه یک شخص،یک شی،  مفعولو یک  فعل،یک فاعلهرجمله دارای یک 

 مکان و یا یک ایده است.

 مفردها

 Iود   ش می در انگلیسی  first person singular pronoun ضمیر اول شخص مفرد یا

 Youود    ش می second person singular pronoun ضمیر دوم شخص مفرد

  itغیرجاندار،  She مؤنث، He مذکر third person singular pronoun ضمیر سوم شخص مفرد

 جمع ها 

 Weد    ومی میش  person plural pronounfirst ضمیر اول شخص جمع یا

 Youد    ومی میش Second person plural pronounضمیر دوم شخص جمع یا

  Theyد      ومیش Third person plural pronoun ضمیر سوم شخص جمع یا
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I study English every night .                                                 .من هر شب انگلیسی مطالعه میکنم  

You are very beautiful                                                                         تو خیلی زیبا هستی  

Alex is my classmate. He is very clever.         او خیلی باهوش است . الکس همکالسی من است 

Sara is absent today. I think she is sick.              سارا امروز غایب است. فکر کنم او مریض است  

There’s a dog in the yard. It is very big.             آن خیلی بزرگ است . یک سگ در حیاط است 

We are going to cinema to night. Do you like to come? 

 هم دوست دارید بیایید؟ شما. امشب قصد داریم به سینما برویم ما

Reza and Mahdi are wealthy. They work for a famous company. 

 .برای یک شرکت معروف کار میکنند آنها. ثروتمند هستند مهدی و رضا

……………………………………………………………… 

 ) مصدر بودن (   To beافعال 

 To beافعال ،

 be to افعال از سخن وقتی .هستند انگلیسی زبان در هافعل پرکاربردترین و مهمترین ترین،ابتدایی to be افعال

  is  و «هستم» معنای به  am یعنی فعل این مختلف هایشکل ما منظورِ آوریممی میان به «بودن» معنای به

 .(حال زمان برای) .است «هستند هستید، هستیم، هستی،»  are  و «هست»

 

 گذشته که شکل «بود بودم،» معنای به was صورتِ به to be مصدرِ این ساده گذشته هایشکل همینطور

am و is می باشد و were«،گذشته شکل است «بودند بودید، بودیم، بودی are زمان برای) .می باشد 

 .(گذشته

 

 شخص سوم ضمایر برای is فعل. رود می بکار من معنی به I ضمیر برای فقط و است مفرد شخص اول am فعل

 they و we, you ضمایر برای آن از که است جمع شخص دوم are و. رود می بکار it و she, he مفرد

 .شود می استفاده

 

 بیاوریم. اول جملهرا به  to be فقط کافی است که افعال  to be جمالت دارای افعال  سوالی کردنبرای 

 بیاوریم.  n’t یا not کلمه  to be فقط کافی است بعدازافعال  to be جمالت دارای افعال  منفی کردنبرای 
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We are 
You are 
They are 

I am 
You are 
He/She/It is 

 جمله مثبت

 ?Are we حال ساده
Are you? 
Are they? 

Am I? 
Are you? 
Is he/she it? 

 جمله سوالی

We are not/aren’t 
You are not/aren’t 
They are not/aren’t 

I am not/ I’m not 
You are not/ aren’t 
He/She/It is not/ isn’t 

 جمله منفی

We were 
You were 
They were 

I was 
You were 
He/She/It was 

 گذشته ساده 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

…………………………………………………………………… 
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 نشانه های اسم در زبان انگلیسی 

 

 

 

 

 

 

 انگلیسیحروف تعریف معین و نامعین در زبان 

 حروف تعریف نامعین )نکره( در زبان انگلیسی

قبل از اسامی مفرد و یا جمع می آیند و نشان میدهند که آن اسم برای شنونده نامعین  حروف تعریف نا معین

حروف  یشوند.و نامشخص است. این حروف تنها قبل از اسامی عام می آیند و قبل از اسامی خاص استفاده نم

 .می باشند any – some –an – a  لتعریف نامعین شام

 

 an و a کاربرد حروف تعریف نامعین:

به کار میروند و نشان  اسم مفرد قابل شمارشبه شمار میروند و فقط قبل از  انگلیسی در اسم معرفهای هر دو از

قبل  an می باشند. حرف تعریف” یک، ی نکره“می دهند که آن اسم برای شنونده نامعین است. در فارسی معادل 

 .شروع شده باشد )u – o – i – e – a (از اسمی به کار میرود که با یک حرف صدادار

 We have a big classroom.                                                              ".ما یک کالس بزرگ داریم"  

 She wants to buy an umbrella.                                                 "او میخواهد که یک چتر بخرد " 

 They are working on a project this term ". 

 میکنند کار جدید پروژه یک آن ها این ترم بر روی" 

 Ramin is watching an American movie          . 
 "میکند تماشا آمریکایی فیلم یک رامین دارد "

 

https://english2day.ir/grammar/determiners/noun-determiners/
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 طبقهاسم برای ما نیستند و گاهی نشان دهنده  نا معین بودنهمیشه نشان دهنده  an و a حروف تعریف: نکته

 :هستند. به مثال زیر توجه کنید بندی

 My mother is a doctor.                                                               "مادر من یک دکتر است " 

 .نا معین نیست، بلکه نویسنده میخواهد بگوید که مادرش در طبقه دکترها قرار دارد doctor در این جمله اسم

…………………………………………………………………………………………. 

 any و some  کاربرد حروف تعریف نامعین

به کار میرود و قبل از اسامی  خبری مثبتدر جمالت ” تعدادی، مقداری“به معنای  “some ”حرف تعریف

 سوالیدر جمالت ” هیچ“به معنای  “any ”می آید. کلمه قابل شمارش جمع و یا اسامی غیر قابل شمارش

می آید. با توجه به مثالهای زیر  قابل شمارش و یا غیر قابل شمارشبه کار میرود و قبل از اسامی  منفیو 

 :کاربرد این دو را درک خواهید کرد

 My brother wants to read some books   . 

 "(مثبت جمله. )بخواند کتاب تعدادی برادرم میخواد "

 He doesn’t have any money. 

 )جمله منفی(  .ندارد پولی هیچ او "

 Do you want any water?                              )آیا آب میخواهید؟)جمله سوالی " 

 

 “some ”اگر در جمالت سوالی بدانیم جواب مثبت است و یا انتظار جواب مثبت را داشته باشیم از خود: نکته

 :استفاده میکنیم

 I think you are hungry. Do yo want some food? 

 "غذا میخواهید؟ مقداریفکر میکنم گرسنه هستید. آیا  "

…………………………………………………………………………………………. 
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 در زبان انگلیسی the حرف تعریف

و یکی از رایج ترین و پر کاربردترین کلمات انگلیسی می باشد. مطمئنا  اسم های معرف یکی از “the ”کلمه

تنها  ”the“ خیلی ها موارد استفاده آنها را به درستی نمیدانند و به شکل ناخود آگاه به کار میبرند. حرف تعریف

 به همراه اسم استفاده میکنیم که آن اسم the حرف تعریف معین در زبان انگلیسی میباشد. زمانی از حرف تعریف

استفاده  نامعین تعریف حروف غیر این صورت از( باشد. در معین و شناخته شدهی شنونده معرفه )برا نحوی

 .میدهد” آن“میشود. این حرف تعریف معنی خاصی ندارد و بعضی وقتها معنی 

 

 استفاده کرد؟ the چه زمانی باید از حرف تعریف

 :میشود استفاده the تعریف حرف از است شده اشاره آن به قبال که اسمی مورد در(1

 Mike was driving a car yesterday. The car was very modern. 
 ".)ماشینه( خیلی مدرن بود آن ماشینمایک دیروز داشت با یک ماشین رانندگی میکرد. "

 

 I saw my father with a man. I think the man was one of his old 

friends. 
 ".)مَرده( یکی از دوستان قدیمی اش بود مرد نآپدرم را به همراه یک مرد دیدم. فکر میکنم "

 اشاره آن به قبال اگر حتی دارد، وجود آن از مورد یک فقط محلی یک در که چیزی مورد در صحبت(2

 :باشد نشده

 We went on a walk in the forest yesterday. 
 "فقط یک جنگل وجود دارد( آن مکانما دیروز برای پیاده روی به جنگل رفتیم. )در "

 Where is the bathroom of this house? 
 "این خانه کجاست؟ حمام"

 Turn left and go to number 45. Our house is across from the 

Italian restaurant. 
 ".است رستوران ایتالیاییبروی . خانه ما رو4۵بپیچ به چپ و برو به شماره "

https://english2day.ir/grammar/determiners/noun-determiners/
https://english2day.ir/grammar/noun-determiners/indefinite-articles/
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 My father enjoyed the book you gave him. 
 ".که به او دادی لذت برد کتابیپدرم از "

 :میشود استفاده the از میکنیم شناسایی یا معرفی را خاصی چیز یا شخص که هنگامی(3

 The writer of this book is famous                 ."نویسنده این کتاب مشهور است"  

 I scratched the red car parked outside. 
 ".که در بیرون پارک شده خط انداختم ماشین قرمزیمن روی "

 He is the doctor I came to see. 
 ".است که آمدم ببینمش دکتریاو "

 :میشود استفاده the معین تعریف حرف از فرد به منحصر اسامی با (4

 The sun rose at 6:17 this morning       ."امروز خورشید ساعت 6 و ۱۷ دقیقه طلوع کرد"  

 You can go anywhere in the world.                "شما در جهان به هرجایی میتوانید بروید"  

 There are millions of stars in the sky.                    "میلیونها ستاره در آسمان وجود دارند"  

 The president will be speaking on TV tonight. 

 :میشود استفاده the از ترتیبی اعداد و )برترین( عالی صفت از قبل (5

 This is the oldest building house in our city. 
 ".ساختمان شهرمان است قدیمیتریناین ساختمان "

 She read the last chapter of her new book first. 
 ".فصل کتاب جدیدش را خواند آخریناو ابتدا "

 Saeid is the happiest person I’ve ever seen. 
 ".فردی است که تابه حال دیده ام شادترینسعید "

 This is the third time I have called you today. 
 ".است که امروز به تو زنگ زده ام سومین باریامروز این "

 :میشود استفاده the تعریف حرف از دارند اشاره دسته یا گروه یک از افراد تمام به که صفاتی با (6

 The elderly require special attention. 
 ".نیازمند توجه ویژه هستند سالمندان"
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 She has given a lot of money to the poor. 
 ".داده است فقرااو پول زیادی به "

 The Americans enjoy fast food. 
 ."ها عاشق فست فود هستند آمریکایی"

 

 .میشود استفاده the از ها دهه نام با همراه (7

 He was born in the seventies. 
 ".متولد شده است دهه هفتاداو در "

 This is a painting from the 1820’s. 
 ".میباشد 1800سال  ۲۰این نقاشی متعلق به دهه "

 

 :میشود استفاده the معین تعریف حرف از است شده توصیف only با که ای جمله در (8

 You are the only person he will listen to. 
 ".هستی که او به حرفش گوش میدهد تنها شخصیتو "

 The only fast food I like is hamburger. 
 ".فست فودی که دوست دارم همبرگر است تنها"

 Real Madrid is the only team that I watch its matches. 
 ".است که مسابقاتش را تماشا میکنم تنها تیمیرئال مادرید "

 اقیانوسها و کانالها الجزایر، مجمع کوهها، رشته ها، رودخانه یعنی جغرافیایی مکانهای نام با همراه (9

 :میشود استفاده the از

 Our ship crossed the Atlantic in 7 days. 
 ."گذشت اقیانوس اطلسکشتی ما در مدت هفت روز از "

 The Nile is the longest river in the world. 
 ".طوالنی ترین رود جهان است نیل"

 Hiking across the Rocky Mountains is difficult. 
 ".مشکل است کوه های راکیباال رفتن از رشته "
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They are travelling in the Arctic. 
 ".مشغول مسافرت هستند قطب شمالآنها در "

 the از دیگر بروند کار به اسم از قبل دریاچه lake و دریا sea  کوه، mount کلمات اگر: نکته

 :شود نمی استفاده

Mount Everest is the highest mount in the world. 
 ".کوه اورست بلندترین کوه جهان است"

 استفاده the دارنداز جمع s آخرشان در یعنی هستند جمع بصورت که کشورهایی اسم با (10

 :میشود

 I have never been to the Netherlands.                       "من هرگز در هلند نبوده ام"  

 Do you know anyone who lives in the Philippines? 
 "زندگی کند؟ فیلیپینآیا کسی را سراغ داری که در "

 “states” و“republic“ ،  ”kingdom”کلمات آنها ابتدای در که کشورهایی اسم همراه (11

 :میشود استفاده the معین تعریف حرف از باشد،

 They work in the United States. 
 ".کار میکنند ایاالت متحدهآنها در "

 She is visiting the United Kingdom. 
 ".دیدن میکند انگلستاناو از "

 James is from the Republic of Ireland. 
 ".است جمهوری ایرلندجیمز اهل "

 :میشود استفاده the از ها روزنامه اسم همراه (12

 I read that news in the Guardian. 
 ".خواندم گاردینمن آن خبر را در "

 She works for the New York Times. 
 ".کار میکند نیویورک تایمزاو برای "
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 می استفاده the تعریف حرف از بروند کار به اسم از قبل college و university کلمات اگر (13

 :کنیم

 Julia graduated from the University of California last year. 
 ".ل شدالتحصی فارغ دانشگاه کالیفرنیا جولیا سال قبل از"

 My sister is studying music at the College of Modern Arts. 
 ".میخواند موسیقی هنرهای مدرندانشکده  خواهرم در"

 

 معین تعریف حرف یادبود، بناهای و ها موزه هنری، کارهای معروف، ساختمانهای اسامی با همراه (14

 theمیرود کار به: 

 Have you been to the Vietnam Memorial? 
 "بوده ای؟ یادواره ویتنامآیا تا کنون در مراسم "

 We went to the Louvre and saw the Mona Lisa. 
 ."را دیدیم تالبوی مونالیزارفتیم و  لوورما به موزه "

 I would like to visit the Milad Tower. 
 ".را ببینم برج میالددوست دارم که "

 استفاده کرد؟ the چه موقع نباید از حرف تعریف

 :نمیشود استفاده the تعریف حرف از شد( گفته باال در که مواردی )بجز کشورها اسامی با(1

 Iran is a beautiful country.                                                  ".ایران یک کشور زیبا است"  

 Japan is a modern country.                                          "ژاپن یک کشور مدرن است" 

" 

 :نمیشود استفاده the از انگلیسی در زبانها اسم با (2

 French is a difficult language to learn. 
 ".یک زبان سختی برای یادگیری است زبان فرانسوی"

 English is taught in many countries. 
 ".در بسیاری از کشورها تدریس میشود زبان انگلیسی"
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 :نکنید استفاده the از غذایی های وعده اسم با همرا (3

 What do you have for lunch? 
 "چی دارید؟ ناهاربرای "

 I drink a glass of milk in breakfast. 
 ".یک لیوان شیر مینوشم صبحانهمن در "

 

 :نمیرود کار به the تعریف حرف افراد اسم با(4

 John is my best friend. 
 ".بهترین دوست من است جان"

 Sara works in a modern company. 
 ."در یک شرکت مدرن کار میکند سارا"

 :نمیشود استفاده the از اند شده ترکیب اسم با که عناوینی همراه به (5

 President Kennedy was assassinated in dallas. 
 ".کندی در داالس ترور شد رییس جمهور"

 :نمیرود کار به the ها حرفه و ها شغل اسم با همراه (6

 He’ll probably study medicine. 
 ".خواهد خواند پزشکیاحتماال او "

 :نمیشود استفاده the تعریف حرف از سالها با همراه(7

 2018 was a wonderful year for Luka Modric. 
 ".یک سال فوق العاده برای لوکا مودریچ بود 2018سال "

 :نمیرود کار به the  کلی، حالت در شمارش قابل غیر اسامی با همراه (8

 Rice is an important food in Iran. 
 ".در ایران یک غذای مهم است برنج"

 Peace is the most beautiful thing in the world. 
 ".بهترین چیز در جهان است صلح"
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 :بریم نمی کار به the فرد به منحصر های دریاچه و کوهها جزایر، اسامی با (9

 Mount Damavand is the highest mountain of Iran. 
 ".بلندترین کوه ایران است کوه دماوند"

 He lives near Lake Zrivar. 
 ".زندگی میکند دریاچه زریواراو نزدیک "

 :نمیشود استفاده the ها فرودگاه و ها ایستگاه خیابانها، ها، شهر اسامی اکثر با همراه (10

 Can you take me to Azadi street? 
 "ببری؟ خیابان آزادیمیشه ما را به "

 She lives in Florence. 
 ".زندگی میکند فلورانساو در شهر "

 Victoria Station is in the center of London. 
 ".در مرکز لندن است ایستگاه ویکتوریا"

 

…………………………………………………………………………………………............................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

.   ................................................... 
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 There are و There is کاربرد

 

هیچ رابطه ای با مکان ندارد و از آنها  there are و there is ساختارهای there برخالف معنای واژه

استفاده می شود. زمانی که می خواهیم وجود یک چیز را نشان دهیم معموال از این  ”وجود داشتن“برای نمایش 

به کار می رود  قابل شمارش و غیر قابل شمارشاسامی مفردبرای  is there   عبارت ها استفاده می کنیم

و به معنی)وجود  قابل شمارش اسامی جمعبرای  are there و)وجود دارد/ هست( می باشد  و به معنی

 :به مثال زیر توجه کنید دارند/ هستند( به کار می روند.

 

 

 

 

 

 

 

 there را با be استفاده سوالی از این عبارت ها بسیار رایج است. برای سوالی کردن آنها کافیست جای فعل

با توجه به مثبت یا منفی بودن  there are یا there is عوض کنیم. برای پاسخ دادن کوتاه هم از عبارت

  not رای منفی کردن این عبارات نیز فقط کافی است کلمهبه صورت مثبت یا منفی استفاده می کنیم. ب پاسخ

 اضافه کنیم. به مثال های زیر توجه کنید: be to را به افعال  n’t یا

 Are there fifty books in your library?  

       

            Is there any water in the jug? 
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o February normally has twenty eight days, but every four 

years,…............ tenty- nine. 

       A) There is            b) it is           c) it has            d) there are* 

 

o The sun, the moon, and earth have magnetic fields, and ……………. 

Evidence that the stellar galaxy have fields that extend through 

vast regions of space.  

     a) There are               b) is             c) are          d) there is* 
 

o ……………. Fish in the Dead Sea because of the high salt content of 

the water. 

   a)it is not      b)there are not*     c)there doesn’t    d)they are not 
 

 قرار دهید.  are یا   is درجاهای خالی فعل مناسب 

o There  a whiteboard on the wall. 

o There  8 chairs in the classroom. 

o There  a computer on the desk. 

o There  two windows in the room. 

 

o He is an …………………. Student. 

a) Rude            b)brave                  c)quit             d)angry 

 

o …………….. are not in the classroom. 

a) A student         b)an student        c)students        d) studentes. 

 

o There ………………. A picture in the classroom. 

a)are          b)is              c)are many          many 

 تست کنکوری
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 صفات اشاره 

 صفات اشاره به دور صفات اشاره به نزدیک

This  این                That آن                     

These             اینها  Those                  آنها 

 

 This و that از روند. به کار می  غیر قابل شمارشو  اسمهای قابل شمارش مفردبا  هردو"this"  که

استفاده  دور( برای اشاره به  آنبه معنی )  "that"و از کلمه  نزدیک( می باشد برای اشاره به  اینمعنی آن ) 

 گفته می شود.  صفات اشارهمی شود. که در زبان انگلیسی به این کلمات 

That money is in my pocket. 
 آن پول در جیبم است.

This is a toy car.  
 این یک ماشین اسباب بازی است. 

 

"theses  وthose"  به کار اسم قابل شمارش جمع شکل جمع کلمات باال می باشند که هردوی اینها با

( برای اشاره به دور به  آنهابه معنی ) "those"( برای اشاره به نزدیک و اینهابه معنی ) " these"می روند. 

 کار برده می شود. 

 These boys are my brothers.                                         ".این پسرها برادران من هستند "  

 Those men play ping pong very well.     ".آن مردها به خوبی پینگ پنگ بازی می کنند "     

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..…………………………………………

……………………………………………….  . 
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Travel 

 مسافرت

 (1) کلمه (1) معنی کلمه )2( (2) معنی

 Airport فرودگاه Need نیاز داشتن

 Around دورِ Novel رمان

 Board سوارشدن Pack بستن

 Book رزرو کردن Passport پاسپورت

 Buy خریدن Plane هواپیما

 Check in پذیرش شدن Poem شعر

 Check out تسویه حساب کردن Possible ممکن

 Enjoy لذت بردن Receptionist مسئول پذیرش

 Exchange تبدیل کردن Reservation رزرو

 Express train قطار سریع اسیر Story داستان

 Fill out پرکردن Stand ایستادن

 Find پیدا کردن Take off بلندشدن هواپیما

 Gift shop فروشگاه هدیه Ticket بلیط

 Guide book کتاب راهنما Timetable جدول زمانی

 Hope امیدوار بودن Tourist گردشگر

 Key کلید Travel سفرکردن

 Land فرود آمدن Trip سفرکوتاه

 Leg پا، پایه Voyage سفردریایی

 Letter نامه Wheel چرخ

 map نقشه world جهان

 

 نهمپایه  دومواژگان و نکات گرامری درس 
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Photo dictionary  

board the plane fill out a form baggage reclaim 

pack for a trip book a hotel make a voyage 

exchange money pay toll buy a ticket 
check the passport take an express train check in / check out 
weigh the baggage check the timetable take off 

talk to the receptionist 
 

 enseTontinuous Cresent P زمان حال استمراری
 .در زبان انگلیسی است اصلیگانه  ۱6های کی از زمانی

در حال انجام است و هنوز تمام  لحظه صحبت کردننشان دهنده کاری است که در  زمان حال استمراری

 باید زمان این ساخت برای می شود ترجمه( …و  داری، دارمنشده است. این زمان در زبان فارسی به صورت ) 

را انتخاب میکنیم و به آخر فعل  )am, is, are (در زمان حال to be افعال از یکی فاعل از بعد

، و برای  am، برای اول شخص مفرد از isاضافه میکنیم. برای اسم مفرد و ضمایر سوم شخص ازing  اصلی

 استفاده میکنیم.  are اسمهای جمع و سایر ضمایر از

 فاعل am,is,areکمکی فعل دارingفعل مفعول قیدحالت مکان قید زمان قید

 

 I am eating dinner من دارم شام میخورم
 .You are eating dinner .تو داری شام میخوری

 He is eating dinner .او )مذکر( دارد شام میخورد
 she is eating dinner .او )مونث( دارد شام میخورد

 .It is eating a bone .آن )غیر انسان( دارد یک استخوان میخورد

 .We are eating dinner .ما داریم شام میخوریم

 .You are eating dinner .شما دارید شام میخورید
 .They are eating dinner .آنها دارند شام میخورند
 .Saeid is eating dinner .سعید دارد شام میخورد

 .Saeid and Amin are eating dinner .سعید و امین دارند شام میخورند



 

 جزوه کامل کنکور زبان انگلیسی                                                                                                                     دکتر حسن لطفی 

71 
 

 :را به شکل اختصاری نوشت. به مثالهای زیر دقت کنید تا متوجه شوید to be میتوان فاعل و فعل: نکته

You are writing. → You’re writing. I am writing. → I’m writing. 
She is writing. → She’s writing. He is writing. → He’s writing. 

We are writing. → We’re writing. It is raining. → It’s raining. 
Theyare writing. → They’re writing. You are writing. → You’re writing. 

 

 :شکل سوالی زمان حال استمراری

جا به جا کنیم. به همین  to be فعل را با فاعل برای سوالی کردن جمالت زمان حال استمراری کافی است

 :دقت کنیدراحتی. به جدول زیر 

 حالت خبری حالت سوالی

Am I running? .I’m running 
Are you writing? .You’re writing 
Is he sleeping? .He’s sleeping 
Is she talking? .She’s talking 

Is it snowing? .It’s snowing 

Are we playing tennis? .We’re playing tennis 

Are you laughing? .You’re laughing 

Are they singing? .They’re singing 
 

 شکل منفی زمان حال استمراری

استفاده میشود. در  not از کلمه منفی ساز to be برای منفی کردن زمان حال استمراری بالفاصله بعد از فعل

شروع میشوند. در  I am با که جمالتی بجز حالت منفی نیز میتوان این جمالت را به شکل اختصاری نوشت،

 :مکالمات بیشتر از حالت اختصاری استفاده میشود. به جمالت زیر دقت کنید
 

 جمله خبری جمله منفی اختصاری منفی

— I am not cooking I am cooking. 
You aren’t studying. You are not studying. You are studying. 

He isn’t coming. He is not coming. He is coming. 

She isn’t dancing. She is not dancing. She is dancing. 

It isn’t barking. It is not barking. It is barking. 
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We aren’t swimming. We are not swimming. We are swimming. 

You aren’t driving. You are not driving. You are driving. 

They aren’t watching TV. They are not watching TV. They are watching TV. 
 

 به آخر فعل ing نکاتی در مورد افزودن

 :شود حذف میe به آخر آن،  ing ختم شود هنگام اضافه کردن e اگر فعلی به (1

drive → driving (رانندگی کردن) write → writing (نوشتن) type → typing (تایپ کردن) 

 

به  ing اگر فعلی به یک حرف بیصدا ختم شود و قبل از آن فقط یک حرف صدادار باشد، هنگام اضافه کردن (2

 :شود آخر فعل، حرف آخر تکرار می

sit → sitting (نشستن) hit → hitting (زدن) 

submit → submitting (ثبت کردن) swim → swimming (شنا کردن) 

 

 :کاربرد های زمان حال استمراری

 :در حال انجام است لحظه صحبتبیان کاری که در  (1

 Look at those dogs. They are chasing a rabbit. 
 ".به آن سگها نگاه کن. آنها دارند یک خرگوش را دنبال میکنند"

 What are you doing? I am doing a puzzle. 
 ."داری چه کار میکنی؟ دارم جدول حل میکنم"
 

 :میشود یک گرایشدر حال انجام است و یا کاری که تبدیل به  طور مداومبیان کاری که برای مدتی به  (2

 They are still working for that company. 
 ."آنها هنوز برای آن شرکت کار میکنند"

 Nowadays, more and more people are becoming vegetarian. 
 ".گیاهخوار میشونداین روزها افراد زیادی دارند "

 

 :خواهد شد آینده انجامشده است و در  قبل برنامه ریزیبرای بیان کاری که از  (3

 I’m meeting my friends tonight .                          ."امشب دوستانم را میبینم"  

 Are you visiting us next winter?                   "آیا زمستان آینده به دیدن ما میآیید؟"  
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 :است طور موقت در حال انجامبرای بیان یک موقعیت یا اتفاقی به (4

 He usually plays the piano, but he’s playing bass guitar tonight. 
 ."او معموال پیانو می نوازد، اما امشب دارد گیتار میزند"

 The weather forecast was good, but it’s raining at the moment. 
 ".پیش بینی درباره هوا خوب بود، اما االن دارد باران میبارد"

برای تاکید درباره کاری که  forever و عبارت constantly و always قیدهای تکرار همراه به (5

 :دنباله دار اتفاق می افتدمعموال بصورت 

 Jack and Julia are always laughing.        "جک و جولیا همیشه در حال خندیدن هستند"  

 Mr. Brown is leaving here forever   ."آقای براون دارد برای همیشه اینجا را ترک میکند"  
 

 :نشانه های زمان حال استمراری در جمله

زیر در جمالت حال استمراری وجود دارند که در ابتدا یا انتهای جمالت می آیند. این معموال یکی از عبارتهای 

 :نشانه ها این ها هستند

at this moment (در این لحظه) right now (همین االن) now (االن) 

look (نگاه کن، ببین) at present (در حال حاضر) at this time (در این زمان) 

still (هنوز) just (الساعه، همین االن، در شرف) listen (گوش کن) 

 

می آیند و  to be بعد از افعال still و just کلماتو در ابتدای جمله،  listen و  look کلمات:نکته

 .جمالت حال استمراری بیایند. به مثالهای زیر دقت کنید انتهایو یا  ابتدابقیه نشانه ها می توانند در 

 Look! there is a cat in the kitchen. 
 ".! یک گربه در آشپزخانه استنگاه کن"

 Listen, someone is talking outside. 
 "، یک نفر دارد در بیرون حرف میزندگوش کن"

 I’m doing my homework right now. 
 ".دارم تکالیفم را انجام میدهم همین االن"

 We are watching a film at this moment. 
 ".در حال تماشای فیلم هستیم لحظهدر این ما "

 At present we are waiting for the taxi. 
 ".ما منتظر تاکسی هستیم در حال حاضر"

https://english2day.ir/grammar/adverbs/adverbs-of-frequency/
https://english2day.ir/grammar/adverbs/adverbs-of-frequency/
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 Sara is just buying a new purse. 
 ".در حال خریدن یک کیف دستی است همین االن/  سارا الساعه"

 

 

 

 

 

 

 بیان مالکیت انسان و اشیاء:

 

است. همانطور که می دانید چند  (possession) در گرامر زبان انگلیسی مالکیتیکی از مباحث بسیار مهم 

 possessive) روش در انگلیسی برای بیان مالکیت وجود دارد مانند استفاده از ضمایر ملکی

)pronouns،)  ofو  s به همراه آپاستروف. (s’) apostrophe قصد داریم به نحوه استفاده  جادر این

 .برای بیان مالکیت بپردازیم.که خیلی در جوامع بیانی قابل استفاده است s’ و of از

  s’استفاده از

  (’s)  ها می باشد از سازمانو  کشورها، حیوانات، اشخاصهنگامی که مالکیت متعلق به  به طور کلی

 :نیز به آن می گویند( استفاده می شود. چند مثال در این خصوص ( s-genitive که

Dog’s collar 

(dog+’s)قالدهِ سگ 

sister’s backpack 

(sister+’s)کوله پشتیِ خواهر 
car’s engine 

(car+’s)موتورِ ماشین 

 

 :چند نکته

 .را نباید اضافه کرد s ( را به انتهای آن اضافه می کنیم’آپاستروف ) فقط باشد جمع اسماگر یک 

 

Dogs’ collars 

(dog+s+’)قاالده های سگ ها 

sisters’ backpacks 

(sister+s+’)کوله پشتی های خواهران 

cars’ engines 

(car+s+’)موتورهای ماشین ها 
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ختم شود )اسمی که جمع نیست،  s همچنین ممکن است این سوال برایتان پیش بیاید که آیا اگر یک اسم به

استفاده  ’s خصوص اکثر افراد ازرا به آن اضافه کرد. در این  ’s باز هم باید نشانه مالکیت (Charles مثل اسم

 .برای این گونه اسامی استفاده می کنند (’)apostrophe می کنند و خیلی افراد هم فقط از

  ofاستفاده از

 :استفاده می کنیم. به چند مثال توجه کنید of  باشد از )objects (اگر مالکیت متعلق به اشیاء به طور کلی

 What is the name of that street?                      "اسم اون خیابان چیه؟"  

 I’m on the roof of the house. 

را بین اسم آن دو شی of  و مالکیت دهیم ، کافی است حرف اضافه شیء را به شئی دیگر تعلقاگر بخواهیم 

 : قرار دهیم مثل

 The door of the class:                            "دربِ کالس" 

 The legs of the table:                              "پایه های میز" 

فقط برای تعلق دادن شی به شی دیگر به کار می رود و برای تعلق دادن شی به انسان ها به کار  of حرف اضافه 

 .نمی رود
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Festivals and ceremonies 

 جشن ها و مراسم ها

 (1) کلمه (1) معنی کلمه )2( (2) معنی

 Anniversary سال روز Hold برگزار کردن

 Anthem سرود ملی Holiday تعطیالت

 Bake پختن International بین المللی

 Ceremony مراسم Islamic اسالمی

 Change تغییر کردن Lunch ناهار

 Children کودکان Make درست کردن

 Clean تمیز کردن Meal وعده غذایی

 Clear تمیزکردن،پاک کردن Military نظامی

 Clothes لباس ها Muslim مسلمان

 Color رنگ کردن National ملی

 Commemorate بزرگداشت Nature day روز طبیعت

 Culture فرهنگ New year سال نو

 Dinner شام Nut آجیل

 Dish ظرف Paint رنگ کردن

 Egg  تخم مرغ Parade رژه

 Fast روزه گرفتن Religious مذهبی

 Festival جشن Revolution انقالب

 Fireworks آتش بازی Set چیدن

 Get گرفتن Special مخصوص

 Go out بیرون رفتن Wash شستن

 goldfish ماهی قرمز watch تماشا کردن

 نهمپایه  سوم واژگان و نکات گرامری درس 
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Photo dictionary 

go out on Nature Day Islamic-Iranian culture 

sing the national anthem celebrate a religious holiday 

commemorate NE martyrs Islamic revolution anniversary 
watch military parade Read poems of Hafez 
watch fireworks wear special clothes 
hold a ceremony make lunch / dinner 

set the table clear the table 

 bake a cake 
 

 

 

 Simple Present Tense : زمان حال ساده

 

 به بار چند یا یکبار حال زمان در که کاری دادن نشان برای )present simple ( ساده حال زمان از

 انگلیسی زبان های زمان پرکاربردترین از یکی ساده حال زمان. کنیم می استفاده افتد می اتفاق تکراری صورت

کارهای از روی ، عادی غیر قابل تغییرو  حقایق علمیبرای صحبت کردن درباره  حال سادهزمان  .است

 زمان حال ساده به قرار زیر است. فرمولاستفاده میشود.  برنامه ریزی شدهو کارهای  روزمرهو  عادت

 

 فاعل فعل ساده شکل مفعول قیدحالت مکان قید زمان قید

 

 :ساختار زمان حال ساده

فعل باید صرف  سوم شخص مفرددر جمالت مثبت ما از فعل به صورت شکل ساده استفاده می کنیم. تنها برای 

 سومبرای  does یا doبه آن اضافه می شود. در شکل منفی و سوالی باید از فعل کمکی –s شده و یک پسوند

در  کمکی فعل اصلی همیشه به صورت ساده در صورت وجود فعلدر جمله استفاده کرد.  شخص مفرد

 .جمله آورده می شود )حتی در سوم شخص مفرد.( جدول زیر ساختار جمالت در این زمان را نشان می دهد



 

 جزوه کامل کنکور زبان انگلیسی                                                                                                                     دکتر حسن لطفی 

78 
 

 

 :استثناها برای سوم شخص مفرد

استفاده می کنیم. به مثال های زیر توجه  –es از –s ختم شود به جای پسوند ch و sh یا o اگر جمله به(1

  esshe wash – shwa                                        eshe do – od                   :کنید
 

 –s تغییر می دهیم و سپس ie را به y شود، حرف ختم حرف بی صداپس از یک  y اگر یک فعل به حرف(2

 (.تغییری نمی کند y حرف صدادار باشد y را اضافه می کنیم. )در صورتی که قبل از

)yshe pla – ay)                       (Plieshe worr – rryWo( 
 :کاربرد ها

می شوند.گاهی از قیدهای زمان برای نشان دادن  تکرار یا به خاطر عادت منظمکارها یا اتفاقاتی که به طور  (1

به مثال زیر توجه  (always, never, rarely, often) :میزان تکرار استفاده می شود. قیدهایی مثل

 :کنید

 He plays football every Tuesday.               ".او هر سه شنبه فوتبال بازی می کند" 

       
 :اتفاق افتاده اند. به مثال زیر توجه کنید پشت سر همدو یا چند اتفاق یا کار در زمان حال که (2

 After school Colin goes home, packs his bag, puts on his football shirt 

and then he goes to football training. 
لباس فوتبالش را می پوشد و سپس به به تمرین بعد از مدرسه کالینز به خانه می رود، کیفش را میبندد، "

 ".فوتبال می رود
 

 :. به مثال زیر توجه کنیدقاعده عمومییا  واقعیتیک (3

 A forward tries to score goals for his team.  
  ."یک مهاجم سعی می کند برای تیمش گل بزند"
 

 :شده اند. به مثال زیر توجه کنید حال برنامه ریزیکه در زمان  آیندهبرنامه های (4

 جمالت سوالی جمالت منفی جمالت مثبت فاعل

 I/you/we/they  I speak  I do not speak  Do I speak? 

 he/she/it  he speaks  he does not speak  Does he speak? 
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 The bus leaves at half past four.             "اتوبوس ساعت چهار و نیم حرکت می کند" 

 His training starts at five o’clock.                     "تمرین او ساعت ۵ شروع می شود" 

 

 :را نشان می دهند. به مثال های زیر توجه کنید افکار و شخصیتبرای فعل های حالت یا فعل هایی که (5

 Colin likes football.                     (کالین فوتبال را دوست دارد) 

 He is a forward.                                     (او یک مهاجم است) 

 :از عبارتند  گیرند. مهمترین قیدهای تکرارقرار می استفاده مورد تکرار قیدهای با اغلب زمان حال ساده

Never     rarely     sometimes     often     usually     always 

0%............................. 50% .............................100% 
 

 I usually play football with my friends. 

 Sometimes she plays piano for us. 
 

 

 (Possessive adjective) صفت ملکی

 

می باشند. اما از آنجایی که شبیه  )determiners (ضمیر نیستند و جزء تعیین کننده ها صفات ملکی

 صفت بقیه همانند ملکی صفات. گرفت فرا دیگر ضمایر کنار در را ها ضمایر ملکی عمل می کنند بهتر است آن

 .نمی شوند اسم جایگزین ضمیرها مانند اما کنند می توصیف را آن که آیند می اسمی از قبل ها

 ت.جدول زیر آمده اس درصفت ملکی وجود دارد که لیست آنها 8در زبان انگلیسی 

 ضمیر فاعلی صفت ملکی معنی صفت ملکی

 my I مال من
 your you مال تو

 his He مال او )مذکر(
 her she مال او )مونث(

 its it مال آن

 our we مامال 

 your you مال شما

 their they مال آنها
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 :کنید توجه خصوص این در زیر های مثال به

 

 .My car is in the yard .است اطیمن در ح نیماش

 .Your book is so boring .کسل کننده است یلیتو خ کتاب

 .His cat is very quiet .آرام است یلیاو )مذکر( خ گربه

 .Her dog is small .او )مونث( کوچک است سگ

 .Look at that fox. Its tail is short .روباه را نگاه کن. دم آن کوتاه است آن

 .Our house is on main street .است یاصل ابانیما در خ خانه

 .Your birds are noisy .شما پر سر و صدا هستند یها پرنده

 Their room is clean اتاق آنها تمییز است.
 

 Their house is very big.                               ." خانه آنها خیلی بزرگ است"  

 Her car is very expensive.                  " .ماشین او خیلی گران قیمت است"  

 Is it your pen?                                               " این خودکار مال توئه؟"  

 Whose wallet is this?                                                  " این کیف کیه؟ "     

 :تمرین

 .ببرید کار به مناسب ملکی صفت خالی درجای

۱ )Mr Amini has a car .                                  ……. car is blue. 

۲) Mina’s brother has a bag.                            ……bag is brown. 

۳) The students have many books.           ……….. Books are in ………... Bags. 
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Services 
 خدمات

 (1) کلمه (1) معنی کلمه )2( (2) یمعن

  Account حساب Information اطالعات

 ATM دستگاه خود پرداز Keep نگه داشتن

 Bring آوردن Late دیر

 Blood خون Learn یادگرفتن

 Charity خیریه Life زندگی

 Cheap ارزان Lost گم شده

 Donate اهدا کردن Money پول

 Easy آسان Open بازکردن

 Emergency اورژانسی Outside بیرون

 Envelope پاکت نامه Postcard کارت پستال

 ER اتاق اورژانس Put out خاموش کردن

 E –ticket بلیط الکترونیکی Recharge شارژ مجدد

 Fast سریع Round the corner همین نزدیکی

 Fire آتش Save نجات دادن

 Fire station ایستگاه آتش نشانی Send فرستادن

 Firefighter آتش نشان Service خدمت، سرویس

 Gas station پمپ بنزین Shift شیفت،نوبت کاری

 Get off پیاده شدن Stamp تمبر

 Get on سوار شدن Take out برداشت پول

 Hard سخت Voluntary داوطلبانه

 hire کرایه کردن Wake up بیدار شدن

 

 نهمپایه  چهارم واژگان و نکات گرامری درس 
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Photo dictionary 

open an account get off a bus ask the information desk 

put out fire get on a bus bring to the ER 
recharge your E-ticket help charity call the emergency 
send an e-mail hire a taxi do voluntary work 
take out money from an ATM keep the city clean donate blood 

 

 Wh Question سوال پرسیدن با

نها آدرباره چیزهای مختلف از  پرسشو  گرفتن اطالعاتدر زبان فارسی ما یک سری کلمه داریم که برای 

 :شروع می شوند مثل ”چ“ یم معموال با حرفویمی گ کلمه پرسشی استفاده می کنیم. این کلمات که به آنها

  .…چی؟ چه کسی؟ چه چیزی؟چرا؟ چگونه؟ چند؟ چه؟ چطور؟ چقدر؟ چندتا؟ 

کلماتی هستند که برای پرسش در مورد شخص، مکان، زمان، تعداد و یا مالک یک چیز به کار  کلمات پرسشی

 .می روند

هستند. برای پاسخ  yes/no questions سواالت دسته اولوجود دارد.  سوال در زبان انگلیسی دو دسته

د پس از تایید یا رد سوال پاسخ داد و اگر نیاز به توضیح بیشتری بو خیریا  بلهاین دسته از سواالت ابتدا باید با 

نام دارند. این گونه سواالت را  sinformation question  سواالت دسته ی دومتوضیح را ارائه دهید. 

نمی توان با بله یا خیر پاسخ داد. برای پاسخ به این گونه سواالت باید حتما اطالعاتی راجع به موضوع سوال شده 

 .ارائه شود

 :تقسیم می شوندکلمات پرسشی به دو دسته 

 : الف( کلمات پرسشی دسته ی اول

 بعد از کلمات پرسشی دسته ی اول ابتدا اسم بکار رفته و پس از اسم, جمله به شکل سوالی بکار می رود.

 

 ردیف کلم پرسشی معنی کلمه حذفی مثال برای جواب

two - many - some چند تا صفت مقدار How many 1 

much - a little  چه مقدار مقدارصفت How much 2 

My-his-Ali’s صفت ملکی 'sمال چه کسی دار Whose 3 

little - thin - clever کدام صفت which 4 

https://www.en45.com/enarticles/post/322/%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%DB%8C-question-word-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://www.en45.com/enarticles/post/322/%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%DB%8C-question-word-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
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 :دوم ( کلمات پرسشی دسته یب

 بعد از کلمات پرسشی دسته ی اول همواره جمله به شکل سوالی بکار می رود.

 

 ردیف کلمه پرسشی معنی کلمه حذفی مثال برای جواب

a book – a doctor  ه کارچ -چه چیز  شیء –شغل what ۱ 

green - blue - white چه رنگی رنگ What color ۲ 

At 5 o’clock - at 10 چه ساعت –کی  ساعت What time ۳ 

at Monday - Saturday چند شنبه روز هفته What day 4 

slowly - hard - rapidly چطوری –چگونه  قید حالت How ۵ 

every day - yesterday چه وقت –کی  قید زمان When 6 

at home - in the park کجا قید مکان Where ۷ 

Ali - Mr. Irani چه کسی شخص Who 8 

Six years old چند ساله سن How old 9 

 

 برای سوالی کردن جمالت انگلیسی به وسیله ی کلمات پرسشی مراحل زیر را انجام می دهیم .

 کلمه ی پرسشی مورد نظر را در ابتدای جمله سوالی قرار می دهیم. (1

 پس از کلمه ی پرسشی جمله را به شکل سوالی در می آوریم. (2

 با توجه به معنی کلمه ی پرسشی و طبق جداول فوق کلمه یا کلمات حذفی را از جمله حذف می کنیم . (3

چنانچه کلمه ی پرسشی جزء کلمات پرسشی نوع دوم باشد، اسم را در جمله پیدا کرده و آن را پس از کلمه  (4

 ی پرسشی قرار می دهیم . )اسم همیشه بعد از کلمه ی حذفی قرار دارد(.

م چنانچه کلمه ی حذفی در ابتدای جمله قرار داشته باشد فقط کافی است که آن را از جمـــله حذف کنی :تذکر

 و به جای آن، کلمه ی پرسشی مورد نظر را قرار داده و بقیه ی جمله را بدون تغــییر بازنویسی کنیم.

 مثالهای زیر تفهیم این کلمات را برایتان ساده می سازد.

 There is a book on the table.           (What) What is there on the table? 

 They saw him yesterday.                  (When( When did they see him? 

 My father is at home.                       (Where) Where is he? 

 He is Mr Irani .                                   (Who) Who is he? 
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  Adverb of Frequency قیدهای تکرار: 

 دفعات تکراربرای مشخص کردن  adverb of frequencyدر زبان انگلیسی یا همان  قید تکراراز 

 می افتاد. هر چند وقت یک بارعملی استفاده می کنیم یا حتی می توانیم بگوییم اتفاقی 

 آموزان آموخت همین قیود تکرار هستند. زبان به باید که گرامر ترین ای پایه از یکی آموزش زبان انگلیسی در

 برای استفاده صحیح از قید تکرار درزبان انگلیسی: چهار قانون طالیی

 

 قرار می گیرد. فعل اصلیاز  قبلبه زبان خیلی ساده قید تکرار  (1

Adverb + Main verb 
 

 I always watch TV in the morning. 
 She never listens to music because she is a real Muslim. 

 

 To beفعل  بعد از(2

To Be + Adverb 
 

 He is always ill. 

 We were never tired as break layers. 
 

 )should, would, could, must, can, Have ,اگر از فعل کمکی در جمله استفاده کنیم (3

might, will  ) اصلی قرار می گیرد. فعلبین فعل کمکی و قید 

Auxiliary + Adverb + Main verb 
  

 He can never learn English. 

 I have always been tired in my classes. 
 

 استفاده می کنیم. بعد از فاعل Frequency adverbدر جمالت سوالی از (4

 Why do you always get up so early? 
 

 

https://delinglish.com/
https://delinglish.com/
https://delinglish.com/general/grammar
https://delinglish.com/general/grammar


 

 جزوه کامل کنکور زبان انگلیسی                                                                                                                     دکتر حسن لطفی 

85 
 

 

 

 

Media  
 رسانه

 (1) کلمه (1) معنی کلمه )2( (2) معنی

 Ago قبل، پیش Interview مصاحبه کردن

 Amazing شگفت انگیز IT فناوری اطالعات

 Antivirus آنتی ویروس Last قبلیگذشته ، 

 Attend حضوریافتن Later بعدا

 Beautiful زیبا Look نگاه کردن

 Blog وبالگ Match مسابقه

 Busy مشغول Media رسانه

 Call تماس گرفتن Message پیام

 Change تغییر دادن Movie فیلم

 Channel کانال Newsstand دکه روزنامه فروشی

 Cinema سینما Online آنالین

 Connect متصل شدن Participate شرکت کردن

 Course دوره آموزشی Program برنامه

 Dictionary فرهنگ لغت Quiz show مسابقه تلویزیونی

 Different متفاوت Receive دریافت کردن

 Download دانلود کردن Report گزارش

 Event رویداد See دیدن

 Fantastic رویایی Text پیامک کردن

 Happen اتفاق افتادن War جنگی

 Install نصب کردن Wonderful شگفت انگیز

 intersting جالب yesterday دیروز

 نهمپایه  پنجم واژگان و نکات گرامری درس 

https://delinglish.com/grammar/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84
https://delinglish.com/grammar/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84
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Photo dictionary 

participate in an online course attend a TV program 
receive an e-mail change the TV channels 
see a war movie connect to the internet 
text a message look at the newsstand 

update a blog install a computer dictionary 
use IT install an antivirus program 
watch a quiz show interview somebody 

download something from the internet 
 

 (simple past): زمان گذشته ساده

در  یک یا چند بارمعموال برای بیان وقایعی که  )past simple ( گذشته سادهدر زبان انگلیسی از زمان 

 .استفاده می شودو دیگر تمام شده اند گذشته اتفاق افتاده اند 

 طریقه نوشتن جمالت در زمان گذشته

 فاعل قسمت دوم فعل  مفعول قید حالت قید مکان قید زمان
 

 :ساده ساختار زمان گذشته

  در زمان گذشته ساده فعل اصلی جمله به شکل گذشته در می آید. در صورتی که فعل باقاعده باشد این کار

اتفاق می افتد و در صورت بی قاعده بودن فعل باید شکل گذشته آن را پیدا  ed– با اضافه کردن پسوند

استفاده کنید. پس از اضافه  did کردن جمالت در این زمان باید از فعل کمکی سوالییا  منفیکنید. برای 

. جدول زیر ساختار فعل اصلی در شکل عادی )زمان حال( ظاهر می شودشدن فعل کمکی به جمله، 

 :جمالت در زمان گذشته ساده را نشان می دهد

 

  مثبت جمالت منفی جمالت سوالی جمالتی

Did I play? I did not play I played قاعده با افعال 

Did I speak? I did not speak I spoke قاعده بی افعال 
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 مهم ترین استفاده های این زمان عبارتند از : :کاربردها

 شروع و تمام شده است. یک زمان مشخص در گذشتهبیان عمل یا حالتی که در  الف(

 She met Sarah three weeks ago.               ."او سه هفته پیش سارا را دید"               

       
 اتفاق می افتد. یکی پس از دیگریبیان کارهایی که در گذشته  ب(

 I got up early in the morning, washed my face, ate breakfast, got 

dressed, and went to school. 
 ."رفتمو به مدرسه  شدم، آماده خوردم، صبحانه شستم، صورتم را شدمصبح زود از خواب بیدار "

 .است یافته پایان و شروع گذشته در مدتی طول در که عملی بیان ج(

 Mina lived in Japan for seven years.  "مینا در ژاپن به مدت هفت سال زندگی کرد"  

     
 نمی انجام را آنها حاضر حال در ولی شده می انجام گذشته در که هایی واقعیت یا و اعمال ها، عادت بیان د(

معموالً  sometimes اغلب،  often همیشه،  always  نظیر تکراری قیود از معموال حالتی درچنین. دهیم

 .کرد استفاده هم  used toعبارتاستفاده می شود. در این حالت می توان از  ,هرگز  neverو 

 My father always listened to classical music. 
 ".گوش می دادبه موسیقی سنتی  همیشهپدرم "

 John never stayed home at weekends..         "جان هرگز آخر هفته ها را خانه نمی ماند"  

 

)Be )بودن 

است. در صورتی که این فعل به عنوان فعل اصلی در جمله باشد دیگر  بی قاعدهیک فعل کامال  بودنیا  be فعل

 .برای سوالی یا منفی کردن جمله به آن فعل کمکی اضافه نمی کنیم و از همین فعل استفاده می شود

 (((((بی قاعده پرکاربرد جهت استفاده آمده است. هایدر پایان جزوه فعل))))) 

  مثبت جمالت منفی جمالت سوالی جمالتی

Was I? I was not I was I/he/she/it 

Were you? you were not you were you/we/they 
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Health and injuries 
 سالمتی و آسیب دیدگی ها

 (1) کلمه (1) معنی کلمه )2( (2) معنی

 Accident تصادف Heart attack حمله قبلی

 Advice توصیه Hit برخوردکردن

 Again دوباره Hurry up عجله کردن

 Ankle قوزک پا Hurt صدمه دیدن

 Back پشت ، کمر Injury آسیب ،صدمه

 Bleed خونریزی کردن Invite دعوت کردن

 Break شکستن Knee زانو
 Bruise کبودی Lake دریاچه

 Burn سوختن،سوزاندن Leg پا

 Cast گچ Little کوچک

 Climb باال رفتن Need نیاز داشتن

 Cry گریه کردن Plan برنامه ریزی کردن

 Cut بریدن Plaster چسپ زخم

 Drive رانندگی کردن Put قرار دادن

 Eat خوردن Scar جای زخم

 Fall افتادن Stick چسپاندن

 Find پیدا کردن Take care of مراقبت کردن از

 Finger انگشت Trip سفر

 First aid کمک های اولیه Twist پیچ خوردن

 Head سر Wound زخم

 health سالمتی yard حیاط

 نهمپایه  ششم واژگان و نکات گرامری درس 
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Photo dictionary 

It hurts a lot. He broke his leg 
It is bleeding He had a car crash 
She burned her hand. He has a black eye 
She cut her finger He has a scar 
She had a heart attack He has his leg in a cast 
She takes care of her child He has some bruises 
Stick / put a plaster on the wound He hit his head on the door 

I hurt my knee 
 

 Object Pronouns :ضمایر مفعولی
ضمایر شخصی را .اسامی استفاده می شود جایگزین کردنبرای  Personal Pronouns از ضمایر شخصی یا

برای صحبت کردن در مورد خودمان یا دیگران استفاده می کنیم و میتوانند به عنوان فاعل یا مفعول در جمله 

 .عمل کنند

در جمله بکار برده می شود .به دلیل اینکه نقش مفعول را  نقش مفعولضمایری هستند که در  ضمایر مفعولی

 .دارا می باشند پس در جمله عملی توسط فاعل بر روی آنها صورت گرفته است

 

 ضمیر فاعلی ضمیر مفعولی معنی فارسی

 Me I به من /مرا

 You You به تو/تورا

 Him He به او/اورا )مذکر(

 Her She او/اورا )مونث(به 

 It it به آن /آن را

 Us we به ما/ مارا

 You you به شما / شمارا

 them they به آنها / آنها را

 

توانند نامیم، اما آنها به جز در جای مفعول در هر جای دیگری هم میاگر چه این ضمایر را ضمایر مفعولی میالف(

 :یک حرف اضافهیا بعد از  بعد از فعلقرار بگیرند، مثالً 
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 Our teacher was angry with us.                      ".معلممان از دست ما عصبانی بود" 

 Give me a ring tomorrow.                                                  "فردا به من زنگ بزن" 

 When he comes in, please tell him I phoned. 
"آمد، لطفاً به او بگویید که من زنگ زدم هر وقت"    

 I'm older than you.                                                                 ".من از تو بزرگترم" 

 'I'm hungry.'  'Me too.'                                     "».من گرسنهام.«  »من هم همینطور«" 

 بعد را we و I تر این است که ضمایرکنیم، مؤدبانهستفاده میا and ضمایر شخصی به همراههنگامیکه از ب(

 :ببریم بکار دیگر ضمایر و اسامی از

 you and I, my father and I, them and us 
 

 برد: را باید قبل از اسامی و ضمایر دیگر به کار you همچنینج(

 you and your wife, you and her. 

 
 
 

............................................................................................................................................................................................................................................ 
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http://www.zabanamoozan.com/
http://www.zabanamoozan.com/
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 تست واژگان کنکوری با کمی تغییرات

1. Our class ……….. at 8:00 and finished at 10:00 yesterday. 

   a)began                   b)set                     c)raised                  d)held 

2. “The money you have to pay to use a particular road,bridge etc” 

a)baggage claim       b)toll                     c)boarding                d)voyage 

3. His feet were ……………… from standing so long. 

a)falling             b)aching                c)holding                  d)turning 

4. The man in front of the taxi……..….. me with a knife. 

a)attacked                b)called                 c)hired                       d)raised 

5.The teacher wanted the students to write their names in………..…… . 

a)churches              b)bruises                c)anthems                 d)capitals 

6.Iranians have the fajr film …………….each year.  

a)culture                 b)martyr                c)festival                    d)reclaim 

7. They believe that they should ……………….their website weekly. 

a)interview            b)participate          c)updates                  d)download 

8. The ……….…. in our city are open to the public.  

a)parades              b)palaces                c)plows                      d)plasters  

9. We all try to keep our apartment clean ,so its ususlly ……………….  . 

a)neat                    b)relevant              c)generous                d)military 

10. I don’t know what his ...........…. in the project was. 

a)role                     b)media                 c)interview                d)charity 

11. “Show your child how to use a simple ………to take the temperature of the 

water.” 

a)reservation       b)thermometer     c)tractor       d)fireworks 

12. Some people from our country ……………for health reasons. 

a)feel                 b)fast                      c)fill              d)find 

13. The doctor asked the sick woman to lie down on her………..….. . 

a)skin       b)hair                    c)teeth           d)stomach 
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14. “To fill a battery with electricity so that it can work again.” 

a)recharge b)celebrate             c)board           d)stick 

15.Iran is a country , but ………………is a continent. 

a)American   b)Asia   c)England     d)European 

16.Ted says he has a(n) ……………….with the new manager. 

a)passport                 b)environment      c)culture                d)interview 

17.Our teacher always ……………a book from the Internet every week. 

a)installs                   b)download              c)upload                    d)brings 

18.My cousin …………….me a map of how to get there. 

     a)taught                   b)wrote                     c)drew                       d)held 

19.His blue eyes shine in the ………….. . 

a)spotlights              b)shrines                c)newsstands         d)timetabels 

20.We are going to …………..those who lost their lives in the great war. 

     a)set                          b)save                     c)commemorate     d)twist 

21. Arent you going to do……………………work for the Red Crescent? I think you          

have free time for that, son. 

     a)voluntary               b)military              c)pleasant               d)relevant 

22. The Smith are ………….. English ,but they live in France. 

      a)orally                     b)originally           c)internationally    d)nearly 

23. The meeting is on the fifth ,and we are hopping everyone will………….. 

      a)attend                    b)attack                  c)browse                d)hold 

24. Because of his ……………throat,my grandfather went to the doctor at 2 a.m. 

      a)pain                       b)ache                      c)bloody                d)sore 

25. It took several months for his ……………….to healthy. 

      a)members               b)events                  c)wounds               d)arms   

26. The children ………………..their prayers and got into bed. 

      a)told                        b)said                      c)read                     d)gave 

27. I don’t want to …………….. the voyage alone. 

      a)build                      b)make                   c)get                       d)go 
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28. Someone …………..posters all over the walls. 

      a)drew                      b)climbed               c)stuck                   d)booked 

29. After the accident,the nurse tried to give the injured first………….. 

      a)aid                        b)hwlp                     c)both 1&2              d)need 

30. When we arrived at the station ,the driver asked us to get ……..the train 

      a)back                     b)up                         c)off                         d)to 

31. Minas father want to meet the tall dark man with a ………..on his left hand. 

      a)blood                   b)shrine                   c)turn                     d)scare  

32. My uncle ……..enough to buy a small house for his family. 

      a)gave                     b)took                      c)learned                d)saved  

33. Do you know what the …….”pick up the oil” means? 

      a)word                   b)phrase                    c)letter                   d)sentence 

34. How can a person stop running ……………..very fast? 

      a)nose                    b)mouth                    c)eye                      d)ear 

35. The word “sore” NOT go with…………… 

      a)eye                     b)knee                        c)throat                  d)head 

36. I opened the …….on which there was a(n) …………,pulled out the letter and read 

it. 

       a)stamp / envelope                                 b)stamp / interview 

       c)envelope / stamp                                 d)envelope / interview 

37. His son,who was usually quit and shy,was very …………….that morning. 

       a)favorite            b)pleseant                     c)military              d)talkative  

38. my friends……………boating on the lake every other day. 

       a)go                     b)come                          c)do                       d)play 

39. Alice s father had been very …………..to her when she was a child. 

       a)cruel                 b)correct                       c)voulantry           d)talkative 

40. Make a left ……………..at the station. 

       a)scar                   b)turn                            c)hand                  d)leg 

41. The receptionist says places are fully ………….for the Summer Camp. 

       a)acted                 b)booked                      c)got off                d)filled out 
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42. I was still sitting;he was standing , his arms ……….behind his back. 

      a)hurt                  b)stuck                           c)twisted                   d)turned 

43. Let your child help with meals by choosing foods,..........…food and………the table. 

       a)preparing / setting                                   b)setting / preparing  

       c)preparing / sitting                                   d)eating / sitting at 

44. Which word does NOT go with “bleeding”? 

       a)severe              b)heavy                          c)both1&2                   d)generouse 

45. How much would you like to ………out?       B: I want to ……….$20. 

        a)take / fill out                                        b)boring / withdraw 

        c)bring / fill out                                      d)take / withdraw 

46. This time I was back for a ceremony of ………………. . 

       a)pronounciation     b)commemoration     c)reservation     d)connection 

47. Penicillin was a(n)……………in medicine. 

      a)information          b)attention               c)celebration          d)reveloution 

48. The old farmers know how to …………..the land. 

       a)plow                      b)plant                     c)grow                     d)raise 

49. The good news is that we ……………..all the ……………information. 

        a)got / kind                                             b)reported / cruel       

        c)made / holy                                         d)received /relevant 

50. The baby was crawling around on its …………………. . 

        a)hands and knee                                   b)hands and finger  

        c)stomach and nose                                d)feet and leg 

 پاسخنامه تست های واژگان هفتم تا نهم 

1-a 2-b 3-b 4-a 5-d 6-c 7-c 8-b 9-a 10-a 

11-b 12-b 13-d 14-a 15-b 16-d 17-b 18-c 19-a 20-c 

21-a 22-b 23-a 24-d 25-c 26-b 27-b 28-c 29-a 30-c 

31-d 32-d 33-b 34-a 35-d 36-c 37-d 38-a 39-a 40-b 

41-b 42-c 43-a 44-d 45-d 46-b 47-d 48-a 49-d 50-a 
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 پایه دهم
 

 درس اول
 

Saving nature 
 

 

 

 

 

 

 "سوره انبیاء 30آیه "ما همه چیز را از آب زنده گردانیدیم.                           
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Part 1 Get ready & conversation 

 

 

 (1) کلمه (1) معنی کلمه )2( (2) معنی

Alive زنده Conversation  مکالمه –گفتگو  

Around  درحدود  –تقریبا  Cut بریدن 

Care   توجه -دقت  Duck اردک 

Divide  ازهم جدا کردن –تقسیم کردن  Elephant فیل 

Endanger  درمعرض خطر گذاشتن Following  دنباله–زیر  –بعدی  

Endangered  درمعرض انقراض For example رای نمونهب -برای مثال  

Hurt  دنزآسیب –صدمه زدن  Goat بز 

Increase )افزایش دادن )یافتن Group  دسته –گروه  

Injured   مصدوم –زخمی -مجروح  Hear شنیدن 

Living زنده Leopard پلنگ 

Nature طبیعت Panda پاندا 

Oral خوراکی -شفاهی  Plan  برنامه–طرح –نقشه  

Protect فاظت کردنح -حمایت کردن  Ready  مهیا –آماده  

Protection  حمایت –حفاظت  Really  حقیقتا –واقعا  

Put out خاموش کردن آتش Right  درست 

Take care of مراقبت کردن از Save نجات دادن 

Above باال Whale نهنگ 

Cat گربه Wildlife  وحشحیات  

Cheetah یوزپلنگ Wolf گرگ 

 دهمپایه  اول واژگان و نکات گرامری درس 



 

 جزوه کامل کنکور زبان انگلیسی                                                                                                                     دکتر حسن لطفی 

97 
 

 تست های کنکوری مربوط به بخش فوق با کمی تغییرات

1. The police put his son under ……………….. . 

     a)nature        b)break                c)protection          d)conversation 

2. Here,the river ………………..into there channels. 

     a)divides                b)draws               c)attends                     c)shows 

3. My grandmother is dead,but my grandfather is still ………………….. . 

     a)oral                     b)alive                  c)injured                     d)tall 

4. Dad ……………….his back moving some heavy boxes. 

     a)lost                      b)ached               c)attacked                   d)injured 

5. Food prices ………..………..by 10% in less than a year. 

     a)increased            b)saved                c)stuck                       d)began 

6. She is ………………..her grandmother while her grandfather is in hospital. 

     a)sitting down       b)filling out         c)taking care of         d)looking at 

7. My father says he has no ……………….to buy the old house. 

     a)baggage               b)plans                c)gifts                          d)charity 

8. The English exam the students are going to take next Monday is …………….,and 

they don’t need a pen or a pencil. 

      a)written               b)oral                   c)important               d)hard 

9. I ………………a strange noise coming from the room above. 

      a)heard                  b)raised               c)listened                   d)hired 

10. Smoking at home ……………………your baby’s life. 

      a)sets                     b)protects            c)endangers               d)divides 

 

 پاسخنامه تست های واژگان بخش یک

 

1-c 2-a 3-b 4-d 5-a 6-c 7-b 8-b 9-a 10-c 
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............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................... 

Part 2 New words & expression , reading 

 (1کلمه) (1معنی) (2کلمه) معنی)2(

Anymore یش از اینب -دیگر Comprehension  مطلبدرک  

Attention توجه Earth زمین 

Destroy  نابود کردن–خراب کردن Else  جز این –دیگر  

Die out ژمرده شدنپ -منقرض شدن Forest جنگل 

Expression  بیان–اصطالح –عبارت Future آینده 

Hope  امیدواربودن –امیدداشتن Horse اسب 

Hunt شکارکردن Human  بشر–انسان  

Hunter شکارچی Jungle جنگل 

Hunting شکار Only  تنها –فقط  

Instead  درعوض –به جای Part  بخش –قسمت  

Interested عالقه مند به Practice تمرین کردن –مشق  –تمرین  

Match  جورکردن–جفت کردن Road جاده 

Mean  منظور داشتن –معنی دادن Then بنابراین 

Natural طبیعی Tiger ببر 

Plain  جلگه –دشت Way  روش –راه  

Recently  به تازگی –اخیرا zebra گورخر 

Afew تعداد کمی Among درمیان 

Around  دور –اطراف   
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 تست های کنکوری مربوط به بخش فوق با کمی تغییرات

1. Things didn’t seem to be important ………………….. . 

     a)any more                  b)then                c)therefore                    d)among  

2. We didn’t see the girl ………….…………the crowed. 

     a)between                    b)above              c)over                           d)among 

3. It’s not ……………….for a child of his age to be so quiet. 

     a)natural                      b)hopeful           c)fast                            d)funny 

4. There were a lot of words and ……………..in the book ,and the teacher asked us to 

learn all of them. 

    a)attention                  b)commemoration       c)expression       d)festivals 

5. The school was completely ………………by fire. 

     a)matched                    b)hunted              c)destroyed               d)saved  

6. My uncle …………the color of his coat and his shirt. 

     a)showed                      b)drew                  c)sang                        d)matched  

7. Erfan didn’t study IT. …………………..,he decided to become an actor. 

     a)only                           b)above                  c)anymore                d)instead 

8. I want to buy her something really special if you know what I…………… . 

     a)hope                          b)mean                   c)match                    d)save 

9. I don’t know why many people don’t pay attention to some animals that are in 

danger of ……………… . 

      a)dying out                 b)filling out             c)saving                 d)destroying 

10. She tried to pay ……….………to what he was saying. 

       a)comprehension      b)commemoration      c)attention     d)celebration 

 

 پاسخنامه تست های واژگان بخش دوم

 

1-a 2-d 3-a 4-c 5-c 6-d 7-d 8-b 9-a 10-c 
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........................................................................................................................................................................................................ 

Part 3 grammar 

 (1کلمه) (1معنی) (2کلمه) معنی)2(

Affirmative  جمله مثبت –مثبت Gazelle غزال 

Boring  خسته کننده –کسل کننده Negative منفی 

Choose انتخاب کردن Nowdays امروزه 

Different  مختلف –متفاوت Plant گیاه 

Especially  مخصوصا –به ویژه Poem شعر 

Exam  آزمون –امتحان Program برنامه 

Hopefully روی امیدواری از Simple ساده 

Lose  م کردنگ -باختن–ازدست دادن Stay ندنما  

Enough کافی Tense زمان 

Fly پرواز –گس م -مسافرت کردن underline زیر .....خط کشیدن 

Free  جانیم -آزاد  –رایگان   
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 تست های کنکوری مربوط به بخش فوق با کمی تغییرات

1. My father never talks to Alison’s husband and says that he is about the most 

………………person in the family.  

      a)fantastic             b)boring             c)affirmative             d)interesting 

2. A: Is the water warm ………………for you?        B:No,mom.It’s cold. 

      a)much                  b)lake                 c)enough                   d)season 

3. When he was writing ,he ……………….all sense of time. 

      a)flew                     b)attend             c)recharged               d)lost 

4. Don’t forget to ……………..the tittle of the essay. 

      a)lose                     b)hope                c)underline                d)destroy 

5. Parent send their children to different classes these days ,so they have very 

little ……………….time. 

     a)busy                     b)orginal             c)free                          d)simple 

6. It is a serious problem ,……………….for people who are already sick. 

     a)reagily                 b)especially         c)only                         d)hopefully  

7. Isabel went to Paris and ……………..there for a year to study. 

     a)injured                b)stayed               c)browsed                  d)hired 

8. The students that study in this school learned how to write their………… . 

     a)envelope            b)homework        c)ceremony                d)programs 

9. It took us ages to …………….a new carpet. 

     a)underline           b)choose              c)paint                         d)match 

10. Our teacher says that there is no ……………..answer to this qustions ,but I don’t 

think so. 

     a)cruel                  b)generouse          c)simple                      d)neat  

 

 پاسخنامه تست های واژگان بخش سوم

1-b 2-c 3-d 4-c 5-c 6-b 7-b 8-d 9-2 10-c 
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Part 4 Listening& speaking , pronounciation ,writing , 

 (1کلمه) (1معنی) (2کلمه) (2معنی)

Amazing تعجب آور Follow  پیروی کردن –به دنبال....رفتن  

Appropriate مناسب Giraffe زرافه 

Based on  بر مبنای –براساس  Gulf خلیج 

Danger خطر Hen مرغ 

Dangerous خطرناک High  پرارتفاع –بلند  

Idea  ایده –عقیده  –نظر  However نابراینب -ااین وجودب -اما  

Identify تشخیص دادن Important مهم 

Intonation  آهنگ –تکیه صدا  Information آگاهی -برخ -اطالعات  

Irregular  بی قاعده –بی نظم  –نامنظم  Lion شیر 

Like  مثل –شبیه  List هرست کردنف -لیست  

Own  مال خود –خود  Low  پایین–کوتاه  –یواش  –آهسته  

Pair out  گروه دونفره تشکیل دادن –دوتادوتا شدن  Marker  عالمت –نشانه  

Pattern الگو Mice موش ها 

Regular  همیشگی–باقاعده  –مرتب –منظم  Most  حداکثر –بیشترین  

Rule  قاعده –قانون  Mouse موش 

Schedule  جدول زمانی –برنامه  Period  دوره –نقطه  

Such as  مثال –ازقبیل  Pilot خلبان 

Together باهمدیگر Plural جمع 

Tower برج Proper اسم خاص 

Yet  تاکنون –هنوز  Report گزارش 

add مع بستنج -اضافه کردن  report گزارش دادن 

Air هوا Safe ایمن –امن  -بی خطر  

Bear خرس Second  ثانیه –دومین –دوم  

Capitalize باحروف بزرگ نوشتن Singular مفرد 

Circle  دورچیزی خط کشیدن–دایره  Strategy  یاستس -تدبیر –برنامه  
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 تست های کنکوری مربوط به بخش فوق با کمی تغییرات

1. He was too far away to be able to ………………..faces. 

    a)end                     b)browse                    c)identify                     d)circle 

2. The ……………..of a fire in the home increases during the holidays. 

    a)rule                     b)plan                         c)report                       d)danger 

3. Colleges have to give a written ……….on the progress of each student during the 

year. 

   a)report                  b)idea                          c)cast                          d)capital 

4. It’s ………….how often you see drivers using mobile phones . 

   a)amazing              b)endangered             c)alive                         d)injured  

5. When the teacher arrived ,I was drawing a ……………..on the paper. 

    a)strategy              b)rule                           c)base                         d)circle 

6. It is not……………………. for me to discuss that now. 

    a)high                    b)appropriate              c)wild                         d)military 

7. The trip you are taking is a long one.Do you have a(n) ………..for the trip? 

    a)circle                  b)event                         c)schedule                 d)palace 

8. My friend and I have started to learn French,and our new French teacher says 

that the ………………of grammar in French are not easy. 

    a)rules                   b)end                            c)ideas                       d)passage 

9. She doesn’t feel ……………….in the house on her own. 

    a)dangerous          b)safe                           c)wild                         d)low 

 پاسخنامه تست های واژگان بخش چهارم

1-c 2-d 3-a 4-a 5-d 6-b 7-c 8-a 9-b 

Common اسم عام Town شهرک 

Dolphin دلفین Type نوع 

End  آخر –انتها  Verb فعل 

End ایان یافتنپ -تمام شدن  Wild وحشی 

Enjoy رخورداربودن ازب -لذت بردن  Zoo باغ وحش 

Farmer کشاورز Zoo - keeper مسئول باغ وحش 
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 تست های کنکوری مربوط به بخش فوق با کمی تغییرات

1. Each student is going to ………….……one of the sentences on page 52. Nobody will 

help them. 

     a)unscramble              b)act                      c)draw                        d)lose 

2. We are still ……………where to move to. 

     a)keeping                    b)considering        c)reporting                 d)adding 

3. There was an accident in the street this moring,and the driver was……..………. . 

      a)loved                       b)herad                    c)stayed                     d)killed 

4. A: What does that ……………..show?        B: It shows the rise in prices. 

      a)circle                       b)gift                        c)anthem                   d)chart 

5. Look carefully at these questions and mark your answers down in the right –hand 

……………….. . 

      a)column                   b)tower                     c)rule                        d)drawing 

Part 5 workbook 

 (1کلمه) (1معنی) (2کلمه) (2معنی)

Consider  درنظر گرفتن –بررسی کردن Average یعاد-معمولی   –میانگین  -متوسط  

Happen  رخ دادن –اتفاق افتادن Keep نگه داشتن 

leave  کنارگذاشتن –ترک کردن Kill کشتن 

Order  سامان دادن–مرتب کردن Land  خشکی–زمین کشاورزی  

Scramble  درهم ریخته –به هم ریختن Letter  حرف –نامه  

Span  فاصله زمانی –مدت National ملی 

Whenever هروقت Near  درنزدیکی –نزدیک  

Wonderful   ق العادهفو-عالی Sheep گوسفند 

Also همچنین Till  تااینکه -تا  

Aquarium اکواریم too  خیلی -همچنین  

camel شتر   
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6. The students looked at the graph on page 18 and ordered the animals o the page 

based on their ………………life span. 

      a)simple                 b)average                     c)safe                            d)low 

7. “a building where people go to look at fish and other water animals”  

       a)stadium              b)gulf                           c)aquarium                  d)museum 

8. Martin showed me a ………………..of their recent sales. 

       a)graph                  b)plow                         c)span                        d)quiz show 

9. Generally speaking ,men have a shorter …………..……..than the women. 

       a)order                   b)rule                          c)danger                    d)lifespan 

10. “I will call you tomorrow or the day after, Okay ……………………” 

       a)however              b)whenever                c)never                       d)where 

  

 پاسخنامه تست های واژگان بخش پنجم

1-a 2-b 3-d 4-d 5-a 6-b 7-c 8-a 9-d 10-b 
 

 

 

 

Maryam is visiting the museum of Nature and Wildlife. She's talking to 

Mr. Razavi who works in the museum.    
در حال  کند،یکه در موزه کار م یرضو یآقاوحش است. او با  اتیو ح عتیاز موزه طب دیدر حال بازد میمر

 .کردن می باشدصحبت 

Maryam: Excuse me, what is it? Is it a leopard?  

 پلنگ است؟ کاین ی ایآ ه؟یاون چ د،ی: ببخشمیمر 

Mr. Razavi: No, it is a cheetah.  

  .است وزپلنگی کی: نه، آن یرضو یآقا 

Maryam: Oh, a cheetah?  

 وزپلنگ؟ی کی: اوه، میمر 

  19ترجمه مکالمه درس اول پایه دهم صفحه 
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Mr. Razavi: Yeah, an Iranian cheetah. It is an endangered animal.   
 .در معرض خطر است وانیح کیکه  یرانیا وزپلنگی کی: بله، یرضو یآقا

Maryam: I know. I heard around 70 of them are alive. Yes?   
 ؟درستهتا از آن ها زنده هستند،  ۷۰که حدود دمیدانم. من شن ی: ممیمر   

Mr. Razavi: Right, but the number will increase.  

 .افتیخواهد  شیتعداد افزا نی: درسته، اما ایرضو یآقا 

Maryam: Really?! How? واقعا؟! چگونه؟میمر :                                                                     

Mr. Razavi: Well, we have some plans. For example, we are going to 

protect their homes, to make movies about their life, and to teach people 

how to take more care of them.  

 م،یکنها مراقبت  آن خانه هایاز  می. به عنوان مثال، ما قصد دارمیبرنامه دار یک سری: خوب، ما یرضو یآقا

 .از آن ها مراقبت کنند شتریکه چگونه  ب میو به مردم آموزش ده م،یآن ها بساز یراجع به زندگ ییها لمیف

 

 

                    "Endangered Animals "                       در معرض خطر واناتیح

      Today, there are some endangered animals on Earth. It means that 

we can find only a few of them around us. Some examples are whales, 

tigers and Asian elephants.  

است که مافقط تعداد  یبدآن معن نیوجود دارند.ا نی)کره( زمیدرمعرض انقراض رو اتوانیحازی امروزه،تعداد

 .هستند ییایآس یلهایها،پانداها،ببرهاوف ها: نهنگ نمونه نیاز ا ی.تعدادمیکندایدراطراف خودپ میتوانیازآنهارام یکم

       Humans destroy the natural homes of the animals in the forests, 

lakes and plains. When the number of people on earth increases, they 

need more places for living. They cut trees and destroy lakes. They make 

home and roads instead. Then the animals don’t have a place to live. They 

will die out.        

  22درس اول پایه دهم صفحه  ریدینگترجمه 
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که تعداد  ی. هنگامکنندی م بیو دشتها تخر ها اچهیها، در را در جنگل وانهایح  یعیطب یستگاههایانسانها ز

ها را  . آنها درختهستندازمندین یزندگ یبرا یشتریب یآنها به مکانها ابد،ی یم شیافزا نی)کره( زمیرو انسانهای

 یزندگ یبرا یمکان ها وانیصورت ح نی. در اسازندی. آنها در عوض، خانه و جاده مکنندیرا نابود م ها اچهیقطع و در

  .خواهند رفت نیکردن نخواهند داشت و از ب

      The Iranian cheetah is among these animals. This wild animal lives 

only in the plain of Iran. Now there are only a few Iranian cheetahs alive. 

If people take care of them, there is hope for this beautiful animal to 

live.      
. اکنون فقط کندی م یزندگ رانیا یفقط در دشتها یوحش  وانیح نیاست. ا وانهایح نیازجمله ا یرانیا وزپلنگی

  .زنده بماند بایز وانیح نیاست ا دیزنده هستند. اگر مردم مراقب آنها باشند، ام یرانیا یوزپلنگهایاز  یتعداد کم

       Recently, families pay more attention to nature, students learn about 

saving wildlife, and some hunters don't go hunting anymore. Hopefully, 

the number of cheetahs is going to increase in the future. 

 آموزندی ( میوحش)مطالب اتیآموزان درباره نجا ت ح دانش کنند،یم عتیبه طب یشتریها توجه ب خانواده راً،یاخ

 .افتیخواهد  شیافزا ندهیدر آ وزپلنگهای. خوشبختانه تعداد روندیبه شکار نم گرید های شکارچ یو برخ

                              

 

 

 Simple Future Tense   زمان آینده ساده

 گانه 12 هایزمان یکی از future tense یا future simple tense یا :ساده آینده زمان تعریف

بدون منظور آینده ای است که   اتفاق بیافتد. زمان آینده.به عملی اشاره دارد که در است انگلیسی زبان در اصلی

 فعل یک از یافته تشکیل و .ندارد خاصی پیچیدگی زمان این ساختارانجام بگیرد . قبلی و برنامه ریزی قصد

 . است اصلی فعلی یک و کمکی

 فرمول ساخت زمان آینده ساده

 فاعل willفعل کمکی موردنیاز  قسمت ساده فعل قیدحالت مکان قید قید زمان
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 زمان آینده ساده

 :از عبارتند که بیشتر در این زمان استفاده می شود در تستها: قید های زمانی

1. Tomorrow 
2. Tomorrow + (morning, afternoon, evening, night) 

3. Next + (week, month, year) 

4. This +(week, Monday, Thursday 

5. Tonight 

6. Soon 

7. Later 

He will send you an email later. 
 ".خواهد فرستاداو بعدا برای شما یک ایمیل "

 جمالت مثبت

 .. +  قسمت ساده فعل+ will +   فاعل  

He will not send you an email later. 
 ".نخواهد فرستاداو بعدا برای شما یک ایمیل "

 جمالت منفی

قسمت + will not/won’t +فاعل

 … +  ساده فعل

Will he send you an email later? 
 "؟خواهد فرستادآیا او بعدا برای شما یک ایمیل "

 جمالت سوالی

Will + قسمت ساده فعل + فاعل +...? 
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 :کاربردهای زمان آینده ساده

 و با انتخاب افراد صورت می گیرد. کاری که بطور ارادی عمل یابرای بیان کردن  الف(

 My mother will bake a cake for my friend’s birthday. 
 ".خواهد پختمادرم برای جشن تولد دوستم یک کیک "

 

 .شود می استفاده  will در زمان آینده از)facts () واقعیاتبرای بیان  ب(

 I will take my university degree next year 
 ". گرفتخواهم مدرک دانشگاهی ام را سال بعد " 

 .(تصمیم به انجام آن داریم )قصد و تصمیم قبلی در کار نیست لحظه صحبتبرای بیان عمل یا کاری که در  ج(

 Don’t worry. I will lend you some money  
 "دهم. نگران نباش من بهت یه مقدار پول قرض می "

 

و یا خرید  هدید کردنت، تقاضا کردن، پیشنهاد کمک دادن، قول دادنبرای بیان کارهایی مثل  د(

 .شود می استفاده  کردن

I promise I will ask Liz to make an appointment to see Doctor Joe. 
 ".ببینی را جو دکتر تا بگیرم مالقات وقت یک لیز از دهم می قول به شما"

 
 

 
 

1. I am sure you ……………… a lot better after days of rest. 

       a)Will feel*                b)Felt                    c)Are feeling          d)Would feel 

  

2. The weather forecast reports that the sun …………………. tomorrow. 

       a)Shine                     b)Will shine*         c)Shined               d)Didn’t shine 

  

3. Don’t get up, I …………….. the phone. 

        a)Am answering       b)Answered         c)Will answer*    d)Answer 

 

4. A: Hello, may I speak to Jim, please?            B: just a moment .I ……………him. 

          a)Get                      b)will get*             c)am getting         d)am going to  
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     Be going to با ساده  زمان آینده

آینده ی قصدی (زمان آینده ی نزدیک )   
 

و  قصد بیانبرای در زمان آینده ی نزدیک استفاده می شود . معینو  قطعیاز این زمان برای بیان کارهای 

در ترجمه این زمان از عباراتی نظیر قصد دارم یا  انجام عملی در آینده استفاده می شود. تصمیمو  ریزی برنامه

   می خواهم استفاده می کنیم .

 

 :ساختار گرامریفرمول و 

 فاعل going to (am,is,are) قسمت ساده فعل مفعول قید حالت قید مکان قید زمان
 

 جمالت سوالی جمالت منفی جمالت مثبت 

I I am going to speak. I am not going to speak. Am I going to speak? 

you/we/they You are going to speak. You are not going to speak. Are you going to speak? 

he/she/it He is going to speak. He is not going to speak. Is he going to speak? 

 

    to oingG Be کاربردهای

 (برنامه قبلی) ایم. به انجام کاری را در آینده گرفته  قبل قصد و تصمیمما از  الف (

 کوچک آنهاقبالخانه میرونددرواقع ساحل بهآنها

 .اند کرده آنجاخریداری رادر ساحلی

They‘re going to retire to the beach 

– in fact they have already bought a 

little beach house. 

 .I‘m going to accept the job offer .من پیشنهاد کاری را قبول خواهم کرد 

 

 ( بر اساس شواهدفتد. ) ااتفاق بی در آیندهزمانی که چیزی قرار است ب(

 .بیوفتد اتفاق آینده در است قرار چیزی احتماال  براساس شواهد و یا تجربه شما

 



 

 جزوه کامل کنکور زبان انگلیسی                                                                                                                     دکتر حسن لطفی 

111 
 

 I think it is going to rain – I just felt a drop دمکنم که بارون قراربیاد.یک قطره بارون را احساس کررفک

 I don’t feel well. I think I’m going to throw up .حالم خوب نیست فکر کنم دارم باال بیارم

 

 .می باشد در حال اتفاق افتادنزمانی که چیزی ج(

 Get back! The bomb is going to explode .برگرد! بمب االن ها هستش که منفجر بشه 

 

 

 
 

 

 

 

1. I am going to ………………. to the radio. 
          a)listening                 b)listened                c)listen*                d)listens 
  
2. They're going ………………. to Isfahan by train. 
       a)travel                     b)traveling               c)traveled             d)to travel* 
  
3. Ali is ……………… to write a letter for his brother. 
     a)going*                     b)walking               c)writing               d)reading 

 

 ها و تعریف آن Nouns انواع اسم در انگلیسی یا

در نظر  noun  یا اسم »در زبان انگلیسی را بتوانparts of speech « یا ادات سخن ردترینشاید پرکارب

 .پردازیممی  در انگلیسی انواع اسم گرفت. به همین خاطر در این گفتار به بررسی

انواع  گیرد. در زبان انگلیسی مامورد استفاده قرار می نام یک چیز ای است که به عنوان، واژهاسمتعریف 

 .کنیمرا مشاهده می هامختلفی از اسم

 Common Noun  اسم عام یا( 1

 .شودها و یا چیزها استفاده میافراد، مکان عمومیبرای بیان نوعِ  اسم عام

 … و car و house و animal و town و boy   :مثال

 

https://amokhtan.com/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c/
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 .دارند عمومیکنند و معنای اشاره نمی فرد یا چیز خاصی، مکانبینید این اسامی به همانطور که می

های ذات و های قابل شمارش و غیر قابل شمارش، اسمشوند؛ اسمهای عام خود به انواع کوچکتری تقسیم میاسم

 .انتزاعی و همینطور اسامی جمع از این موارد هستند
 

  Proper Nounاسم خاص یا(2

گیرند. در زبان انگلیسی، برای اشاره به فرد، مکان یا چیزی مشخص و معلوم مورد استفاده قرار می اسامی خاص

 .شودمی اولین حرف اسم خاص، بزرگ نوشته

و« مریخ»یعنی  Mercury و Tehran و Anna و Jack     :مثال  … 

ها و استفاده کرد. برخی اسم the و an و a قبل از اسم خاص معموال نباید از حروف تعریف یعنی : نکته مهم

 :و یا کاربرد زیر the Sun برخی قواعد از این قاعده استثنا هستند، مانندِ

 Is he the John that won the match?      
 

 "آیا این همان جان است که مسابقه را برد؟"
 

  Compound Nounاسم مرکب یا(3

های مرکب گاهی اند. اسمرا پدید آورده اسمی تازهدو یا چند واژه هستند که در کنار همدیگر  های مرکباسم

 اند مثلو گاهی با یک خط فاصله کوچک از هم جدا شده« مدلِ مو»یعنی  haircut یک واژه هستند مانند

son-in-law  باشند مانندو بعضی اوقات نیز دو کلمه جدا از هم می« داماد»یعنی credit card  به معنی

 .«کارت اعتباری»

 .های مرکب، استرس روی بخش اول این اسم استهنگام تلفظ اسم: توجه

 .هستند alarm clock و well-being و sailboat و rainfallها، های دیگر از این اسمنمونه

 

  Uncountable nouns و غیر قابل شمارش  Countable nouns اسامی قابل شمارش( 4

 توانیم بگوییمکه می book توان با عدد شمرد. مثلِرا می های قابل شمارشاسمبطور خالصه، 

: one book و two books و … 

که « هوا»به معنای  air برای یک فرد انگلیسی زبان قابل شمارش نیستند. مثلِ غیر قابل شمارشهای اما اسم

 .two airs یا one air :توانیم بگوییمنمی
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  Collective Nounاسم جمع یا( 5
 

ها یا در ظاهر خود مفرد است ولی معنای آن جمع است و به گروه یا تعداد خاصی از اشیاء یا مکان اسم جمع

 .افراد اشاره دارد

 ,Crowd, team, committee, people یعنی گله flock و« تیم کاری»یعنی  staff :مثال

police, family, cattle …   
 

  Concrete Nounذات یااسم ( 6

و حداقل توسط یکی از حواس پنجگانه  وجود فیزیکی دارندکنند که به افراد یا اشیایی اشاره می های ذاتاسم

 … و ball و table و apple و sheep :مثال                    .قابل درک هستند
 

  Abstract Nounیا یا اسم معنی اسم انتزاعی( 7
 

و وجود فیزیکی ندارند. این اسامی، قابل درک با حواس پنجگانه نیستند  های انتزاعیاسمذات،  بر خالف اسم

های انتزاعی، کنند. توجه داشته باشید که بسیاری از اسمگذاری میها و عواطف و احساسات را نامافکار و اندیشه

 .طبیعتا غیر قابل شمارش نیز هستند

Democracy, liberty, justice, wealth, truth, knowledge, fun, happiness, health 
 

  Gerundاسم مصدر یا( 8
 

یا  gerund است و با نام ing آشنا شدیم و انواع آن را دیدیم. یکی از این انواع دارای verbal پیشتر با نقش

همین خاطر گاهی با فعل  شود. این اسم ساخته شده از یک فعل و شبیه آن است. و بهاسم مصدر شناخته می

 .شوداشتباه گرفته می

 Running is good for your health.               "دوندگی برای سالمتی شما مفید است" 

 .کنداینجا به مفهوم دویدن که یک پدیده و چیز است اشاره می running اسم

 … و climbing و trying و thinking و reading :هایی دیگر از این نوع اسمنمونه

هایی که از این   noun تسلط روی انواع اسامی در انگلیسی نیازمند تمرین است. تالش کنید که انواع اسم یا

 .کنید را تعیین کنیدپس و در میان متون مختلف مشاهده می

 

https://simple.wikipedia.org/wiki/Noun
https://simple.wikipedia.org/wiki/Noun
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 در زبان انگلیسی:مفرد و جمع بستن اسامی 
 برای جمع بستن کلمات در زبان انگلیسی روش های مختلف و جذابی وجود دارد که البته این روشها را به طور

 کامل و مفصل در زبان انگلیسی کتاب دهم یعنی همین درس آنها را خواهید خواند.

 اضافه می کنیم. "es"یا  "s" برای جمع بستن اسمهای مفرد با قاعده  به آخر آنها

ختم  "s -ss -sh -ch -x -o -z "اگر حرف آخر اسم مورد نظر به یکی از حروف  :۱نکته مهم 

به آخر اسم مورد نظر  "s"اضافه کرد تا جمع شوند. در غیر این صورت  "es"شود بایستی به آخر آن اسم  

 اضافه می شود.

= boxes xa bo              = glasses     ssa gla              s        ka book = boo 

 :میساز ی، صورت جمع آنها را مباقاعده مفرد یاسام بهies  وesو   sبا افزودن الف( 

roof → roofs cliff → cliffs Bench→benches Bus→buses  
potato →potatoes photo → photos        country →countries baby →babies       
kilo→kilos       dish→ dishes boy → boys ball →balls          
class→classes      church → churches box→boxes  Song →songs        

 

 :شوند یم vesبه  لیشوند، در صورت جمع بسته شدن تبد یختم م feیا  fکه به  یاسام یبعضب( 

 leaf →leaves   thief → thieves life → lives       Calf → calves     

shelf → shelve wolf → wolves       loaf → loaves   half → halves    
wife → wives    scarf → scarves         self →selves      knife → knives     

 

 :که بایستی آنها را حفظ کرد شود یدر صورت جمع بسته شدن شکلشان عوض م یاسام یبعضج( 

mouse →mice child →children  foot → feet Man → men 

person→people ox → oxen  tooth →teeth woman → women 
 

 :دارند کسانیصورت مفرد و جمع  یاسام یبعضد( 

one sheep → two sheep one series → two series One deer → two deer 

one species → two species one means → two means one fish → two fish 
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 :دارند یشده اند، صورت جمع خارج یسیوارد انگل گرید یکه از زبان ها یاسام یبعضه( 

analysis → analyses crisis →crises Datum → data          
medium → media basis → bases       criterion → criteria          
parenthesis →parentheses hypothesis → hypotheses     bacterium → bacteria 

 

 : طریقه جمع بستن اسمهای مرکبی( 

در این حالت در نقش یک  اسم اول بدون تغییرمیگیرد و  جمع "es"یا  "s"اسم دوم دراین کلمات فقط 

 صفت بصورت مفرد باقی می ماند.

 

Taxi drivers Taxi driver Workbooks Workbook 

Police stations Police station Bus stops Bus stop 
Post offices Post office Book stores Book store 

 

ختم می شوند . هنگام جمع بستن ، چنانچه قبل از یک حرف بی صدا  "y"اسم های مفردی که به حرف نکته:

اضافه می کنیم. اما اگر قبل  "es"تبدیل می شود بعد از این تبدیل به اسم مورد نظر  "i"به  "y"بیاید، حرف 

 جمع می گیرد. "s"یک حرف صدادار قراربگیرد آن اسم فقط  "y"از حرف 

Cities City keys key 

Countries Country Boys Boy 
babies baby toys toy 

 

 :باشد می ذیل شرح به رایج شمارش قابل غیر اسامی از برخی

 

چیزهایی که از یک 

 جنس باشند:

Baggage, clothing, equipment, food, fruit, furniture, garbage, 

hardware, jewelry, luggage, mail, makeup, mine, cash, change 

 مایعات:

 جامدات:

 گازها:

Water, coffee, tea, milk, oil, soup, gasoline, blood … 
Ice, bread, butter, cheese, meat, gold, iron, glass,paper, wood….. 
Steam, air, oxygen, smoke, smog, pollution,sugar….. 
Rice, chalk, corn, dirt, dust, flour, grass, hair, pepper, salt  
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اسم های معنی 

 )انتزاعی(:

Beauty, confidence, courage, education, fun, health, help, 

intelligence, important, knowledge, luck, music, peace, patience, 

truth, progress, sleep, violence, wealth, happiness, 

Advice, information, news, evidence, proof … 

Time, space, energy, homework, work, grammar, vocabulary 

 … English, Arabic, Chinese, Spanish زبان ها:

 ,Chemistry, engineering, history, literature, psychology رشته های تحصیلی:

mathematics, physics …    

 … Baseball, soccer, tennis, chess, poker, billiards سرگرمی ها:

 …Driving, studying, swimming, traveling, walking, diving فعالیت های عمومی:

 ,Weather, fog, heat, lightning, rain, snow, wind, thunder, darkness پدیده های طبیعی:

light, sunshine, fire, electricity, gravity … 

 
 

 لغات و مترادف های ضروری در کنکور از درس اول دهم
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 Article:  حروف تعریف

انگلیسی حروف تعریف نامعین )نکره( در زبان  

قبل از اسامی مفرد و یا جمع می آیند و نشان میدهند که آن اسم برای شنونده نامعین  حروف تعریف نا معین

و نامشخص است. این حروف تنها قبل از اسامی عام می آیند و قبل از اسامی خاص استفاده نمیشوند. حروف 

 .می باشند any – some –an – a  تعریف نامعین شامل

 an و a کاربرد حروف تعریف نامعین:

به کار میروند و نشان  اسم مفرد قابل شمارشبه شمار میروند و فقط قبل از  انگلیسی در اسم معرفهای هر دو از

قبل  an می باشند. حرف تعریف” یک، ی نکره“می دهند که آن اسم برای شنونده نامعین است. در فارسی معادل 

 .شروع شده باشد )u – o – i – e – a (از اسمی به کار میرود که با یک حرف صدادار

 We have a big classroom.                                                              ".ما یک کالس بزرگ داریم"  

 She wants to buy an umbrella.                                                 "او میخواهد که یک چتر بخرد " 

 They are working on a project this term ".  
 میکنند کار جدید پروژه یک آن ها این ترم بر روی"

 Ramin is watching an American movie          . 
 "میکند تماشا آمریکایی فیلم یک رامین دارد "

 

 طبقهاسم برای ما نیستند و گاهی نشان دهنده  نا معین بودنهمیشه نشان دهنده  an و a حروف تعریف: نکته

 :هستند. به مثال زیر توجه کنید بندی

 My mother is a doctor.                                                               "مادر من یک دکتر است " 

 .نا معین نیست، بلکه نویسنده میخواهد بگوید که مادرش در طبقه دکترها قرار دارد doctor در این جمله اسم

…………………………………………………………………………………………. 

 any و some  کاربرد حروف تعریف نامعین

به کار میرود و قبل از اسامی  خبری مثبتدر جمالت ” تعدادی، مقداری“به معنای  “some ”حرف تعریف

 سوالیدر جمالت ” هیچ“به معنای  “any ”می آید. کلمه قابل شمارش جمع و یا اسامی غیر قابل شمارش

https://english2day.ir/grammar/determiners/noun-determiners/
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می آید. با توجه به مثالهای زیر  قابل شمارش و یا غیر قابل شمارشبه کار میرود و قبل از اسامی  منفیو 

 :کاربرد این دو را درک خواهید کرد

 My brother wants to read some boo   . 
 " (مثبت جمله. )بخواند کتاب تعدادی برادرم میخواد" 

 He doesn’t have any money    " . 
 " جمله منفی(  .ندارد پولی هیچ او( 

 Do you want any water?                                                                             ")آیا آب میخواهید؟)جمله سوالی " 

 

 “some ”اگر در جمالت سوالی بدانیم جواب مثبت است و یا انتظار جواب مثبت را داشته باشیم از خود: نکته

 :استفاده میکنیم

 I think you are hungry. Do yo want some food? 

 "غذا میخواهید؟ مقداریفکر میکنم گرسنه هستید. آیا  "

 در زبان انگلیسی the حرف تعریف

مطمئنا و یکی از رایج ترین و پر کاربردترین کلمات انگلیسی می باشد.  اسم های معرف یکی از “the ”کلمه

تنها  ”the“ خیلی ها موارد استفاده آنها را به درستی نمیدانند و به شکل ناخود آگاه به کار میبرند. حرف تعریف

 به همراه اسم استفاده میکنیم که آن اسم the حرف تعریف معین در زبان انگلیسی میباشد. زمانی از حرف تعریف

استفاده  نامعین تعریف حروف شد. در غیر این صورت از( بامعین و شناخته شدهی شنونده معرفه )برا نحوی

 .میدهد” آن“میشود. این حرف تعریف معنی خاصی ندارد و بعضی وقتها معنی 

 

 استفاده کرد؟ the چه زمانی باید از حرف تعریف

 :میشود استفاده the تعریف حرف از است شده اشاره آن به قبال که اسمی مورد در(1

 Mike was driving a car yesterday. The car was very modern. 
 ".)ماشینه( خیلی مدرن بود آن ماشینمایک دیروز داشت با یک ماشین رانندگی میکرد. "

 I saw my father with a man. I think the man was one of his old friends. 

 ".)مَرده( یکی از دوستان قدیمی اش بود مرد نآپدرم را به همراه یک مرد دیدم. فکر میکنم "

 

https://english2day.ir/grammar/determiners/noun-determiners/
https://english2day.ir/grammar/noun-determiners/indefinite-articles/
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 اشاره آن به قبال اگر حتی دارد، وجود آن از مورد یک فقط محلی یک در که چیزی مورد در صحبت(2

 :باشد نشده

 We went on a walk in the forest yesterday. 
 "فقط یک جنگل وجود دارد( آن مکانما دیروز برای پیاده روی به جنگل رفتیم. )در "

 Where is the bathroom of this house? 
 "این خانه کجاست؟ حمام"

 Turn left and go to number 45. Our house is across from the 

Italian restaurant. 
 ".است رستوران ایتالیایی. خانه ما روبروی 4۵بپیچ به چپ و برو به شماره "

 My father enjoyed the book you gave him. 
 ".که به او دادی لذت برد کتابیپدرم از "

 

 :میشود استفاده the از میکنیم شناسایی یا معرفی را خاصی چیز یا شخص که هنگامی(3

 The writer of this book is famous               ."نویسنده این کتاب مشهور است"  

 I scratched the red car parked outside. 
 ".که در بیرون پارک شده خط انداختم ماشین قرمزیمن روی "

 He is the doctor I came to see. 
 ".است که آمدم ببینمش دکتریاو "

 

 :میشود استفاده the معین تعریف حرف از فرد به منحصر اسامی با (4

 The sun rose at 6:17 this morning  . 
  " دقیقه طلوع کرد ۱۷و  6ساعت  خورشیدامروز" 

 You can go anywhere in the world. 

  " به هرجایی میتوانید بروید جهانشما در"                 

 There are millions of stars in the sky. 
 " وجود دارند آسمانمیلیونها ستاره در"                     

 The president will be speaking on TV tonight. 
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 :میشود استفاده the از ترتیبی اعداد و )برترین( عالی صفت از قبل (5

 This is the oldest building house in our city. 

 ".ساختمان شهرمان است قدیمیتریناین ساختمان "

 She read the last chapter of her new book first. 
 ".فصل کتاب جدیدش را خواند آخریناو ابتدا "

 Saeid is the happiest person I’ve ever seen. 
 ".فردی است که تابه حال دیده ام شادترینسعید "

 This is the third time I have called you today. 
 ".است که امروز به تو زنگ زده ام سومین باریامروز این "

 

 :میشود استفاده the تعریف حرف از دارند اشاره دسته یا گروه یک از افراد تمام به که صفاتی با (6

 The elderly require special attention. 
 ".نیازمند توجه ویژه هستند سالمندان"

 She has given a lot of money to the poor. 
 ".داده است فقرااو پول زیادی به "

 The Americans enjoy fast food. 
 ."ها عاشق فست فود هستند آمریکایی"

 

 .میشود استفاده the از ها دهه نام با همراه (7

 He was born in the seventies. 
 ".متولد شده است دهه هفتاداو در "

 This is a painting from the 1820’s. 
 ".میباشد 1800سال  ۲۰این نقاشی متعلق به دهه "

 

 :میشود استفاده the معین تعریف حرف از است شده توصیف only با که ای جمله در (8

 You are the only person he will listen to. 
 ".هستی که او به حرفش گوش میدهد تنها شخصیتو "

 The only fast food I like is hamburger. 
 ".فست فودی که دوست دارم همبرگر است تنها"
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 Real Madrid is the only team that I watch its matches. 
 ".است که مسابقاتش را تماشا میکنم تنها تیمیرئال مادرید "

 

 اقیانوسها و کانالها الجزایر، مجمع کوهها، رشته ها، رودخانه یعنی جغرافیایی مکانهای نام با همراه (9

 :میشود استفاده the از

 Our ship crossed the Atlantic in 7 days. 
 ."گذشت اقیانوس اطلسکشتی ما در مدت هفت روز از "

 The Nile is the longest river in the world. 
 ".طوالنی ترین رود جهان است نیل"

 Hiking across the Rocky Mountains is difficult. 
 ".مشکل است راکیکوه های باال رفتن از رشته "

They are travelling in the Arctic. 
 ".مشغول مسافرت هستند قطب شمالآنها در "

 the از دیگر بروند کار به اسم از قبل دریاچه lake و دریاsea  کوه، mount کلمات اگر: نکته

 :شود نمی استفاده

 Mount Everest is the highest mount in the world. 
 ".بلندترین کوه جهان استکوه اورست "

 

 استفاده the دارنداز جمع s آخرشان در یعنی هستند جمع بصورت که کشورهایی اسم با (10

 :میشود

 I have never been to the Netherlands.                       "من هرگز در هلند نبوده ام"  

 Do you know anyone who lives in the Philippines? 
 "زندگی کند؟ فیلیپینآیا کسی را سراغ داری که در "

 

 “states” و“republic“ ،  ”kingdom”کلمات آنها ابتدای در که کشورهایی اسم همراه (11

 :میشود استفاده the معین تعریف حرف از باشد،

 They work in the United States. 
 ".کار میکنند ایاالت متحدهآنها در "
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 She is visiting the United Kingdom. 
 ".دیدن میکند انگلستاناو از "

 James is from the Republic of Ireland. 
 ".است جمهوری ایرلندجیمز اهل "

 

 :میشود استفاده the از ها روزنامه اسم همراه (12

 I read that news in the Guardian. 
 ".خواندم گاردینمن آن خبر را در "

 She works for the New York Times. 
 ".کار میکند نیویورک تایمزاو برای "

 

 می استفاده the تعریف حرف از بروند کار به اسم از قبل college و university کلمات اگر (13

 :کنیم

 Julia graduated from the University of California last year. 
 ".ل شدالتحصی فارغ دانشگاه کالیفرنیا جولیا سال قبل از"

 My sister is studying music at the College of Modern Arts. 
 ".میخواند موسیقی دانشکده هنرهای مدرن خواهرم در"

 

 معین تعریف حرف یادبود، بناهای و ها موزه هنری، کارهای معروف، ساختمانهای اسامی با همراه (14

 theمیرود کار به: 

 Have you been to the Vietnam Memorial? 
 "بوده ای؟ یادواره ویتنامآیا تا کنون در مراسم "

 We went to the Louvre and saw the Mona Lisa. 
 ."را دیدیم تالبوی مونالیزارفتیم و  لوورما به موزه "

 I would like to visit the Milad Tower. 
 ".را ببینم برج میالددوست دارم که "
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 استفاده کرد؟ the چه موقع نباید از حرف تعریف

 :نمیشود استفاده the تعریف حرف از شد( گفته باال در که مواردی )بجز کشورها اسامی با(1

 Iran is a beautiful country.                                                  ".ایران یک کشور زیبا است"  

 Japan is a modern country.                                          "ژاپن یک کشور مدرن است" 

" 

 :نمیشود استفاده the از انگلیسی در زبانها اسم با (2

 French is a difficult language to learn. 
 ".یک زبان سختی برای یادگیری است زبان فرانسوی"

 English is taught in many countries. 
 ".در بسیاری از کشورها تدریس میشود زبان انگلیسی"

 :نکنید استفاده the از غذایی های وعده اسم با همرا (3

 What do you have for lunch? 
 "چی دارید؟ ناهاربرای "

 I drink a glass of milk in breakfast. 
 ".یک لیوان شیر مینوشم صبحانهمن در "

 

 :نمیرود کار به the تعریف حرف افراد اسم با(4

 John is my best friend. 
 ".بهترین دوست من است جان"

 Sara works in a modern company. 
 ."در یک شرکت مدرن کار میکند سارا"

 

 :نمیشود استفاده the از اند شده ترکیب اسم با که عناوینی همراه به (5

 President Kennedy was assassinated in dallas. 
 ".کندی در داالس ترور شد رییس جمهور"
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 :نمیرود کار به the ها حرفه و ها شغل اسم با همراه (6

 He’ll probably study medicine. 
 ".خواهد خواند پزشکیاحتماال او "

 

 :نمیشود استفاده the تعریف حرف از سالها با همراه(7

 2018 was a wonderful year for Luka Modric. 
 ".یک سال فوق العاده برای لوکا مودریچ بود 2018سال "

 

 :نمیرود کار بهthe  کلی، حالت در شمارش قابل غیر اسامی با همراه (8

 Rice is an important food in Iran. 
 ".در ایران یک غذای مهم است برنج"

 Peace is the most beautiful thing in the world. 
 ".بهترین چیز در جهان است صلح"

 :بریم نمی کار به the فرد به منحصر های دریاچه و کوهها جزایر، اسامی با (9

 Mount Damavand is the highest mountain of Iran. 

 ".بلندترین کوه ایران است کوه دماوند"

 He lives near Lake Zaivar. 

 ".زندگی میکند دریاچه زریواراو نزدیک "

 

 :نمیشود استفاده the ها فرودگاه و ها ایستگاه خیابانها، ها، شهر اسامی اکثر با همراه (10

 Can you take me to Azadi street? 
 "ببری؟ خیابان آزادیمیشه ما را به "

 She lives in Florence. 
 ".زندگی میکند فلورانساو در شهر "

 Victoria Station is in the center of London. 
 ".در مرکز لندن است ایستگاه ویکتوریا"

 



 

 جزوه کامل کنکور زبان انگلیسی                                                                                                                     دکتر حسن لطفی 

125 
 

 زبان دهم

 درس دوم
Wonders of creation 

 
 

 

 

   "و یکی از نشانه های قدرت خداوندی خلقت آسمانها و زمین است "

 سوره روم( 22)آیه   
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Part 1 Get ready & Conversation 

 

 

 

 (1کلمه) (1معنی) (2کلمه) (2معنی)

Alike  هم –مانند  –شبیه  Ant مورچه 

Blood خون Jupiter سیاره مشتری 

Create  ایجاد کردن –خلق کردن  Mars سیاره مریخ 

Creation  ایجاد –خلق  Mercury  عطارد –سیاره تیر  

Go around  گشتن –چرخیدن  Microscope میکروسکوپ 

Heart قلب Moon ماه 

Heaven  فردوس –بهشت  Neptune سیاره نپتون 

Interesting جالب Planet سیاره 

Observatory رصد خانه Ring  مدار –حلقه  

Orbit مدار Saturn  کیوان –سیاره زحل  

Orbit  دور زدن –چرخیدن  Size  اندازه –سایز  

Power  نیرو –قدرت  So بنابراین 

Powerful قوی – دنیرومن  Telescope تلسکوپ 

Rocky   خسنگال -سنگی  Than از 

Sign  نشانه –عالمت  Uranus سیاره اورانوس 

Sign امضا کردن Venus  زهره –سیاره ناهید  

wonder  تعجب -حیرت  Wihtout بدون 

 دهمپایه  دوم واژگان و نکات گرامری درس 
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 تست های کنکوری مربوط به بخش فوق با کمی تغییرات

1. The gift my mother received in really ……………………… . 

      a)fat                    b)dry                           c)generous                   d)wonderful 

2. The way you talked to the teacher …………….…….alot of problems. 

      a)orbited            b)sneezed                  c)created                       d)powered 

3. There are ………………that the situation is getting better. 

      a)rings                b)heavens                  c)wonders                     d)sings 

4. As you say, the place is now an …………….and seemed quite suitable for my prohect. 

     a)observatory     b)telescope                c)microscope               d)moon 

5. The satellite will ………….…….the Earth for the next 15 years. 

     a)consider          b)get                           c)orbit                        d)unscramble     

6. I think my mother and I are very much ………..……..in some ways. 

     a)hard                b)alike                        c)near                         d)simple  

7. Sometimes I ………………if he is got any sense at all. 

     a)wonder           b)practice                   c)worry                      d)consider  

8. He believed that he and his wife would one day be together again in ………..….. 

     a)passage           b)observatory            c)heaven                    d)Jupiter 

9. Good teamwork is a ………..……..device for becoming successful. 

     a)rocky               b)generous                c)high                         d)powerful 

10. After the storm we were …………..electricity for five days. 

     a)without           b)besides                   c)among                     d)near.         

 

 پاسخنامه تست های واژگان بخش اول

 

10-a 9-d 8-c 7-a 6-b 5-c 4-a 3-d 2-c 1-d 
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Part 2 New words & Expression , Reading 

 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................  

 

 (1کلمه) (1معنی) (2کلمه) (2معنی)

Against خالفبر -در مقابل  Useful مفید 

Brave  شجاع –نترس  Body جسد -تنه  -بدن  

Carry  حمل کردن –بردن  Carbon کربن 

Collect جمع آوری کردن Cell سلول 

Defand دفاع کردن Clear  مشخص –واضح  –روشن  

Donate هدا کردنا -هدیه دادن  Daily روزانه 

Drop قطره Half  نیم –نصف  

Drop دنچکان -انداختن  Microbe میکروب 

Exercise ورزش Million میلیون 

Fact  واقعیت –حقیقت  Paint  نقاشی کردن –رنگ نقاشی  

Famouse   مشهور -معروف  Plasma  خوناب –پالسما  

Healthy  تندرست –سالم  Pump مپاژکردنپ -تلمبه کردن  

Liquid مایع Real واقعی 

Move سباب کشیا -حرکت کردن  Soldier سرباز 

Round  مدور –گرد  Thousand  شمار زیادی –هزار  

Strong  نیرومند -قوی    
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 تست های کنکوری مربوط به بخش فوق با کمی تغییرات

1. Simin Danshvar is one of the most ……………….writers of Iran. 

    a)cheap                     b)famous                  c)correct                       d)wrong 

2. Students should be ready to explain and ……………….their views. 

    a)pump                     b)carry                      c)look                           d)defend 

3. There are more airplanes ……………….more people than ever before. 

    a)carrying                 b)clearing                 c)breaking              d)collecting 

4. There was a(n) ……………of paint on her scarf. 

     a)cast                       b)body                       c)drop                         d)plasma 

5. They use solar panels for …………………energy from the sun. 

     a)collecting             b)keeping                  c)wondering              d)powering 

6. Be very ……………about what jobs should be completed,and by when. 

     a)useful                    b)healty                    c)strong                      d)clear 

7. An accident …………..when a driver drives fast and carelessly. 

     a)moves                   b)happen                 c)reports                      d)raises 

8. Drink plenty of …………,such as water,juice or tea. 

     a)liquids                   b)drops                   c)cells                      d)microbes 

9. All these men do daily exercise,and they are all…………….. . 

     a)lazy                         b)clear                   c)healthy                      d)easy 

10. What I am saying is based on ……………………..  

     a)types                       b)facts                   c)pumps                       d)charity 

 

 پاسخنامه تست های واژگان بخش دوم

 

10-b 9-c 8-a 7-b 6-d 5-a 4-c 3-a 2-d 1-b 
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 تست های کنکوری مربوط به بخش فوق با کمی تغییرات

1. She had beautiful …………………hair that shone in the light of the room. 

     a)superlative                 b)strange                c)wrost                   d)golden 

2. A:What are the windows made of?     B: They are all made of ……………… . 

     a)liquid                          b)metal                   c)marker                d)plain  

3. There is no…………………reason to worry . 

      a)rockey                        b)real                      c)far                        d)gold  

4. Is not it ………….how animals seem to sense danger? 

      a)health                        b)near                     c)strange           d)powerful 

5. Come on,what is it ? Give me a ……………. . 

       a)hint                          b)metal                     c)silver                   d)gold 

6. The report ……………..the different types of home computer that you can 

buy. 

       a)says                          b)carries                    c)drops             d)compares 

Part 3 grammar 

 (1کلمه) (1معنی) (2کلمه) (2معنی)

Actually  عمال –درواقع  Gold طال 

Coparative  تطبیقی –مقایسه ای  Golden طالیی 

Compare مقایسه کردن Metal فلز 

Describe  شرح دادن –توصیف کردن  Modern پیشرفته –معاصر  -مدرن  

Expensive گران Nation ملت -کشور  

Hint  کنایه –اشاره  Shark کوسه 

Strange  غیرعادی –غریب  –عجیب  Silver نقره 

Superlative  نظیر بی–عالی  Worse بدتر 

Adjective صفت worst بدترین 

far دور   
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7. It is difficult to …………how I feel. 

     a)describe                  b)go around                 c)collect                   d)clear  

8. Do you know that …………….looks good on people with dark hair? 

     a)golden                    b)gold                            c)metal                  d)shark 

9. They could hear the sound of water not …………away. 

     a)near                        b)real                             c)far                   d)round 

10. Don’t say anything ,you will only make matters . 

     a)worse                     b)silver                        c)useful            d)wonderful 

11. The tall building with its ……………..walls is the first thing that gets your 

attention from far away. 

     a)real                        b)injured                        c)suitable              d)rocky 

12. All …………of happiness wrer present, and we wanted to celebrate the 

event. 

     a)signs                      b)powers                 c)stories                d)positions  

13. After arriving at the …………..,the visitor started ……………at Uranus 

through the telescope . 

      a)observatory / watching                               b)observatory  / looking  

      c)baggage reclaim / watching                       d)baggage reclaim / looking  

14. Among the different …………..,water is the only one we need to live. 

      a)types of liquids                                        b)kinds of planets  

      c)sorts of foods                                           d)drops of liquids 

15. The information you are going to ……………….about the new system shows 

that our future is important for you. 

      a)carry                     b)cross                c)collect                   d)correct 

 پاسخنامه تست های واژگان بخش سوم

10-a 9-c 8-b 7-a 6-d 5-a 4-c 3-b 2-b 1- d 
     15-c 14-a 13-b 12-a 11-d 
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Part 4 Listening&speaking,writing,pronounciation 

 

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................ 

 (1کلمه) (1معنی) (2کلمه) (2معنی)

Abroad  به خارج –درخارج  Active فعال 

Arrow فلش –پیکان  -عالمت  Angry عصبانی 

Cross عبور کردن از Become شدن 

Delicious  خوشمزه –لذیذ  Both هردو 

Detail جزئیات Brain مغز 

Downward روبه پایین Check  کنترل کردن –بررسی کردن  

Element بخش–قسمت  -رکن-عنصر  Cloudy ابری 

Extra اضافی Deep عمیق 
In term of sth ازنظر -درباره  Fatty  پرچربی –چرب  

Laugh خندیدن Fresh  تازه -نو  

Light  سبک–روشن کردن  Fun  تلخ -سرگرمی  

Material اطالعات –مطلب  –مواد  -ماده  Funny رگرم کنندهس -خنده دار  

Opinion  عقیده –نظر  Medium متوسط 

Polite باادب Nationally ملیت 

Quality کیفیت Organ  عضو –اندام  

Suitable مناسب Pepper فلفل 

Turn  دورزدن –نوبت  Sure مطمئن 

Ugly زشت wooden چوبی 

upward روبه باال   
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 تست های کنکوری مربوط به بخش فوق با کمی تغییرات

1. If you had any ………………,you would know what I meant. 

    a)charts                   b)brains                    c)graphs                     d)passages 

2. After my son finishes his school , I am going to send him …………… . I want 

him to study at a university in a European country. 

     a)abroad                 b)a celebration         c)a gift                      d)outside 

3. She thinks she is ………………,but she is not. 

     a)rocky                    b)deep                       c)ugly                      d)alike  

4. It is all the ……….…….of national power. 

     a)elements             b)arrows                     c)lights                   d)regions 

5. The police always ask the drivers to take ……………….care. 

     a)extra                    b)longer                      c)negative              d)ready 

6. She often goes ………..on business. 

     a)around                b)up                             c)down                   d)abroad 

7. The students studying in this school are not rude . They are very ………….. . 

    a)busy                      b)neat                         c)polite                   d)shy 

8. Can you name a dark hard ……………that we need to make cars. 

    a)fact                        b)material                  c)hint                     d)type  

9. He asked his wife s ……………..on every important decision. 

     a)exercise                b)quality                    c)opnion                d)element 

10. Fry the onions over a …………..heat unit they are golden. 

     a)medium                b)wooden                  c)upward               d)downward 

 

 پاسخنامه تست های واژگان بخش چهارم

 

10-a 9-c 8-b 7-c 6-d 5-a 4-a 3-c 2-a 1-b 
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Part 5 Work book 

 

 تست های کنکوری مربوط به بخش فوق با کمی تغییرات

1. The police were interviewing all their friends and …………………  . 

     a)diseases               b)stars                      c)lenses                   d)neighbors 

2. Do you …………..have Julies phone number? 

     a)still                      b)yet                          c)only                        d)inside  

3. About three million people suffer from the ……………….  

     a)disease                b)neighbor               c)way                         d)definition 

4. Her car was locked ,and the keys were …………. 

     a)golden                 b)near                      c)inside                      d)instead 

5. When our grandmother was …………..,we took her to the hospital and had a 

nurse take a care of her. 

     a)disease                 b)kind                     c)mumps                    d)sick 

6. He became quite successful  and …………….appeared on a television show once. 

     a)even                     b)weekly                 c)never                        d)about 

 پاسخنامه تست های واژگان بخش پنجم

6-a 5-d 4-c 3-a 2-a 1-d 

 (1کلمه) (1معنی) (2کلمه) (2معنی)

Area منطقه Bacteria باکتریها 

Definition  معنی –تعریف  Busy  مشغول –شلوغ  

Disease زبیماری رنج بردنا -بیماری  Cheap ارزان 

Even حتی Close بستننزدیک ،  

Fight بارزه کردنم -جنگیدن  Control  هدایت کردن –کنترل کردن  

Look نگاه کردن–دیدن –به نظر رسیدن  Inside درون 

neighbour همسایه Sick بیمار 

On ones own  بدون کمک –به تنهایی  still هنوز 
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Alireza is visiting an observatory. He is talking to Ms. Tabesh who works 

there. 
که در آنجا مشغول خانم تابش درحال دید و بازدید از یک رصد خانه می باشد.اودر حال صحبت کردن با علیرضا 

 کار است می باشد.

Ms.Tabesh: Are you interested in the planets? 

 : آیا شما به سیارات عالقه مند هستید.خانم تابش

 Alireza: Yes! They are really interesting for me, but I don’t know much   

about them.  
 : بله برای من سیارات جالب هستند. اما متاسفانه چیز زیادی در مورد آنها نمی دانم.علیرضا

Ms.Tabesh: Planets are really amazing but not so much alike. Do you know 

how they are different?  
 : سیاره ها حقیقتا شگفت انگیز هستند اما آنها بهم شبیه نیستند .آیا فرق بین آنها را می دانید.خانم تابش

Alireza: Umm... I know they go around the Sun in different orbits. 
  .: من می دانم که سیارات در مدارهای مختلف و متفاوتی دور تا دور خورشید می چرخندعلیرضا

Ms.Tabesh: That’s right. They have different colors and sizes, too. Some 

are rocky like Mars, some have rings like Saturn and some have moons 

like Uranus.  
ند مریخ، : بله حقیقت دارد. سیارات همچنین دارای رنگها و اندازه های متفاوتی هستند. بعضی از آنها مانخانم تابش

صخره ای و سنگالخی می باشند . بعضی هم مانند سیاره زحل دارای حلقه می باشند و بعضی هم مانند سیاره 

 اورانوس قمر یا ماه دارند

Alireza: How wonderful! Can we see them without a telescope? 
 مشاهده کنیم : واقعا شگفت انگیز است. آیا ما می توانیم آنها را بدون تلسکوپعلیرضا

  47پایه دهم صفحه  دومترجمه مکالمه درس 



 

 جزوه کامل کنکور زبان انگلیسی                                                                                                                     دکتر حسن لطفی 

136 
 

 Ms.Tabesh:  Yeah..., we can see the planets nearer to us without a 

telescope, such as Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn. We can 

see Uranus and Neptune only with powerful telescopes. 
: بله. ما می توانیم سیاره های نزدیک تر به خود را مانند عطارد،ونوس،مریخ،مشتری و زحل را بدون خانم تابش

  تلسکوپ ببینیم.ولی فقط با تلسکوپهای قوی می توانیم سیاره های از قبیل اورانوس و نچتون را ببینیم.  

Alireza: And which planet is the largest of all?  
 از دیگر سیارات بزرگتر می باشد. ارهی: کدام سعلیرضا

Ms.Tabesh: Jupiter is the largest one. It has more than sixty moons. Do 

you want to look at it? 
 قمر دارد. آیا دوست داری به سیاره مشتری نگاه کنی  6۰:سیاره مشتری بزرگترین سیاره است.بیش از خانم تابش

 Alireza: I really like that                                                        بله واقعا دوست دارم علیرضا :

                                                      .              

 

 

 

A Wonderful Liquidیک مایع شگفت انگیز 

The human body is a real wonder. It is sometimes good to think about 

our body and how it works. Our body is doing millions of jobs all the time.  
واقعا بدن انسانها بسیار شگفت انگیز است.گاهی اوقات بهتر است که در مورد بدنمان و اینکه به چه صورت کار می 

 درباره اش فکر کنیم.بدن ما به طور همزمان قادر به انجام میلیونها کار می باشد.کند 

One of the most important parts of the body is blood. The heart pumps 

this red liquid around the body. This keeps us healthy and alive.  
ست. قلب این مایع قرمز رنگ را به سرتاسر بدن پمپاژ می یکی از مهمترین بخش های بدن ما انسانها خون ا

 کند.این پمپاژ کردن خون ما را سالم و زنده نگه می دارد.

More than half of blood is plasma. This is a clear and yellow liquid. It 

carries red and white cells. There are millions of red blood cells in one 

  50پایه دهم صفحه  دومدرس  ریدینگترجمه 
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small drop of blood. They carry oxygen round the body and collect carbon 

dioxide from body parts. There are thousands of white cells in a drop of 

blood. They are bigger than red cells. They defend our body against 

microbes. 
السما یک مایع شفاف و زرد رنگ است که سلولهای سفید و قرمز را حمل بیش از نصف خون ما پالسما می باشد. پ

می کند.میلیونها سلول قرمز رنگ خونی در یک قطره کوچک خون وجود دارد.آنها اکسیژن را در سرتاسر بدن 

حمل می کنند و دی اکسید کربن را از قسمتهای مختلف بدن جمع آوری می کنند . هزاران سلول سفید در یک 

از خون وجود دارد. سلولهای سفید از سلولهای قرمز بزرگتر هستند که از بدن دربرابر میکروب ها محافظت قطره 

  می کنند.

This wonderful liquid is a great gift from Allah. We can thank Allah by 

keeping our body healthy. One way to do that is eating healthy food and 

doing daily exercises. Another way is to donate our blood to those who 

need it. 

این مایع فوق العاده و شگفت انگیز هدیه ای بزرگ از جانب خداوند است . ما می توانیم از خداوند با سالم نگه 

ادن ورزش های روزانه داشتن بدنمان تشکر کنیم. بهترین روش برای انجام این کار خوردن غذاهای سالم و انجام د

 است. روش دیگر اهدای خون به کسانی که بدان نیازمند هستند است.

 

 

 

 

 

 انواع صفت و کاربردهای آن

 )adjectives( صفات: 

 قبل از اسمو در انگلیسی همواره و شرحی درباره آن می دهد  کند ای است که اسم را توصیف میکلمه صفت 

 رود. به کار می to be بعد از افعالیا 

 دسته تقسیم می شوند. چهارصفات از نظر مقایسه به 

با دیگران توصیف کنیم از صفات  بدون مقایسهچنانچه بخواهیم کسی یا چیزی را  : (صفات ساده یا مطلق1

 .کنیم استفاده صفت از توانیم می اسم از ساده استفاده می کنیم. قبل
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 Sara is a beautiful girl.                                        The car is nice. 

باشند به گونه ای که به یک دریک صفت مشترک دو چیز یا دو نفر چنانچه  : (صفات برابری یا همپایه2

 اندازه از آن صفت برخوردار باشند,در این حالت از صفت برابری استفاده می شود و از الگوی   

as+ صفت ساده +as   .استفاده می شود 

 :ساختار

 

 
 

 

 

 مثال:

His grandfather is as old as my grandmother.        

Tigers are as dangerous as lions. 

 ( comparative adjective ( : صفت تفضیلی یا برتر(۳

باشد  برتر از دیگریرا داشته باشیم به گونه ای که یکی از آنها در آن صفت  دو چیزیا  دونفراگر قصد مقایسه 

 ) در صورت داشتن یا نداشتن (در این حالت از از صفت تفضیلی استفاده می کنیم.

تغییر می کند. و نوع پیشوند یا پسوند به  پیشوندیا  پسونددر این نوع مقایسه شکل صفت با افزودن  :ساختار

  er–کلمه صفت بستگی داردبه این صورت که اگر صفت یک بخشی باشد به انتهای آن پسوند  تعداد بخش های

 افزوده می شود .) البته با رعایت   more افزوده می شود و اگر کلمه صفت چند بخشی باشدبه ابتدای آن کلمه 

 در هر دو ساختار به کار می رود. than استثناها (.در هردو صورت حرف اضافه 
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 Persian zebras are more beautiful than African zebras. 

 Sharks are more dangerous than whales.  
 

 :استثناها

تبدیل می شود و سپس  iبه  yوجوددارد ابتدا حرف  yصفت های که دو بخش دارند اما درآخر آنها حرف  الف(

–er .به آن اضافه می شود 

 می گیرند. –erوجود دارد هم برای تبدیل به تفضیلی شدن  –erصفت های که در آخر آنها  ب(

 می گیرند. –er وجود دارد هم برای تبدیل به تفضیلی شدن  –leصفت های که در آخر آنها  ج(

 می گیرند. –erوجود دارد هم برای تبدیل به تفضیلی شدن   -ow آنهاصفت های که در آخر د(

; 
 

 

 )د(           )ب(                                 )ج(                                 4

 

                                  ) الف(          

 

 )superlative adjectives( (صفات عالی یا برترین :4

ای که بخواهیم بگوییم داشته باشیم به گونه افرادی یا چیزهاییرا با  یک چیزیا  یک نفرچنانچه قصد مقایسه  

 .کنیماستفاده می صفت عالی آن یک نفر یا یک چیز در یک صفت از دیگران برتر است، در این حالت از

مقایسه نیز شکل صفت با افزودن پسوند یا پیشوند تغییر می کند. و نوع پیشوند یا پسوند به در این نوع  :ساختار

  est–تعداد بخش های کلمه صفت بستگی داردبه این صورت که اگر صفت یک بخشی باشد به انتهای آن پسوند 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%AA_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%AA_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C
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افزوده می شود .) البته با رعایت   most افزوده می شود و اگر کلمه صفت چند بخشی باشدبه ابتدای آن کلمه 

در هر دو ساختار به کار می رود. قبل از صفات   ever /of all / in استثناها (.در هردو صورت حروف اضافه 

 به کار می رود.   theنیز حرف تعریف 

 

 

 

 
 

 This is the most difficult problem of the book. 

 They are the most beautiful of all. 

 They are the most dangerous animals of the sea. 
 

 

 

 

:بعضی از صفت ها در حالت تفضیلی و عالی از قوانین پیروی نمی کنند و شکل بی قاعده نکته

 دارند.که بایستی الزاما آنها را حفظ نمایید.

 
 

Adjective Comparative Superlative 

good better the best 

bad worse the worst 

far farther the farthest 
many/much more the most 

least less little 

smallest smaller little 

furthest further far 
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شکل نوشتاری بعضی از صفات در صفات تفضیلی و عالی تغییر می کند وقتی که یک حرف بی : نکته

 صدا در بین دوحرف صدادار قرار گیرد.

البته اگر قبل از حرف آخر بیش از یک حرف صدادار استفاده شده باشد هیچ تغییری روی  توجه:

 نخواهد داد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمی گیرند. "S"صفات هیچ وقت جمع بسته نمی شوند به زبان ساده تر صفت هیچوقت نکته:

 هیچ کلمه یا حرف اضافه یا عددی بین صفت و اسم قرار نمیگیرد. نکته:

 نیز استفاده کرد. so از کلمه  as در جمالت منفی می توان به جای  نکته:

 thanاگر در حالت برتری یا تفضیلی فقط یکی از دوطرف مقایسه را بنویسیم دیگر نیازی به استفاده از  نکته :

 نیست.

Hasan is 20 years old. Saro is 10 years old. Hasan is older. 
 "سن سال دارد.حسن )ازنظر سنی (بزرگتر است. ۱۰سال سن دارد. سارو  ۲۰حسن "

 

ختم می شوند . در حالت تقضیلی و  ing و  edبعضی از صفات هستند که آخر آنها به پسوندهایی چون نکته:

 چون تبدیل به دوبخشی وبیشتر می شوند.می گیرند.  mostو  moreبرتری یا عالی و برترین آنها هم 

 

 مطلقصفت  صفت تفضیلی صفت عالی

The most tired More tired than tired 
The most amazing More amazing than amazing 
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  oldestو  olderاگر بخواهیم مقایسه صفات را دربین اعضای خانواده انجام دهیم به جای دوصفت  نکته:

 همراه با اسم مورد نظر استفاده کنیم. eldest و  elderمی توانیم از دوصفت 

 Our older/elder sister is a teacher 

 وهم با  erدر زبان انگلیسی بعضی از صفات هستند که حالت تفضیلی و عالی آنها را می توان هم با  :نکته

est  و هم باmore   و most  .نوشت 

Clever Likely Handsome Simple Pleasant Polite Gentle Quiet 
Common true shallow lively happy Narrow Cruel Stupid 

 

خود را از دست می  e این صفات  est و  er ختم می شوند هنگام اضافه کردن  eصفاتی که به  نکته:

 اضافه نمی گیرند.  eدهند.و دیگر 

stethan = the larg er= larg eLarg 
 

 place of adjectiveصفت در جمله: مکان
 

 :اسم از قبل( 1

 کنند می توصیف که هایی اسم از قبل آنها شوند؛ می ظاهر موقعیت این در دیگری موقعیت هر از بیش صفات

 .روند می بکار

 Jack is a tall man.                         Jennifer bought an expensive car. 

   )linking verbs:    (ربطی افعال از بعد( 2

 .کنند می توصیف را فاعل واقع در شوند می استفاده ربطی افعال از بعد که هنگامی ها صفت

 رایج ترین افعال ربطی عبارتند از:

1 be بودن، شدن 

2 stay ماندن 

3 smell درمعنای دوست داشتن 

4 fell اس کردن،شدنساح  

5 taste در معنای مزه داشتن 

6 Appear – seem – look - sound به نظر رسیدن 

7 Become – get – grow - turn شدن 

 Marry is beautiful.                              Stephan appears tired. 
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 شود:محسوب می عبارت اسمی، که در این صورت کلمه اصلی یک the ازحرف تعریف پس( 3

 the young جوانان                                            the old پیران 

 the dead مردگان                                       the Englishانگلیسیها  

 قبل از اسم: ترتیب صفات 

 گاهی اوقات ممکن است بخواهید از چند صفت قبل از یک اسم استفاده کنید، در این صورت ترتیب کلی قرار

 :گرفتن صفات در جدول زیر نوشته شده است است 

 

 

 

 

 
 

 A big red ball 

 A lovely old wooden coffee table 

 It is a beautiful small new red Chinese plastic flower. 

 

 صفتهای اشاره( و  a,an,the) نکرهو  معرفه:همه معرفهای نکته کنکوری

(this,that,these,those) ملکیمالکیت یا  صفات (my ,our,your,his,her,their  )

( بدون some,much,many.alittle,few,afew)کمیتها ( و one,two.three.four)اعداد 

 .قبل از همه صفات در جمله بکار برده می شوداستثنا 

.car Chinese white new big cheap oneHani has  

کاش  "یا کلمه رمز کاملتر "کاسرمجا "نکته: پیشنهاد بنده به شما دانش آموزان عزیز به خاطر سپردن کلمه رمز 

می باشد که کمک شایانی به شما عزیزان در جواب دادن به این قبیل تست ها می باشد و بایستی متذکر  "جا سرم

 آمد.شوم که بدون استثنا در این مورد یک تست برای کنکور خواهد 

 

Quality 

۱ کیفیت  
Size 

۲اندازه   
Shape 

۳شکل  

Age 

4سن   

Color 

۵رنگ   
Nationality 

6ملیت   

Material 

۷جنس   

 اسم مورد 

8نظر  
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 صفت فاعلی (present participle) 

است و در فارسی با  ”ایجاد یک اثر “و نشان دهنده شود می درست فعل  انتهایبه  ing این صفت با افزودن

 :مثال. شودمی ساخته ”انگیز -آور –کننده ” پسوندهائی مثل 

Interest      عالقمند کردن        —————>      interesting       ( جالب)  

Amuse         سرگرم کردن              ————– >      amusing      ( )سرگرم کننده  

 This film is interesting.                    (این فیلم جالب است." )اثر گذار" 

 

  مفعولیصفت (past participle)  

 آید و نشان دهندهقاعده بدست میبه افعالِ با  ”ed“ باشد که با افزودناین صفت ،همان قسمت سوم فعل می

 .شودساخته می” زده“یا ” شده“است و در فارسی با پسوندهایی مانند “ پذیرشِ اثر“

Excite         به هیجان آوردن     ————>    excited       ( هیجان زده)  

 I am interested in physics.                           )من به فیزیک عالقه مندم. )اثر پذیر 

 The puzzle confused me. = The puzzle was confusing. / I was 

confused. 
 

 :باشندرایج ترین صفات فاعلی و مفعولی به شرح زیر می
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1. Why are you always worried? Is your life really ………………? 

      a) Bore                   b) bored     c) to bore     d) boring 

 

2. Tom is ……………… almost everyone enjoy talking to him. 

      a) Interesting      b) interests     c) an interest     d) interestingly 

 

3. Ronald works very hard. It is not …………………….that he is always tired. 

      a) Surprisingly    b) surprising  c) surprised   d) surprise 

 

4. It is sometimes ……………..…… when you have to ask people for money. 

     A) embarrassed       b) embarrass    c) embarrasses     d) embarrassing 

 

5. In the cupboard, there are some ……..…………tea cups used for special occasions. 

     A) Small beautiful Egyptian.                    b) Beautiful small Egyptian. 

     C) Small Egyptian beautiful.                    d) Egyptian beautiful small.  

 

6. My brother has a ……………….…… table-lamp in his room. 

      A) Beautiful white round.                   b) Beautiful round white.  

      c) White beautiful round.                  d) Round beautiful white.  

 

 7) She was wearing a ………………….… shirt. 

        a) White and black silk beautiful.          b) Silk beautiful white and black. 

        c) White and black beautiful silk.          d) Beautiful white and black silk. 

 

 

8) The students were very ………….………when they saw that ……………….… movie. 

           A) Amusing – interesting.                     b) Amusing – interested. 

           c) Amused – interesting.                   d) Amused– interested. 

 

9) I have never forgotten the ……….…. table at which we all used to eat our meals. 

     A) Beautiful brown large wooden.               b) Large wooden beautiful brown. 

     C) Beautiful large wooden brown .              d) Beautiful large brown wooden. 

 جواب تست های صفات فاعلی و مفعولی

1-d 2-a 3-b 4-d 5-b 6-b 7-d 8-c 9-d 
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 زبان دهم

 درس سوم
The value of knowledge 

 

 ارزش دانش 
 

 

 

 ز گهواره تا گور دانش بجویی     )پیامبر اکرم ص(
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Part 1 Get ready & Conversation 

 تست های کنکوری مربوط به بخش فوق با کمی تغییرات

1. The Browns didn’t want to live in the city anymore,and they ……………………a place 

in the frost. 

     a)came                       b)left                     c)showed                       d)sought 

2. They ………………….that the house was built in 1735. 

     a)believed                  b)sought               c)drew                           d)crossed  

3. A: I am thinking of studying abroad.       B: Really?................... . 

     a)warm                      b)cool                    c)busy                           d)deep 

4. This place gives everyone a feeling of ……………..…… and worth. 

     a)way                         b)prophet              c)material                    d)value  

5. Doctors say that …………..……..should be kept out of the reach of children. 

     a)patterns                  b)elements            c)medicine                 d)opinions  

 پاسخنامه تست های واژگان بخش اول

1-d 2-a 3-b 4-d 5-c 

 (1کلمه) (1معنی) (2کلمه) (2معنی)

Believe  باور داشتن –اعتقاد داشتن  Cool خیلی خوب –معرکه  -عالی  

Cradle گهواره Holy سدمق  

Grave قبر Laboratory آزمایشگاه 

Knowledge  آگهی –دانش  Light bulb المپ الکتریکی 

Peace   درود-صلح –سکوت  -آرامش  Medicine پزشکی -دارو  

Scientist دانشمند Prophet پیامبر 

Seek درپی چیزی گشتن–جستجوکردن  Such  چنان –چنین  

Value اهمیت-قدر –ارزش  -قیمت  While مدت زمان 

build ساختن while  هاگرچ -وقتی که  

 دهمپایه  سوم واژگان و نکات گرامری درس 
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………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………………………………………… 

Part 2 New words & Expression , Reading 

 (1کلمه) (1معنی) (2کلمه) (2معنی)

Belief عقیده،نظر، باور Science علم 

Develop توسعه یافتن،گسترش دادن Skill مهارت، توانایی 

experiment آزمایش ،تجربه Solve حل کردن 

fortunately خوشبختانه Success موفقیت 

Gain به دست آوردن Successful موفق 

Give up دست کشیدن، ترک کردن After بعد از 

Grow بزرگ شدن،روییدن، شدن Anything هرچیز 

Grow up بزرگ شدن At all اصال، ابدا 

Invent اختراع کردن Energetic پرانرژی، پرتالش 

Invention اختراع Feel احساس کردن 

inventor مخترع Finally سرانجام، باالخره 

Possible ممکن Key کلید 

Quit ترک کردن، دست کشیدن از No pain no gain نامبرده رنج گنج میسر نمی شود 

Rapidly به سرعت Themselves خودشان 

Research تحقیق، پژوهش Try سعی و تالش کردن 

Research تحقیق کردن Until تا ، تااینکه 

sadly باناراحتی، غمگینانه weak ضعیف 
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 تست های کنکوری مربوط به بخش فوق با کمی تغییرات

1. It is a good idea to do some ……………………before you buy a house . 

    a)experiment                 b)research                 c)success              d)invention  

2.The problem is ………………………..worsening. 

    a)successfully                b)especially               c)rapidly               d)hopefully 

3. Through these lessons,students learn the basic of ……..………….. . 

    a)science                        b)inventor                 c)prophet            d)observatory 

4. His sister was on the train and …………….…….was not injured. 

    a)alike                             b)such                       c)interestedly      d)fortunately 

5. The telephone was …………..……….by Alexander Graham Bell. 

    a)describe                      b)invented                 c)believed            d)moved 

6. If you are feeling …………..…….,we could go out for s run. 

    a)energetic                     b)weak                       c)rapid                 d)successful 

7. I tired to talk to him , but without …………..……….. . 

    a)invention                    b)science                   c)success              d)sleep 

8. It is hard to believe that a tree can ……………………..from a small speed. 

    a)develop                       b)solve                       c)invent               d)quit 

9. Charlie thinks money will ………………….all his problem. 

    a)send                            b)essk                         c)solve                 d)save 

10. Many smokers say that they would like to …………………… . 

    a)give up                        b)quit                         c)solve                 d)both 1 &2   

 

 پاسخنامه تست های واژگان بخش دوم

1-b 2-c 3-a 4-d 5-b 6-a 7-c 8-a 9-c 10-d 
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Part 3 Grammar 

 

 تست های کنکوری مربوط به بخش فوق با کمی تغییرات

1. “A drug that is good to kill bacteria and cure infections”. 

      a)medicine            b)laboratory           c)antibiotic           d)measles 

2. Amir was a man of ideas ,a …………….ahead of his times. 

      a)thinker             b)receptionist         c)publisher                  d)pilot 

3. She is going to do a …………..…..of the poem. 

      a)success            b)translation         c)value                 d)knowledge 

4. They are ……………the dictionary on CD-ROM. 

      a)publishing        b)orbiting               c)inventing            d)both 1&3 

5. He was the first member of my family to ………………..quite young. 

      a)go around            b)pair up               c)pass away            d)die out  

 (1کلمه) (1معنی) (2کلمه) (2معنی)

Get around شایع شدن، پخش شدن Antibiotic آنتی بیوتیک 

Go out ترک کردن جایی،حذف شدن،خاموش Herself خودش، برای خودش 

Hit زدن، ضربه زدن Himself خودش، برای خودش 

Interrogative استفهامی Itself خودش ،برای خودش 

Pass away مردن Myself خودم ، برای خودم 

Patient  شکیبا،بیمار،مریضصبور،  Ourselves خودمان،برای خودمان 

Progressive استمراری Pronoun ضمیر 

Publication انتشار، طبع و نشر Thinker متفکر، اندیشمند 

Publish منتشر کردن University دانشگاه 

Recite ازحفظ خواندن،قرائت کردن Writer نویسنده 

translate ترجمه کردن Yourself خودت، برای خودت 

Translation ترجمه yourselves خودتان، برای خودتان 

Translator مترجم   
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6. We had to use public transport to ………………. . 

      a)get around          b)take care           c)give up                d)pair up 

7. When I got back ,the fire had ………………… . 

      a)dropped               b)gone out           c)filled out            d)stuck 

8. Ali and I didn’t go to the same school ,but we were at ………………together. 

      a)publication          b)translation       c)celebration        d)university 

9. We prepared ……………….for the long journey ahed. 

      a)itself                  b)us                    b)oueselves          d)newsstand 

10. Yesterday ,our English teacher taught the present …………………tense very 

well. 

      a)adjective         b)progressive       c)comparative     d)superlative 

11. To our …………..,this is the first time it is happened. 

      a)value               b)prophet             c)cradle              d)knowledge 

12. The baby rested peacefully in his ………………. . 

      a)cadle                b)bulb                 c)airplane            d)pattern. 

13. Many famous ………………don’t believe this idea to be important. 

      a)brains               b)scientists        c)organs              d)prophets 

14. The teachers working in this school don’t like to talk about …………… a 

course. 

      a)as                      b)so                    c)both                 d)such 

15. In the churchyard ,a man was digging a ……………….. . 

      a)grave                b)observatory      c)cradle             d)laboratory 

 

 پاسخنامه تست های واژگان بخش سوم

 

1-c 2-a 3-b 4-a 5-c 6-a 7-b 8-d 9-c 10-b 

11-d 12-a 13- b 14- d 15- a      
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....................................................................................................................................

............................................................................................................................. .......

....................................................................................................................................

............................................................................................................................. .......

....................................................................................................................................

............................................................................................................................. .......

....................................................................................................................................

............................................................................................................................. .......

............................................................................................................................. 

Part 4 Listening&speaking,writing,pronounciation 

 (1کلمه) (1معنی) (2کلمه) (2معنی)

Action اقدام، عمل، فعالیت Rest بقیه، استراحت کردن 

Aside کنار Sence حس،احساس،ادراک 

Continue ادامه دادن، ادامه یافتن Situation موقعیت، شرایط 

Continuous پیوسته ، بی وقفه Special مخصوص، ویژه 

Emotion احساس ، عاطفه State گفتن، بیان کردن 

Emphasis تاکید، تاکید بروی Suddenly ناگهان 

Emphatic تاکیدی ، محکم Thought  ،فکرنظر،عقیده  

Express بیان کردن، اظهار کردن Unfortunately متاسفانه 

Narrate نقل کردن، شرح دادن Bachground زمینه، پس زمینه 

Notice مشاهده کردن،دریافتن، توجه Firefighter آتش نشان 

Quickly به سرعت Hungry گرسنه 

Rather than درعوض،به جای Kitty گربه، بچه گربه 

Relate مرتبط دانستن،ربط دادن noise سروصدا 

remember به خاطر سپردن،به خاطر آوردن   
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 تست های کنکوری مربوط به بخش فوق با کمی تغییرات

1. Try to set ………….…….a few hours a week for exercise. 

    a)aside                    b)beside                      c)about                     d)ago  

2. In Japan there is a lot of ……………………on politeness. 

    a)action                  b)sense                       c)emphasis               d)rest  

3. My cousin says he may not have a job next year and this ……………..…..has 

made him angry. 

    a)definition           b)emphasis                c)thought                  d)narration  

4. I don’t understand how the two ideas………………….. . 

    a)relate                  b)jump                        c)notice                    d)express 

5. She doesn’t …………..………her emotions as much as her husband does. 

    a)relate                b)express                    c)think                        d)translate 

6. I think the story itself is important and the person who ……….……..it is not 

that important. 

    a)tells                    b)narrates                   c)says                        d)both 1&2 

7. Kim received the news without showing any visible sign of ………….…….. . 

    a)situation           b)translation               c)inventions                 d)emotions 

8. Bryson wanted to quit ……………………..accept the new rules. 

    a)rather than       b)such as                     c)because of              d)both 1 &2 

9. They are doing what they can to improve the ………………….. . 

    a)emphasis          b)thought                    c)situation                    d)emotion  

10. Students with a(n) ……………………in chemistry will probably find the course 

easier. 

     a)noise                b)background             c)sense                          d)event 

 

 پاسخنامه تست های واژگان بخش چهارم

1-a 2-c 3-c 4-a 5-b 6-d 7-d 8-a 9-c 10-b 
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Part 5 workbook 

 تست های کنکوری مربوط به بخش فوق با کمی تغییرات

1. I felt ………………of the things I had said him. 

     a)hungry                 b)aside                   c)progressive                d)ashamed  

2. The pianist played the whole piece from ………………. . 

      a) memory             b)head                   c)heart                           d)arm 

3. The booklet gives a short ………………of each place . 

      a)intonation          b)definition           c)description                d)translation 

4. The students didn’t go to the playground because it was raining………….. . 

      a)finally                  b)suddenly            c)quickly                       d)hravily  

5. It was ………….. that 40% of patients had high blood pressure. 

      a)observed             b)noticed               c)behaved                     d)both 1&2 

6. A collection of poems by Indian …………..has just been translation and 

published in Taiwan. 

      a)poets                   b)anthem               c)memory                     d)inventors 

 

 پاسخنامه تست های واژگان بخش پنجم

1-d 2-a 3-c 4-d 5-d 6-a 

 (1کلمه) (1معنی) (2کلمه) (2معنی)

Ashemd شرمنده Dear عزیز، گرامی 

Behave رفتارکردن History تاریخ 

Description توصیف ، شرح Language زبان 

Heavily به سنگینی،به شدت،خیلی Lets اجازه دهید، بیایید 

Memory حافظه، خاطره Next door همسایه، خانه پهلویی خانه  

Observe مشاهده کردن،دیدن Poet شاعر 

Personality شخصیت rich ثروتمند 

alone تنها، به تنهایی   
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Roya and Mahsa are leaving the library. 
 درحال ترک کردن کتابخانه هستد. رویاو  مهسا

Roya: When I came in, you were reading a book. What was it? 
 : زمانیکه من وارد شدم تو درحال خواندن کتابی بودی ؟ آن کتاب چه بود؟رویا

 Mahsa: I was reading a book about famous Iranian scientists.  
 مورد دانشمندان ایرانی بودم: من درحال خواندن کتابی در مهسا

Roya: But such books are not very interesting.  
  :اما چنین کتابهای زیاد جالب نیستندرویا

Mahsa: At f irst I had the same idea, believe me!  
 : من هم در ابتدا چنین تصوری داشتم باورکنمهسا

Roya: Did you find it useful?  
 :آیا آن کتاب را مفید دانستی)یافتی( ؟  رویا

Mahsa: Oh yes. Actually I learned many interesting things about our scientists’ 

lives.  
 اووه. بله درحقیقت من باخواندن این کتاب چیزهای زیادی در مورد زندگی دانشمندانمان یاد گرفتم. مهسا

Roya: Like what?                                                           چی؟      : مثلرویا

 Mahsa: For example Razi1 taught medicine to many young people while 

he was working in Ray Hospital. Or Nasireddin Toosi built Maragheh 

Observatory when he was studying the planets.  
نمونه، رازی زمانی که در بیمارستان شهر ری کار می کرد علم پزشکی را به بسیاری از جوانان آموزش : برای مهسا

 می داد.یا خواجه نصیرالدین طوسی هنگامی که خودش برروی سیاره ها کارمی کرد رصد خانه شهر مراغه راساخت.

Roya: Cool! What was the name of the book?  
 اب چه بود.: بسیار عالی. آن کترویا

  76پایه دهم صفحه  سومترجمه مکالمه درس 
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Mahsa: Famous Iranian Scientists                                 . هور ایرانی: دانشمندان مشمهسا  

 

 

No Pain No Gain نابرده رنج گنج میسر نمی شود.    

Human knowledge develops with scientists’ hard work. Many great men 

and women try hard to find facts, solve problems and invent things.  
دانش بشر با تالش و سختکوشی دانشمندان توسعه می یابد. بسیاری از مردان و زنان بزرگ سخت تالش می کنند 

 ،مشکالت را حل کنند و چیزهای را ختراع کنند.تا واقعیت ها را بیابند

Some of these scientists did not have easy lives. But they tried hard 

when they were working on problems. They never felt weak when they 

were studying. They never gave up when they were doing research.  
این دانشمندتن زندگی آسانی نداشتند. اما زمانیکه روی مسئله یا مشکلی کار می کردند نهایت سعی و بسیاری از 

تالش خود را انجام می دادند.آنها هرگز احساس ضعف و ناامیدی نمی کردند زمانی که برروی مسئله ای مطالعه 

 می شدند.می کردند.آنها زمانی که در حال انجام دادن تحقیقات بودند هرگز تسلیم ن

There are great stories about scientists and their lives. One such a story 

is about Thomas Edison. As a young boy, Edison was very interested in 

science. He was very energetic and always asked questions. Sadly, young 

Edison lost his hearing at the age of 12. He did not attend school and 

learned science by reading books in the library himself. 
داستانهای بزرگی در مورد زندگی دانشمندان وجود دارد.یکی از این داستانهای بزرگ در مورد توماس ادیسون 

ری بسیار پر انرژی بود و سواالت زیادی می است. زمانی که جوانی بیش نبود به علم بسیار عالقه مند بود.او پس

سالگی از دست داد.بنابراین او در مدرسه  ۱۲پرسید.متاسفانه زمانی که جوان بود حس شنوایی خود را در سن 

 حضور نیافت و علم و دانش را با خواندن کتاب در کتابخانه یاد گرفت.

 When he grew up he worked in different places, but he never lost his 

interest in making things. Edison was famous for doing thousands of 

experiments to find answers to problems. He said, “I never quit until I 

get what I’m after”.  

  80پایه دهم صفحه  سومدرس  ریدینگترجمه 
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ت به درست کردن اشیاء وقتی بزرگ شد، او در محلهه و مکانهای مختلفی کار می کرد. اما او هرگز عالقه اش نسب

و چیزهای مختلف از دست نداد. ادیسون بخاطر انجام دادن هزاران آزمایش جهت یافتن راه حلهای برای مشکالت 

 مشهور بود.او همیشه می گفت. من هرگز تسلیم نخواهم شد مگر اینکه به چیزی که می خواهم برسم.

Edison had more than 1,000 inventions and was very successful at the 

end of his life. Many great names had stories like this.  

ادیسون بیش از هزار اختراع به ثبت رساند) داشت(. و در پایان زنگیش بسیار موفق بود.بسیاری از مردان و زنان 

 بزرگ چنین داستانهایی دارند.

But the key to their success is their hard work and belief in themselves. 

If you want to get what you want, work hard and never give up. 
تنها کلید موفقیت این دانشمندان سخت کوشی و اعتماد و ایمان به خود است. اگر شما می خواهید به چیزی 

 برسید که می خواهید بایستی سخت تالش و کوشش کنید و هرگز تسلیم نشوید.

 

 

 

 

Past Continuous Tense (زمان گذشته استمراری) 

در حال  در زمان گذشته، هنگام گفتنانجام شده است یعنی  زمان گذشته به طور استمرارعملی که در 

    فعل ثابتمی باشد، یکی  دو فعلانجام بوده است، زمان گذشته استمراری می گویند. گذشته استمراری دارای 

(was– were)  بوده است. حال انجام شدنو دیگری فعلی که در 

 

 :از عبارتند که بیشتر در این زمان استفاده می شوند قید هایی

 When 

 While 

 Yesterday (morning, afternoon, evening. . .) 

 Yesterday (at this time, at seven. . .) 
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 فاعل + was/were + فعل + ing استمراری گذشته ساختار

 فاعل was/wereفعل کمکی  دار ingفعل  مفعول  قید حالت  قید مکان زمانقید 

 

 کاربردهای زمان گذشته استمراری:

بیان می شود را بگوییم،  at  ا حرف اضافهکه معموال ب زمان گذشته وقوع کاری را درهرگاه بخواهیم زمان  (1

 .می آوریم گذشته استمراری آن را به صورت

 I was studying English at this time yesterday. 
 ".مطالعه می کردم انگلیسی داشتمدیروز همین موقع، "

استفاده  استمراریزمان گذشته  ادامه داشتند، هر دو عمل را به در گذشته همزمان به طور دو عمل اگر (2

 .خواهیم کرد

 While I was cooking lunch, he was studying.  

 ".کرد یداشت مطالعه مدر حالی که من مشغول پختن ناهار بودم، او  "

 

صورت گرفته است، استفاده  محدوده زمانی خاص در یکبرای بیان فعالیتی که  گذشته استمراری از زمان (3

 .می کنیم

 I was studying hard all last week.      
 ".درس می خواندمسخت  داشتمتمام هفته پیش را " 

  

گذشته  و گذشته استمراری است، از صورت گرفته در حین وقوع کار دیگر کاریهرگاه بخواهیم بگوییم  (4

 .استفاده می کنیم ساده

Matt burned his hand while he was cooking dinner.  
 ."، دستش را سوزاندمی پختشام  داشتمت وقتی که  "

 

 .بکار ببریم شکل استمراری به نمی توانیم را به طور طبیعی )want  و know  بعضی از افعال )برای مثال، (5

 

 I was enjoying the party, but Chris wanted to go home. (was wanting نمی گوییم) 

 ."گرددمی خواست به خانه بر، اما کریس دلش لذت می بردماز مهمانی  داشتممن "

 

 

http://languagedownload.ir/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c-%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b1%db%8c/
http://languagedownload.ir/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c-%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b1%db%8c/
http://languagedownload.ir/category/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c/
http://languagedownload.ir/category/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c/
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 تصویر شماتیک زمان گذشته استمراری:

 

 

 

 

 

 

 

 جدول زیر سه حالت این زمان را نشان می دهد:

  
 زمان گذشته استمراری

 جمالت مثبت

  ... + فعلingدار + was / were + فاعل

 He was watching a film yesterday in the evening. 

 ".تماشا می کردفیلم  داشتتمام دیروزعصر او "

 جمالت منفی

  … + فعل ing دار+ was not / were not, wasn’t / weren’t +  فاعل 

 He was not watching a film yesterday in the evening. 

 ".تماشا نمی کرداو تمام دیروزعصر را فیلم "

 جمالت سوالی

Was / Were دار + فاعل +   ing فعل + . . .? 

 Was he watching a film yesterday in the evening? 

 "؟کرد می تماشا فیلم را عصر دیروز تمام او آیا"
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 نکات ضروری و کنکوری:

 while از  بعدهستند .تفاوت آنها در این است که   when و  while استمراری گذشتهعالیم نشان دهنده  (1

به کار می  زمان گذشته سادهجمله  when از  بعداستفاده می شود اما  زمان گذشته استمراریاز جمله 

 رود.

 While we were watching TV. Andy was surfing the internet. 

 The ladies were talking when the accident happened.  
 

ساده  باشد مثل زمان حال ساده از زمان گذشته چندین بار تکرار شدهبرای بیان عملی که در گذشته  (2

 استفاده می کنیم.

 Miss lotfi went to Esfahan three times last month. 

 نیز استفاده کرد.  asمی توان از کلمه  whileبه جای  (3

 As we were listening to the radio, our brother came in. 

 همراه خواهد بود. زمان گذشته سادهبا  زمان گذشته استمراریدر اغلب اوقات  (4

 When my moter called me, my sister was playing the piano. 

 Self Pronouns ضمایر انعکاسی و تاکیدی  در زبان انگلیسی

به کار می  مفعول جملهضمایری هستند که معموال به عنوان  Reflective Pronouns یا ایر انعکاسیضم

 کلماتی در کل .نوشته می شوند” خود“روند. این ضمایر در زبان فارسی معموال به صورت شکلی صرف شده از واژه 

 شوند.می نامیده انعکاسی ضمایر شوندمی ختم selves- و self- به که

 :کاربرد

 در که باشید داشته توجههستند.  فاعل و مفعول در واقع یک نفرکاربرد اصلی ضمایر انعکاسی زمانی است که 

 :به مثال زیر توجه کنیداست  فاعل همان مفعول واقع در و گرددبرمی جمله فاعل به عمل انعکاسی ضمایر

 

 He often looks at himself in the mirror and likes talking  
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 Reflective& Emphatic Pronouns و تاکیدی ) مفرد و جمع( جدول ضمایر انعکاسی

  

 ضمیر انعکاسی معنی فارسی

 myself خودم

 yourself خودت

 himself خودش )مذکر(

 herself خودش )مونث(

 itself خودش )غیر انسان(

 ourselves خودمان

 yourselves خودتان

 themselves خودشان

 

 

متفاوت است پس در  دوم شخص مفرد و جمع، ضمیر ضمایر شخصی بر خالف ضمایر انعکاسیدر  کته:ن

 .زمان استفاده از ضمایر به تعداد افرادی که مورد اشاره قرار می گیرند توجه کنید

 You can be proud of yourself.                                   "تو باید به خودت افتخار کنی" 

 You can be proud of yourselves.       "شما باید به خودتان افتخار کنید"                     

 

استفاده  ضمیر انعکاسیاشاره کنند از  به یک شخص یا یک شیجمله هر دو  مفعولو  فاعلهرگاه  نکته:

 :روندکنیم. این ضمایر به دو صورت به کار میمی

 اضافه حرف از بعد -2       بعد از فعل اصلی -1

 The cat was washing itself. 

 He ordered a cup of coffee and some cake for himself. 

 The lion looked at himself in the water for a long time. 
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 (تأکید برای انعکاسی ضمایر از )استفاده pronouns Emphatic:ضمایر تأکیدی

 حالت این در که کرد استفاده اسمی عبارت یا ضمیر ،اسم یک روی تأکید برای توانمی انعکاسی ضمایر از

 : گیرندمی قرار جمله در آنها از بعد

 :د و محل قرارگرفتن آنها بصورت زیر استاین ضمایر دو کاربرد دارن 

 

 می آید.. آخر جمله در یا فاعلبعد از که  ل(فاع)برای تأکید الف( 

 Mary herself bought that car. 
 Mary bought that car herself. 

 

 .بدون حرف اضافه مفعولبالفاصله بعد از   )مفعول) برای تأکیدب( 

 I like the apartment itself but I don’t like the neighbors. 
 

 نکته مهم کنکوری:

 می باشد.  ourselvesشروع شود ضمیر تاکیدی مورد نظر برای آن جمله  letsاگر جمله ای با  الف(

 Let’s fix the car ourselves. 
 بعد از حروف اضافه ضمایر به صورت مفعولی بکار می روند.  ب( 

 He didnt take his ball with his 

    by + reflexive pronouns   معنای عبارت  ج(

   نیاست. این ساختار، یع    )alone  (خودم به تنهایی » به معنای myself by«  عبارت

by +reflexive pronoun برای سایر ضمیرهای انعکاسی نیز همین معنا را داشته تواند به همین معنا می

 .باشد

 

 I used to live by myself.                                       "من قبال تنهایی زندگی میکردم" 

 He climbed the mountain by himself.             "او به تنهایی کوه را در نوردید"       

 He answered all the emails by himself. 
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 (state)( و حالت (actionفعل های کنشی 

اصلی ترین کلمه جمله است و بدون آن جمله ای به وجود نمی آید .فعل ها به اشکال مختلفی تقسیم می  فعل

غیر حالتی یا و  (action)کنشی  حرکتی یا شوند . یکی از انواع طبقه بندی ها دسته بندی فعل به دو نوع افعال

 است. (state)یا  (Non action) کنشی

همه را نشان می دهند و می توانند در  انجام شدن کاریفعل های که  :)action(کنشی  حرکتی یا افعال

 صرف شوند. زمانهای استمراری و حال سادهاز جمله  زمانها

 The man speaks two languages. 

 The man is speaking Spanish right now. 

 

را بیان  روی دادن حالتیاین نوع فعلها غالبا  ) :state (یا  )action- non  (غیر کنشی حالتی یاافعال 

صرف  نمی توانند در زمانهای استمراریمربوط می شوند و  حواس و افکارو  عواطفمی کنندومعموال به 

 :افعال حالتی شامل گروه های زیر می باشند شوند. 

 مانند حسی افعال  smell – hear – see  

 مانند ربطی افعال become – seem – sound  

  مانندافعالی که به احساسات و تفکر مربوط اند love – hate – like – doubt  

 افعالی که به مالکیت و تعلق اشاره دارند. مانند have – belong – own – want  

 افعال to be و افعالی که به شامل بودن را نشان میدهند مانند be –is -are – contain – consist  

 We believe in our athletes' power and willing. 

 He feels happy whenever it is raining. 

 

 

 

 

 

https://english2day.ir/grammar/verbs/verbs-of-perception/
https://english2day.ir/grammar/verbs/linking-verbs/
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 :کنید می مشاهده ادامه در مثال همراه به را حالتی افعال مهمترین لیست

 
 معنی افعال حالتی معنی افعال حالتی

believe داشتن باور  appear ظاهر شدن 

consider گرفتن نظر در  belong متعلق بودن 

contain بودن شامل  consist شامل شدن 

be بودن cost هزینه داشتن 

fit بودن مناسب  exist وجود داشتن 

hear شنیدن hate متنفر بودن 

know شناختن have داشتن 

love بودن عاشق  like دوشت داشتن 

mean داشتن منظور  matter مهم بودن 

owe بودن مدیون  need نیاز داشتن 

prefer دادن ترجیح  own مالکیت داشتن 

resemble داشتن شباهت  remember به یاد داشتن 

suppose کردن فرض  seem به نظر رسیدن 

understand فهمیدن suspect مشکوک شدن 

wish داشتن آرزو  want خواستن 

agree کردن موافقت  need نیاز داشتن 

sound رسیدن نظر به  remember به یاد آوردن 

disagree کردن مخالفت  hear شنیدن 

doubt داشتن شک  satisfy راضی بودن 

dislike بودن متنفر  wish آرزو داشتن 

realize دانستن deserve شایسته بودن 

believe کردن باور  suppose فرض کردن 

promise دادن قول  taste به نظر آمدن 

recognize دادن تشخیص  contain شامل بودن 

matter بودن مهم  depend بستگی داشتن 
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 زبان دهم

 چهارمدرس 
Traveling the word 

 

 سفربه دور دنیا
 

 

 

 

 در زمین به مسافرت بپردازید و ببینید که چگونه خداوند خلقت نخستین را آفریده است.

سوره عنکبوت( 20)آیه   
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Part 1 Get ready & Conversation 

 تست های کنکوری مربوط به بخش فوق با کمی تغییرات

1.The restaurant is very …………….…..because of its high standard. 

   a)popular                 b)possible                  c)hospital                   d)generous 

2. This …………..…….book is an ideal gift for any young baseball fan. 

   a)polite                    b)tall                           c)attractive                 d) hospitable 

3. There are a lot of historic …………………..to visit. 

   a)plans                    b)sites                          c)suggestions             d) booklets 

4. Everybody knows that people coming from Iran are really …………..……. . 

   a)hospitable            b)dry                           c)expensive                d)emphatic 

5. If you like the sun,Tunisia is the ideal holiday ………..………… . 

    a)description          b)vacation                  c)agent                       d)destination  

 پاسخنامه تست های واژگان بخش اول

1-a 2-c 3-b 4-a 5-d 

 (1کلمه) (1معنی) (2کلمه) (2معنی)

Agent نماینده، واسطه، آژانس popular محبوب،مورد عالقه،عمومی 

Attract جذب کردن، جلب کردن Probably احتماال، شاید 

Attraction کشش،جلب،جذب،جاذبه Seem به نظر رسیدن 

Choice انتخاب، حق انتخاب Suggestion  نظر،توصیهپیشنهاد،  

Destination مقصد Vacation تعطیالت 

Hospitable مهمان نواز Booklet کتابچه، جزوه 

Locate قرارگرفتن،تعیین موقعیت کردن Egypt مصر 

Monument بنای تاریخی، بنای یادبود Shrine زیارتگاه 

Pilgrim زائر،زوار،زیارت کننده Site محل،جا،مکان،سایت 

Plan برنامه،طرح،نقشه،قصدداشتن website وب سایت 

 دهمپایه  چهارم واژگان و نکات گرامری درس 
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 تست های کنکوری مربوط به بخش فوق با کمی تغییرات

1. My grandfather knows many things about the ……….………history of Iran. 

     a)ancient                 b)international                c)similar                d)historical 

2. In our …………..…..,it is rude to ask someone how much they earn. 

     a)flight                     b)definition                    c)culture                d)paradise 

3. Egypt is famous for its ancient ……….……….. . 

     a)pyramid                b)gifts                             c)travelers             d)Muslims 

4. The students studying in this high school are from a wide …………….of background. 

     a)sense                     b)nation                         c)choice                 d)range 

5. Video games and other modern forms of…………..are necessary when you are tired. 

     a)entertainment     b)culture                        c)site                      d)emotion  

 پاسخنامه تست های واژگان بخش دوم

1-a 2-c 3-a 4-d 5-a 

Part 2 New words & Expression , Reading 

 (1کلمه) (1معنی) (2کلمه) (2معنی)

Across در عرض Pyramid هرم 

Activity فعالیت Range سلسه،رشته،طیف 

Ancient قدیمی، باستانی Similar مشابه 

Behavior رفتار Traditional سنتی 

Break شکستن،زنگ تفریح،ترمز Wide پهن،عریض،وسیع 

Culture فرهنگ At the same time هم زمان 

Desert  ،کویر، صحرابیابان  Billion میلیارد 

Domestic داخلی،حیوان اهلی،خانگی International بین المللی 

entertainment سرگرمی،تفریح Muslim مسلمان 

Flight پرواز ،سفرهوایی Set مجموعه،دسته،چیدن 

Historical تاریخی Tourism سم ،گردشگرییتور  

paradise بهشت،فردوس،رضوان traveler مسافر، جهانگرد 
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 تست های کنکوری مربوط به بخش فوق با کمی تغییرات

1. I thought she deemed…………….. . 

    a)continuous               b)progressive               c)foreign                    d)fatty 

2. She went to the Australian ………………….in Paris to get the visa. 

    a)Publication              b)University                 c)Laboratory         d)Embassy 

3. You can not phone her now ,it is gone ……………….. . 

    a)midnight                 b)belief                        c)medicine            d)success 

4. The voice on the phone seemed ………………… . 

    a)sudden                    b)familiar                    c)noisy                   d)useful 

5. We should all show………………….for our parents. 

    a)translation              b)respect                    c)passport             d)science 

 پاسخنامه تست های واژگان بخش سوم

1-c 2-d 3-a 4-b 5-b 

Part 3 Grammar 

 (1کلمه) (1معنی) (2کلمه) (2معنی)

Embassy سفارت،اعضای سفارت Midday ظهر، نمیروز 

Familiar آشنا ، معمولی Midnight نیمه شب 

Forigen خارجی، بیگانه Modal فعل معین وجهی 

Host میزبان Online آنالین، برخط 

Imagine تصویر، تمثال Passport پاسپورت، گذرنامه 

Loud صدای بلند Preposition حرف اضافه 

Proper مناسب Station ایستگاه 

Respect احترام، عزت Sunrise طلوع آفتاب 

Take time زمان زیادی الزم داشتن Sunset غروب آفتاب 

agency آژانس، نمایندگی Understand فهمیدن 

Finish تمام شدن، تمام کردن visa ویزا 

holiday تعطیالت   
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 تست های کنکوری مربوط به بخش فوق با کمی تغییرات

1. It seems ……………………that the accident has damaged her brain. 

    a)honest                   b)most                       c)probable                   d)loud 

2. Do you know how to ……………………the sauce? The pasta is cooking . 

    a)prepare                 b)contrast                  c)remember                d)publish 

3. You are under no …………………to buy any more books. 

    a)price                     b)obligation               c)destination               d)link 

4. I will tell you that most agent act …………………. . 

     a)mostly                 b)honestly                  c)probably                  d)possibly 

5.Green teas are …………………..from China or Japan. 

     a)contrast              b)heavily                     c)mostly           d)unfortunately 
 پاسخنامه تست های واژگان بخش چهارم

1-c 2-a 3-b 4-b 5- c 

Part 4 Listening&speaking,writing,pronounciation 

 (1کلمه) (1معنی) (2کلمه) (2معنی)

At least حداقل، دست کم Prepare آماده کردن، آماده شدن 

Comfortable آسوده ، راحت Probable احتمال ، محتمل 

Contrast مغایرت داشتن،فرق کردن quick سریع 

Contrastive مقابله ای Quiet آرام ، ساکت 

Exactly دقیقا Adverb قید 

Honesty صادقانه،حقیقتا Form تشکیل دادن، ساختن 

Illness بیماری Home made خانگی 

Manner شیوه، روش، حالت Junk آت اشغال، خرت و چرت، هله هوله 

Mostly اکثرا، غالبا Link وصل کردن،پیوند زدن 

Necessity نیاز ، ضرورت Meal  غذاوعده  

Obligation الزام، وظیفه Pay پرداختن، پرداخت کردن 

On the road درسفر، درراه Price قیمت 

possiblity امکان ، احتمال risk بیم خطر 
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   تست های کنکوری مربوط به بخش فوق با کمی تغییرات

1. The city needs to make its publice ………………………better. 

     a)means              b)transportation               c)journey            d)experience 

2. He had no previous …………………of controlling a farm. 

     a)experience       b)souvenir                        c)speed              d)destination 

3. Our ………………thought is that the children are safe. 

     a)local                 b)comfortable                  c)main                d)contrastive 

4.My father was in the army for 30 years and he served as a pilot during the………… 

     a)vacation           b)sign                                c)schedule             d)war 

5. You can find all these books in your ……………library. 

     a)exact                 b)local                            c)probably            d)familiar 

6. The population was growing at great ……………. . 

      a)experience       b)journey                        c)means                   d)speed 

7. I bought a model of the Eiffel Tower as a …………….of Paris. 

      a)price                 b)look                              c)contract              d)souvenir 

 پاسخنامه تست های واژگان بخش پنجم

1-b 2-a 3-c 4-d 5-b 6-d 7-d 

 

Part 5 Workbook 

 (1کلمه) (1معنی) (2کلمه) (2معنی)

Check in تحویل دادن،اتاق گرفتن،مشخصات خود رادادن Speed سرعت 

Experience تجربه transportation حمل و نقل 

Journey سفر War جنگ 

Local محلی Arrive رسیدن 

Main اصلی Boat قایق 

Means روش،راه، وسیله Meet مالقات کردن 

Point نکته Search جستجو کردن 

Prefer ترجیح دادن spaghetti رشته فرهنگی،اسپاگتی 

souvenir کادو، سوغات   
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Diego is a Spanish tourist who is planning for his summer vacation. He is 

talking to Carlos Sabato, a travel agent in Madrid. 
اسپانیا است که دارد خود را برای گذراندن تعطیالت تابستانیش آماده می مند.)برنامه یک توریست اهل  "دیگو"

 "است که او صاحب یک آژانس مسافرتی در شهر  "کارلوس ساباتو"ریزی می کند(. اودرحال صحبت کردن با 

 است. "مادرید

Diego:   Excuse me, sir! I am planning for my summer vacation.  
 آقا ببخشید. من درحال برنامه ریزی برای تعطیالت تابستانیم می باشم.: دیگو

Carlos:  How can I help you?                             توانم کمکتان کنم      : چگونه می کارلوس 

Diego:  Actually I want to visit Asia, but I am not sure about my 

destination. Do you have any suggestion?  
: حقیقتا من می خواهم قاره آسیا را ببینم. اما در مورد مقصدی که انتخاب کردم مطمئن نیستم. آیا شما دیگو

 پیشنهادی دارید؟

Carlos: Well, you may have some choices. You can visit China. It is 

famous for the Great Wall.  
: خب احتماال شما چندین انتخاب داشته باشید. می توانید از چین دیدن کنید. این کشور به خاطر دیوار کارلوس

 بزرگش مشهور می باشد.

Diego:  Yes, but I was in Beijing two years ago.  
 در پکن بودیم.: بله اما ما دوسال قبل دیگو

Carlos: What about India? In fact, the Taj Mahal is a popular 

destination, but it is hot in summer. Probably Iran is the best choice.  
: درمورد هند چطور؟ در حقیقت ،تاج محل مقصدی محبوب و پرطرفدار است اما هوایی بسیار گرم در کارلوس

 حتماال ایران ایرا پیشنهاد بهتری باشد.تابستان دارد.ا

Diego:  I heard Iran is a great and beautiful country, but I don’t know 

much about it. 
 : من شنیده ام که ایران کشوری زیبا و بزرگ و پهناور است. اما در باره ایران چیز خاصی نمی دانم.دیگو

  102پایه دهم صفحه  چهارمترجمه مکالمه درس 
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 Carlos: Well, Iran is a four-season country. It has many historical 

sites and amazing nature. Also, its people are very kind and hospitable.  

: خب ایران کشوری چهارفصل است. این کشور دارای اماکن تاریخی و طبیعتی جذاب است .همچنین کارلوس

 همان نواز است.دارای مردمانی بسیار مهربان و م

Diego:   It seems a suitable choice. But how can I get more information 

about Iran?  
 : به نظر انتخاب مناسبی است. اما چگونه می توانم در باره ایران اطالعات بیشتری به دست آورم؟دیگو

Carlos:  You can check this booklet or may see our website 
 : شما می توانید این کتابچه راهنما را مطالعه بفرمایید یا اینکه از وب سایت ما دیدن فرمایید.وسکارل

 

 

 

Iran: A True Paradise 

 ایران: بهشتی واقعی

Every year, about one billion tourists travel around the world. Tourism 

is traveling for entertainment, health, sport or learning about the 

culture of a nation. Tourism can be domestic or international. Domestic 

tourists travel to different parts of their own country. International 

tourists travel abroad.  
هرسال، در حدود یک میلیارد گردشگر به دور دنیا سفر می کنند. گردشگران جهت سرگرمی، سالمتی، ورزش و 

فراگیری فرهنگهای ملتهای مختلف به مسافرت می پردازند. گردشگری یا توریسم می تواند داخلی یا بین المللی 

ان محلی به اماکن مختلف کشور خودشان مسافرت می کنند. گردشگران خارجی هم به خارج از باشد.گردشگر

 کشور خودشان مسافرت می نمایند.

Some countries attract a lot of tourists every year. Egypt is one of the 

oldest countries of Africa. It is famous for its wonderful pyramids.  

  105پایه دهم صفحه  سومدرس  ریدینگترجمه 
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ی از کشورها همه ساله گردشگران زیادی را جذب خود می کنند.کشور مصر یکی از قدیمی ترین کشورهای بعض

 قاره آفریقا می باشد.که به خاطر اهرام ثالثه مشهور می باشد.

France, Italy and Spain are three beautiful European countries. They 

attract many tourists from other parts of the world.  Brazil, Peru and 

Chile are in South America. They are famous for their ancient history 

and amazing nature.  

فرانسه،ایتالیا و اسپانیا سه کشور بسیار زیبای قاره اوپا می باشند. این کشورها گردشگران زیادی را از سرتاسر 

ل، پرو و شیلی هم سه کشور قاره آمریکای جنوبی می باشند . این کشورها جهان به خود جذب می کنند. برزی

 بخاطر تاریخ باستانی و طبیعت محصور کننده شان مشهور هستند.  

In Asia, Iran is a great destination for tourists. This beautiful country 

is a true paradise for people of the world. Each year, many people from 

all parts of the world visit Iran’s attractions. Iran is a four- season 

country and tourists can find a range of activities from skiing to desert 

touring in different parts of the country. Many Muslims also travel to 

Iran and go to holy shrines in Mashhad, Qom and Shiraz. Iranian people 

are hospitable and kind to travelers and tourists. 

یشتر مردم جهان در قاره آسیا کشور ایران مقصدی خوب و بسیار عالی برای گردشگران می باشد. ایران زیبا برای ب

یران بازدید مختلف جهان از جاذبه های دیدنی امانند یک بهشت واقعی می باشد.هرسال تعداد زیادی از مردمان 

ه تا صحرانوردی می کنند. ایران کشوری چهار فصل است و گردشگران میتوانند دامنه ای از فعالیتها از اسکی گرفت

فر می کنند و به سرا در بخش هایی متفاوت از ایران پیدا کنند . تعداد زیادی از مسلمانان سراسر جهان به ایران 

ن نواز هستند.و حرمهای مقدس مشهد ، قم و شیراز  می روند. مردمان ایران به گردشگران مهربان و مهمابارگاه   
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 (Modal Auxiliary verbs)           ناقص وجهی یا افعال کمکی

 

 اجبار،  اجازه،  احتمال،  تواناییدر زبان انگلیسی دسته ای از افعال کمکی هستند که برای بیان  افعال مدال

با فعلی دیگر آن دسته از افعال هستند که  modalو از این دست استفاده می شوند . به عبارت دیگر افعال 

 و احساس یا زمانی معین را نشان می دهند . شده ترکیب

 لی در زبان انگلیسی وجود دارند :اص modalفعل  10اکثر زبان شناسان معتقدند که 

 Can, could, may, might, must, ought, shall, should, will, would 
 در این مبحث به کاربرد برخی از پر استفاده ترین افعال مدال اشاره می کنیم .

 نکته :

  مانند  اضافه کردن وند هاییافعال مدال در زبان انگلیسی قابلیت‘s’ , ‘ed’ , ‘ing’    ندارندو غیره را . 

  استفاده می شود ساده فعل اصلیحتما یک  زبان انگلیسیالزم به ذکر است که بعد از افعال مدال در. 

  دارند یعنی برای فاعلهای مختلف شکل آنها تغییر نمی کند شکل ثابتیهمه آنها.  

  در جمله بکارروند. نمی توانند به تنهاییهیچکدام از فعلهای مدال 

 

 must فعل ناقص

 .رودمی کار به آینده یا حال زمان در اجبار بیان برای  ،”باید“به معنای 

 : کاربرد

o اجبار:     (strong obligation) 

o نتیجه گیری منطقی:     (logical conclusion) 

o قطعیت:       (certainty) 

 :مثال

 You must stop when the traffic lights turn red. 
 )اجبار("توقف کنید . بایدهنگامی که چراغ عبور و مرور قرمز می شود ، شما "

 He must be very tired. He’s been working all day long. 
 )نتیجه گیری( "خیلی خسته باشد . بایداو تمام روز در حال کار کردن بوده ، او "

 You must listen to the professor during the lecture. 
 (بیان لزوم)"به استاد گوش دهید. بایددر طول سخنرانی ، شما "
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 شکل گذشته ندارد و بنابراین برای ضرورت انجام کاری در گذشته از "must"فعل ناقص  نکته کنکوری:

 " had to "  .به معنی مجبور بودن استفاده می کنیم 

When my father got home. He had to fix the car. 
 

استفاده کنیم. فقط شکل ساده آن که  "to be"اگر بخواهیم بعد از فعلهای ناقص از افعال  نکته کنکوری:

 است را استفاده می کنیم. "be "همان 

 It may be rain. 
 

Canفعل ناقص 

 .دهد می نشان را آینده و حال در زمانهای توانستن است و توانایی انجام کاربه معنی  

 در زبان انگلیسی بسیار پرکاربرد است. can*فعل 

 برای منفی کردن جمالت دارای .می باشد can’tو یا  cannotدر زبان انگلیسی بصورت  can*حالت منفی 

can  باید not ای بعد ازرا بدون هیچ فاصله can آورد، یعنی can + not → cannot 

 کاربرد :

o توانایی   (ability) 

o اجازه (permission) 

o احتمال  (possibility) 

 :مثال

 I can swim.                                                        .)من می توانم شنا کنم" )توانایی"  

 Can I use your phone please?                  ) می توانم از تلفن شما استفاده کنم" )اجازه"  

 Smoking can cause cancer.   )استعمال دخانیات می تواند باعث سرطان شود )احتمال " 

 The doctor said he cannot go to work on Monday. 

 "به کار بپردازد . نمی توانددکتر گفت که او دوشنبه "

 We can’t fix it.                                             "ما نمی توانیم این را تعمیر کنیم " 
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برای توانایی انجام کار به کار  " قادر بودن "به معنی  "be able to"و  "can"فعل ناقص  :۱نکته کنکوری 

برده می شود. در اغلب موارد به جای یکدیگر نیز به کار می روند. بعد از این ساختار هم فعل اصلی جمله بصورت 

 ساده به کار می رود.

Saro can speak Persian very well.          ."سارو می تواند فارسی را به خوبی صحبت کند" 

Saro is able to speak Persian very well.      ."سارو قادر است فارسی را به خوبی صحبت کند" 

 

می باشد که معنی و مفهوم آن توانایی انجام  "could "فعل ناقص "can"زمان گذشته فعل  :۲نکته کنکوری 

 می باشد. گذشتهکاری در 

When my son was a child, he could ride a bicycle. 
 "دوچرخه سواری کند. می توانستزمانیکه پسرم بچه ای بیش نبود او "

 

Mayفعل ناقص 
 زمانهای در احتمال و یا برای نشان دادن اجازه گرفتن یا اجازه دادنمی باشد و برای  ”ممکن است“به معنی 

 .رود می کار به آینده یا حال

 کاربرد:

 اجازه   (permission) 

 احتمال  (possibility / probability) 

 

 May I use your phone please?  )آیا اجازه دارم که از تلفن شما استفاده کنم ؟")اجازه"  

 It may rain tomorrow.                              )ممکن است فردا باران ببارد." )احتمال"  

 May I sit down there?                               "اجازه دارم آنجا بنشینم؟ " 

 I may have to cancel my plans .   ."ممکن است مجبور شوم برنامه هایم را لغو کنم" 

 She may not arrive on time due to traffic. 
 "است به موقع نرسد. ممکنبه دلیل ترافیک ، او "

است که به معنی احتمال انجام کاری در  "might"شکل زمان گذشته این فعل ، فعل ناقص  نکته کنکوری:

 گذشته است که در زیر به آن اشاره می کنیم.
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Mightفعل ناقص 
 :کاربرد

o اجازه مودبانه  (polite permission) 

o احتمال (possibility / probability) 

 :مثال 

 Might I suggest an idea?                )می توانم یک ایده پیشنهاد دهم؟")اجازه ی مودبانه"  

 I might go on holiday to Australia next year. 

 (احتمال)."است سال آینده برای تعطیالت به استرالیا بروم  ممکن"

 I cannot find my keys. I might have dropped then in the street. 
 "است آنها را در خیابان انداخته باشم . ممکنمن نمی توانم کلید هایم را پیدا کنم . "

Shouldفعل ناقص 
 .در زمانهای حال و آینده نشان می دهداجبار انجام کاری را به شکل توصیه است و ” باید“به معنی 

 : کاربرد

o پیشنهاد / نصیحت   (suggest / advice) 

o نتیجه گیری منطقی  (logical conclusion) 

 :مثال 

 I should see a doctor. I have a terrible headache. 
 )پیشنهاد( "یک دکتر را ببینم. من سردرد شدیدی دارم . بایدمن "

 You should review your lessons.                    )تو باید درسهایت را مرور کنی.")نصیحت " 

 He should be very tired. He’s been working all day long. 
 "خسته باشد. او تمام روز در حال کار کردن بوده است. بایداو "

 ترجمه می کنیم .” باید“نوشته می شوند ، این لغت را  shouldدر ترجمه و معنی عباراتی که با  *نکته :

اجبار نیز در نظر می گیرند. اما در عمل انگلیسی زبان ها بیشتر از این  %۵۰در زبان انگلیسی این لغت را معادل 

 منطقی استفاده می کنند. گیری نتیجهو یا  نصیحت،  پیشنهادلغت به عنوان 

ا بهتر است در نظر گرفته شده است، ام” باید“،   ”should”در ترجمه مثال های فوق ، معادل لغت انگلیسی

 . باشد می ”است بهتر“ در اصل به مفهوم ” باید“بدانیم که 
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استفاده از افعال کمکی مدال هنگام ساختن جمله ها و یا بیان آنها به زبان انگلیسی بسیار مهم و تاثیر گذار می 

 خواهند مخاطب توسط ما منظور بهتر فهم باعث و پردازد می …باشد، زیرا به بیان حاالت ، احساسات ، زمان و 

 . شد

 کنکور منحصرا زبان :نکته کاربردی

 :های زیر بیایدتواند به شکلفعل اصلی بعد از افعال کمکی ناقص می

  یا مصدر بدون سادهشکل  to مثال                  can answer   

 مثال   :استمراری                             can be answering  

 مثال    :کامل                                have answeredcan    

 مثال   :  مجهول                                   can be answer  

 

 

 

1. A: I am looking for Tom.Do you know where he is? 

    B: he ……….have gone out. 

a) Would     b) might*     c) should       d) could 

  

2. A: Where is that cold air coming from? 

    B: Someone ………. have left the door open. 

          a) Should             b) must*            c) would         d) could 

 

3. I feel really tired today. I ……..…….. Have gone to bed earlier last night. 

  a) Would             b) might             c) should*        d) could 

 

4. Fatima caught a bad cold last night. She ………. Have stayed in the rain for 

a long time. 

  a) Must*    b) should               c) can   d) would 

 

5. A: the teacher looked very pleased today. 

    B: yes, he ………… have gotten a raise. 

 a) Should     b) might *   c) can     d) must 
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  prepositions انگلیسیدر حروف اضافه 
 

خواهیم دید که از دو بخش تشکیل شده   preposition اگر به عبارت انگلیسی این مفهوم نگاه کنیم، یعنی

 به معنای )position(  و واژه ))پیش معنایبه  pre-(( واژه  )–position( و عبارت )pre-( است. عبارت

محلِ آن قبل از چیز  شود کهبه چیزی گفته می preposition است. پس طبقِ تعریف، (جایگاهمکان و )

 .است دیگری

  .باشند چند کلمهمتشکل از  بصورت عبارتییا  یک کلمهحروف اضافه از لحاظ شکلی ممکن است 

 مکانیو موقعیت  محلحروف اضافه هر کدام نقش ویژه ای در جمالت بر عهده دارند.مثال تعدادی از آنها بیانگر 

، منظوررا نشان میدهند. بعضی از آنها هم جهت بیان  جهتو  حرکتبوده و برخی  زمانهستند، تعدادی نشانگر 

 . ، و.. بکار میروندمشابهت، سنجش، همبستگی، همراهی

ها قرار ها یا بعضی فعلکلماتی هستند که قبل از اسم prepositions  گرامری، حروف اضافه یادر اصطالح 

 :کنند. مثالگیرند و نسبتِ کلماتِ دیگر را با کلمه بعد از خود مشخص میمی

o حرف اضافه  in قبل از کلمه  morning گیرد و عبارتقرار می» in the morning« به معنای»  

 .است حرف اضافه تعیین زمان in  سازد. به همین خاطر اینجا،را می » در هنگامِ صبح

 

o حرف اضافه  to قبل از واژه  street گیرد و عبارتقرار می» to the street« به سمتِ   «یعنی

 .گوییممی حرف اضافه تعیین جهت to  سازد. و به خاطر همین کاربرد، اینجا بهرا می »خیابان

 

o حرف اضافه  inside قبل از  box گیرد و عبارتِقرار می» inside the box« درون جعبه«یعنی 

 .شودشناخته می حرف اضافه تعیین مکان inside  سازد. و در این کاربرد،را می »

 

 .پردازیمهای هر کدام میاضافه در انگلیسی و مثال حروفدر ادامه به انواع کاربردهای 

 ON اضافه حرفکاربرد

 .شوداستفاده می on ،از حرف اضافهایتماس با سطح چیزی یا وسیلهبرای بیان در  (1

 I put an egg on the kitchen table.    "من تخم مرغ را روی میز آشپزخانه گذاشتم"  

 The paper is on my desk                                   ".این کاغذ روی میز من است“  
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 .به کار برده میشود روز شبانه از های معینیقسمت)روز و ماه( و  تاریخبیان برای   (2

 I was born on the 14th day of June in 1988. 

 ."آمدم دنیا به ۱988 سال در ژوئنروز ماه  چهاردهمیندر  من"

 
On Monday                                      

 On Christmas day 

on my 25th anniversary 

On Sunday night 

On Esfand, 13th 

On Tuesday morning

 
 

 اعضای بدنبرای اشاره به   (3

 He kissed me on my cheek.                                 ".او روی گونهام را بوسید"  

 The stick hit on my shoulder.                         ".چوب به شانهام برخورد کرد"  

 I wear a ring on my finger.                      "من یک انگشتر تو انگشتم گذاشتم"  

 .شودبه کار برده می وسایل و دستگاه. مانند اتوبوس وکامپیوتربرای  (4

 My favorite movie will be on TV tonight. 
 ".نمایش داده می شود تلویزیوندر  ی منفیلم مورد عالقه"

 He is on the phone right now.                     ".اون االن پشت خط تلفن هست"  

 She has been on the computer since this morning."از صبح اون پشت کامپیوتر هست"  

 He is on the bus.                                                    .اون در اتوبوس است 

 On the radio                                                                       "در رادیو"   

 .نیز به کار می رود جزایرو  سواحلبرای  (5

 He lives on Hawaii Island.                        ."او در جزیره هاوایی زندگی میکند"   
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 . که شخص در آنجا کار میکند.مشروط بر اینکه آن مکان ساختمان نباشد مکانیدر جلوی نام  (6

   His son works on a farm..                 ".پسرش روی مزرعه کار می کند"  

 

 In  اضافه حرفکاربرد

 

 .دارد درون چیزی یا مکانیداللت بر  (1

 I am in the class room now.  

My mobile phone was in the bag.  

 .در جمالت بکار می رود مفهوم زیر سطح معینیبطور کلی به  (2

 There was a hole in his shirt. 

 .رو بیان میکند نوع مکان (3

 Some of my friend in this site live in town and some of them in villages.  

 .کار برده میشود شهرها وکشور های بزرگقبل از نام  (4

 He lives in Esfehan 

 .که شخص در هنگام بیان مطلب در آنجاست جلوی نام مکانیدر  (5

 I am in the classroom now. 

 (.استفاده می شود on میرود.) توجه: در انگلیسی آمریکایی بر عکس از بکار خیاباننام قبل از  (6

 In shariati street  

 کاربرد دارد. اندازگیریمربوط به در یک سری عملکردها اکشن ها حرکتها و در مقوله های  (7

 The sea is always in motion                              ".دریا همیشه در حرکت است" 

 Hamid's friend was in motorcycle acciden     "دوست حمید با موتور تصادف کرد"  

 The suitcase was 30 inches in length.               ".طول چمدان 30 اینچ است" 

 .برود بکار سال یا و فصل ،ماه با تواند می  in اضافه حرف (8

 The conference will be held in summer. 
 

 .در آنها بکار می رود in هم وجود دارند که ثابتی اتحاصطال:  نکته

 In the morning, In the afternoon, In the evening 

 I go to school in the morning. 

https://www.languagecentre.ir/english/vocabulary/idioms-persian-meaning
https://www.languagecentre.ir/english/vocabulary/idioms-persian-meaning
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 At اضافه حرفکاربرد

 :موقعیتداللت بر  (1

 At the air port - At the beauty shop. 

 .مکان،  زماننقطه ای در  (2

 At 9 p.m-    At the exact spot 

 .درجهو  اندازه (3

 At a temperature of 100˚ C  

 . بکار می رود کوچکهای  شهرها و  دهکدهقبل از نام  (4

 The car accident occurred at the seaside.  
 . می باشد آدرسبکار میرود . بطور کل نشانگر )پالک (  منزل شمارهقبل از  (5

 .می باشد که شخص در آن کار میکند بخصوصی مکانبیانگر  (6

  I am working at the Central bank.  

 دقیقهها ،  ساعتو قبل از  دبکار می رو شبیا  روزاز  معینیو  مشخص زمانبرای بیان  at حرف اضافه (7

 زیر به کار می رود. ها، و قبل از کلمات

 night, noon, midnight, sunrise ,sunset ,dawn  

Sunrise=طلوع آفتاب            sunset= غروب              dawn= ه دمپگاه سپید  

 نیز تاریخیو  اعیاد و رویدادهای برجستهو کلمات نشانگر  تعطیالت آخر هفته weekend  قبل از (8

At بکار میرود.  

 .بکار برود midnight و noon, night می تواند با ساعت یا کلمات at  حرف اضافه (9

 The movie is at 3 pm.                          "فیلم ساعت ۳ بعداظهره"  

 Bats come out at night.                     ".خفاش ها شب بیرون می آیند"  
 

استفاده   at و غیره از کنسرت، نمایش، جلسه، مهمانیمثل  فعالیت های گروهیهنگام صحبت در مورد  (10

 .می شود

 at a party, at a meeting, at a play, at a concert, etc 

 I will see you at the party.                   ."در مهمونی می بینمت"  
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 :کنکوری منحصرا زبان نکات اضافی

همراه استفاده کرد. ولی وقتی که به    in     باید از له استفاده می کنیم را در جم ماهسم ا هنگامی که ما فقط (1

 .استفاده کرد   on آن وقت باید از حرف اضافه تاریخ را هم داریم اسم ماه،

 They go to work in March. 

 The go to work on 5th March. 

( …اداره بانک،) ساختمان یک از خصوصی به قسمت یک به ما که شود می استفاده موقعی in از کلی طور به(2

 کمی که کنیم می اشاره کلی طور به ساختمان یک به که کنیم می استفاده موقعی at از ولی. کنیم می اشاره

 .است نامشخص

 Where are you?                             I’m in the office. 
 (تاقم هستم )اتاقی که در اداره استا در                 کجا هستی؟ 

 Where are you?                             I’m at the office. 
 کجا هستی؟

اداره هستم )در اینجا منظور اداره به صورت یک کل است و این دقیقا مشخص نیست که این شخص در چه 

 .)قسمتی از اداره است

رسیدن، وارد شدن قبل از این دو  arrive در مورد مکان وقتی است که ما از فعل at و in تفاوت دیگر (3

مکان های استفاده کرد ولی برای  in  حرف اضافه باید از مکان های بزرگاستفاده می کنیم. به طور کلی برای 

 استفاده می شود. at از کوچک

برای استفاده می کنیم ولی  in مثال وقتی که می خواهیم از یکی از این دو برای یک کشور استفاده کنیم باید از 

 :استفاده می کنیم. به چند مثال در این خصوص توجه کنید at فرودگاه از

 Yesterday, I arrived in the Netherlands to meet my co-workers. 
 ".شدم هلنددیروز من برای مالقات همکارانم وارد "

 It is expected that the air plane arrives at the airport within 45 

minutes. 
 ".شود فرودگاهدقیقه وارد  4۵انتظار می رود که هواپیما در ظرف "

 We will arrive at the restaurant in the eveining   ."ما عصر وارد رستوران می شویم"  

 

 :نیست arrive گاهی اوقات نیز نیازی به استفاده از حرف اضافه پس از فعل (4

  My brother arrived home so early. 

https://www.languagecentre.ir/english/grammer/noun-verb-adjective-adverb
https://www.languagecentre.ir/english/grammer/noun-verb-adjective-adverb
https://www.languagecentre.ir/english
https://www.languagecentre.ir/english
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   in time با on time تفاوت

دهید؛ اما اگر کاری انجام می درست سر وقتانجام دهید، به این معنی است که آن را  on time اگر کاری را

 دهید. انجام می تانریزیکمی زودتر از برنامهانجام دهید، معنی آن این است که آن را  in time را

 

  Timein هانشانسوزی یک ساختمان، باید آرزو کنیم تا آتشآتشهای مشکل و خطرناک مثل در موقعیت

 :برسند تا از وقوع یک رویداد بد جلوگیری کنند

 They hoped the firemen would arrive in time.normally 

arrive to college about an hour before my class starts. 
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   Adverb of Manner  انگلیسیقید حالت در زبان 
 قید حالت چیست؟

را در جمله نشان میدهد. به ما می گوید که کاری به چه  چگونگی انجام کاریقیدی است که  قید حالت

” زیبایی به“کلمه ” او به زیبایی نقاشی می کند.“کیفیتی و یا در چه وضعیتی انجام شده است. برای مثال در جمله 

نقاشی کردن را برای ما توصیف می کند. در جمالت زیر قید حالت با رنگ قرمز مشخص قید حالت است و فعل 

 :شده است

 He drives slowly. 

 They hunted the bear easily. 

 We cleaned the car carefully. 

 نحوه ساختن قید حالت

 :اضافه میکنیم ly صفت در اکثر مواقع برای ساختن قید حالت در زبان انگلیسی به آخر

 صفت قید حالت

quickly – به سرعت quick – سریع 

kindly – مهربانانه kind – مهربان 

carefully –  دقتبا  careful – دقیق 

greedily – حریصانه greedy – حریص 

slowly – به آهستگی slow – آهسته 

badly – به طور بدی bad – بد 

seriously – به طور جدی serious – جدی 

beautifully – به زیبایی beautiful – زیبا 

 :چند نکته مهم درباره قیدهای حالت

را به آخر صفت  ly  تبدیل میکنیم و بعد i  به را وجود داشته باشد، آنy   اگر در آخر صفتی حرف: ۱نکته 

 :اضافه میکنیم

 angry (عصبانی) → angrily (با عصبانیت) 

 greedy (حریص) → greedily (حریصانه) 

 easy (آسان) → easily (به آسانی) 

https://english2day.ir/%d8%b5%d9%81%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c/
https://english2day.ir/%d8%b5%d9%81%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c/
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 happy (خوشحال) → happily (با خوشحالی) 

اضافه y  را حذف میکنیم و فقط به آخر آن e  وجود داشته باشند، le  اگر در آخر صفت حروف: ۲نکته 

 :میکنیم

 terrible (وحشتناک) → terribly (به طرز وحشتناک) 

 simple (ساده) → simply (به سادگی، به آسانی) 

 capable (شایسته) → capably (به طور شایسته) 

 

آن ها یکی است.  قیدو  صفتنمیگیرند و حالت  ly بعضی از صفات برای تبدیل شدن به قید حالت: ۳نکته 

 :کلمات زیر هم در نقش صفت و هم در نقش قید می توانند در جمله استفاده شوند

 hard – near – fast – low – high – early – late – far 

 :مثالهای زیر را با دقت بخوانید تا با حالت قید و صفت این کلمات در جمله آشنا شوید

 Jack is a fast runner.                          ".جک یک دونده سریع است"  

 Jack runs fast.                                              " .جک سریع میدود"  

را  قیدرا توصیف میکند. اما در جمله دوم نقش  Jack آمده است و صفتدر نقش  fast در جمله اول کلمه

 .را توصیف میکند runs دارد و فعل جمله یعنی

 This math problem is hard and we try hard to solve it. 
 ".این مسئله ریاضی سخت است و ما سخت تالش میکنیم تا آن را حل کنیم"

را که یک اسم  math problem را دارد زیرا صفتداریم. در جمله اول نقش  hard  در این مثال دو کلمه

 .را توصیف میکند try در جمله دوم فعل جمله یعنیاست را توصیف میکند و 

 

 :جایگاه قید حالت در جمله
 

 ه ی آسان از آن ها به شما کمک می کنند:استفاد و حالت قیدهای کردن پیدا برای قوانین زیر

فعل  بین توان نمی را قید حالت یک .است مفعول از بعد یا اصلی فعل از بعد قید حالت قرارگیری محل .1

 .داد قرار مفعول و صلیا

 She talked loudly.                         ".بعد از فعل اصلی( "او بلند صحبت کرد(  

 He left the room quickly.           ".بعد از مفعول( "او اتاق را به سرعت ترک کرد(  

https://www.pouyaraveshan.org/2018/02/07/%d8%a7%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c/
https://www.pouyaraveshan.org/2018/02/07/%d8%a7%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c/
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داشته باشیم، قید حالت را قبل از این دو قید قرار می دهیم. اگر در  و یا قید زمان مکانقید  اگر در جمله .2

 دقت زیر جمالت به. میدهیم قرار مکان قید از قبل را حالت قید باشند، هم با مکان  جمله هر دو قید زمان و

 :کنید

 Amin parked the car carefully in the yard. 

 .آمده است (in the yard) مکان قید از قبل  در این جمله

 Amin parked the car carefully last night. 

 .آمده است (last night) قبل از قید زمان (carefully) حالت قید در این مثال

 Amin parked the car carefully in the yard last night. 
 .قید حالت قبل از قید مکان آمده استدر این جمله قید مکان و زمان هر دو در جمله هستند، بنابر این 

 

 قبل از فعل و مفعول جمله قید حالت را در قید، این از استفاده ی ادبی همینطور و بیشتر تاکید برای .3

 .کنند می جلب بیشتر را خواننده توجه بگیرند قرار ابتدای جمله قرار می دهیم و هرگاه این قیدها در

 He greedily ate the chocolate cake. 

 قرار گرفته است.( (ateو فعل ) (cakeقبل از مفعول ) greedily قید) .خورد را شکالتی کیک با طمع او

 Slowly ,the students left the classroom. 

 در ابتدای جمله قرار گرفته است.( slowly قید) آهسته آهسته، دانش آموزان کالس را ترک کردند.

 

 حرف از قبل را حالت قید توانید می شما پس داشت، وجود حرف اضافه فعل به مربوط قبل از مفعول اگر .4

 در هر دو جمله حرف اضافه می باشد. towards کلمه. دهید قرار مفعول از بعد یا اضافه

 The child ran happily towards his mother. 
 ".مادرش دوید به سمتکودک با شادی "

 The child ran towards his mother happily. 
 ".مادرش دوید به سمتکودک با شادی "

 

 :بگیرند قرار فعل از بعد باید همیشه بینید می زیر در که قید های حالتی .۵

Well, badly, hard, & fast 

https://english2day.ir/grammar/adverbs/adverbs-of-place/
https://www.pouyaraveshan.org/2018/10/22/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d8%ad%d8%b1%d9%88%d9%81-%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d9%81%d9%87-preposition/
https://www.pouyaraveshan.org/2018/10/22/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d8%ad%d8%b1%d9%88%d9%81-%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d9%81%d9%87-preposition/
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 He swam well despite being tired..      ".او علی رغم خسته بودن به خوبی شنا کرد"  

 The rain fell hard during the storm. .باران در طول طوفان تند می بارید" 
"              

 . نمی گیرند یعنی فرم قیدی و صفتی آنها یکی است ”  ly“ اما برخی از صفات
 

adverb of manner adjective 

well 

fast 

hard 

late 

soon 

good 

fast 

hard 

late 

soon 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………… 
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 زبان یازدهم

 درس اول
Understanding people 

 

 حقایق جالب و شگفت انگیز:

  زبان در جهان وجود دارد. 7000حدود 

 .بیشتر زبانهای موجود در دنیا فرم نوشتاری ندارند 

  زبان دنیا در دسترس می باشد. 100قرآن کریم با بیش از 

  رود.در مدت هر چهارده روز یک زبان از بین می 

 .انسانهای کروالل جهت برقراری ارتباط با دیگران از زبان اشاره استفاده می کنند 
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Part 1 Get ready & conversation 

 تست های کنکوری مربوط به بخش فوق با کمی تغییرات

1. The president spoke to the nation in a television……………………. . 

     a)yard                  b)broadcast                    c)system                      d)IRIB 

2. Lets be ……..………….the only reason she married him was for his ………….……. . 

     a)quick                b)voluntary                     c)honest                     d)fantastic 

3. Jim knew ………..……….nothing about the business when he joined the firm. 

     a)easily                b)happily                        c)fluently                    d)absolutely 

4. He was a ………………..and rapid writer. 

     a)fluent                b)lazy                             c)relevant                    d)special  

5. What language do you know ………………English.? 

     a)beside               b)besides                       c)also                            d)without 

 پاسخنامه تست های واژگان بخش اول

1-b 2-c 3-d 4-a 5-b 

 (1کلمه) (1معنی) (2کلمه) (2معنی)

Absoluatly کامال Parking lot محوطه پارکینگ 

According to برطبق،براساس Republic جمهوری 

Available دردسترس،موجود،حاضر،آماده Deaf ناشنوا ، کر 

Besides به عالوه، عالوه براین Early زود 

Broadcast  رادیو .....پخش کردن از  Grass علف،چمن،گیاه 

Communicate ارتباط برقرارکردن،انتقال دادن Institute موسسه 

Fluent روان، سلیس IRIB صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران 

Frequently بارها، به تکرار Mother tongue زبان مادری 

Honest صادق، راستگو Project پروژه 

Keep off ،فاصله گرفتن واردجایی نشدن  Sign language زبان اشاره 

 یازدهمپایه  اول  واژگان و نکات گرامری درس 
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Part 2 New words & expression , reading 

 (1کلمه) (1معنی) (2کلمه) (2معنی)

Ability توانایی، مهارت Oceania جزایر اقیانوسیه 

Amount مقدار Own مالک بودن،دارا بودن 

Belong تعلق داشتن،وابسته بودن Percent درصد 

Century قرن Physical جسمی 

Communication ارتباط Population جمعیت 

Despite علی رغم،باوجوداینکه Range نوسان داشتن،درتغییر بودن 

Exchange مبادله کردن،معاوضه کردن Region منطقه 

Exist وجودداشتن،زنده بودن،زندگی Society جامعه 

Explain توضیح دادن، شرح دادن Specific دقیق ، خاص 

Grow شدن Surprising تعجب آور 

imagine تصور کردن Through ازمیان، از طریق 

Largly عمدتا، اکثرا Tiny بسیار کوچک 

Look for جستجوکردن،به دنبال گشتن Valuable باارزش 

Luckily خوشبختانه Vary ق کردنتفاوت داشتن، فر  

Lucky خوش شانس Wish آرزو، خواسته 

Make up به وجودآوردن،تشکیل دادن By قبل از،تا 

Matter اهمیت داشتن Farming زراعت، کشاورزی 

Meet برآورده ساختن نیاز،مالقات Mark نشان کردن،عالمت گذاری کردن 

Mental روحی ، ذهنی Scan نگاه اجمالی کردن به 

Mind ذهن، هوش Space جا، فضا 

Native زبان مادری،بومی زادگاه مادری Step مرحله، گام 

Nearly تقریبا Synonym مترادف 

notice توجه،تابلو،اخطار،اطالع Therefore بنابراین 
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 تست های کنکوری مربوط به بخش فوق با کمی تغییرات

1. Long ago,the cities of Greece were at war,so people decided to bring peace 

to the …………………. . 

     a)regin                  b)continent                    c)city                      d)mark 

2. The scientists are talking about a new planet on which life doesn’t ………… . 

     a)create                b)exist                             c)save                   d)attend  

3. I think there are isn’t enough …………………..for the chairs and table in the 

dinnig room. 

     a)land                   b)plaster                         c)stamp                   d)space 

4. There is a playground in the neighborhood for children ………….……..in age 

from five to ten. 

      a)ranging            b)taking                           c)having                   d)coming 

5. Their most …………..……belonging were locked in a box in the bedroom. 

      a)simple              b)valuable                       c)amazing                 d)specific 

6. My father says that nobody is able to ………..……….their childrens needs. 

      a)see                    b)visit                              c)hear                    d)meet 

7. We must serve the ……………………in which we live . 

      a)society             b)zoo                                c)forest                  d)airport 

8. My aunt went to Japan …………………..the fact that her doctor had told her 

to rest. 

      a)because of       b)because                         c)despite                d)while 

9. Donna has …………….……..tired of being a model. 

      a)met                  b)blown                            c)grown              d)considered 

10. Hey, look at the prices.They ……………….from $30 to $100. 

      a)range               b)come                             c)identify                 d)start 

 پاسخنامه تست های واژگان بخش دوم

1-a 2-b 3-d 4-a 5-2 6-4 7-a 8-c 9-c 10-a 
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 تست های کنکوری مربوط به بخش فوق با کمی تغییرات 

1. The research ………………..to show that the drug is effective in most cases. 

    a)disappears                 b)appears                c)measures             d)orders 

2. We can ……………….the energy that food gives in calories. 

    a)order                          b)narrate                c)publish               d)measure 

3. Students need to have time for relaxation and ………………………….activities 

,as well as for academic work. 

    a)cultural                     b)loud                      c)irregular             d)available 

4. Cut the potato into small………………… . 

    a)slice                           b)pieces                   c)choices              d)both 1&2 

5. My mother asked me to ………………up the onions and add them to the meat. 

    a)give                           b)slice                      c)keep                           d)grow 

6. We were so interested to see real ………………….elephants. 

    a)specific                     b)absolute               c)fluent                         d)live 

 پاسخنامه تست های واژگان بخش سوم

1-b 2-d 3-a 4-d 5-b 6-d 

Part 3 grammar 

 (1کلمه) (1معنی) (2کلمه) (2معنی)

Appear به نظر رسیدن،نمایان شدن Order سفارش دادن 

Countable قابل شمارش Piece تکه 

Cultural فرهنگی Slice تکه، قطعه 

Disappear ناپدید شدن Wrongly اشتباها،به صورت نادرست 

juice آبمیوه Bottle بطری 

Live زنده Bring آوردن 

Loaf قرص نان Glass شیشه 

Measure اندازه،میزان،مقدار، اندازه گرفتن melon خربزه 
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 تست های کنکوری مربوط به بخش فوق با کمی تغییرات

1. Can you think of any ………………….for this failure? 

    a)population           b)explanation       c)consideration   d)communication 

2. They………………….heavily from the bank to start their new business. 

    a)developed            b)chose                  c)pointed             d)borrowed 

3. They employ 90 people,………………as many as last year. 

    a)twice                    b)still                      c)by                      d)so 

4. The letter we ………………….from our aunt made us really happy because we didn’t 

have any information about her for three years. 

    a)sent                      b)borrowed            c)received           d)studied 

5. This doesn’t include the …………of reparing the damage. 

    a)cast                       b)grade                   c)cost                  d)range 

 پاسخنامه تست های واژگان بخش چهارم

1-b 2-d 3-a 4-c 5-c 

 (1کلمه) (1معنی) (2کلمه) (2معنی)

Additional اضافی Almost تقریبا 

Borrow قرض گرفتن At least سرانجام، باالخره 

Cost بها،ارزش،قیمت،هزینه، ارزیدن Candles شمع ها 

Explanation شرح، توضیح Grade نمره،درجه،رتبه،پایه،مقام 

Grocery خواروبارفروشی، عطاری Object مفعول،چیزی، شی 

Pick برداشتن،انتخاب کردن Once یکبار 

Rearrange به شکل تازه ای چیدن Photograph عکس 

Receive دریافت کردن Repeat تکرار کردن 

Simply به سادگی، فقط Sharpener مداد تراش 

Smart باهوش Subject نهاد، فاعل، موضوع 

Somewhere جایی Third سوم ، سومین 

Turn on روشن کردن twice دوبار 

Part 4 Listening& speaking , pronounciation ,writing , 
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 تست های کنکوری مربوط به بخش فوق با کمی تغییرات

1. Cats should always have …………………to fresh ,clean water. 

    a)access                     b)label                      c)matter                    d)means  

2. He ………………….that he was having problems,but he didn’t explain. 

    a)improved               b)ordered                 c)mentioned            d)told 

3. He is quietly …………..…..……that there will be no problem this time. 

    a)fluent                     b)absolute                c)mental                   d)confident 

4. A boy……………….unhurt when the fire in his room went off. 

    a)escaped                 b)varied                     c)considerd             d)noticed  

5.I was a little ………………..of him when I first met him. 

    a)honest                   b)afraid                     c)mental                  d)emotional 

6. You could use the money for …………….your home. 

    a)improving             b)attracting              c)hosting                d)imagining 

 پاسخنامه تست های واژگان بخش پنجم

1-a 2-c 3-d 4-a 5-b 6-a 

Part 5 workbook 

 (1کلمه) (1معنی) (2کلمه) (2معنی)

Access دسترسی، دسترسی داشتن به Mistake اشتباه 

Afraid ترسیده Necessary الزم، ضروری 

Certainly یقینا، قطعا Plenty مقدارزیادی،تعدادزیادی 

Confident مطمئن Quite نسبتا زیاد،خیلی 

Decide تصمیم گرفتن Suggest پیشنهاد کردن 

Double دوبرابر شدن،دوبرابر کردن Artist هنرمند 

Escape فرارکردن، گریختن Beginner مبتدی 

Improve بهبود بخشیدن،بهترشدن Label برچسپ،برپسپ زدن 

Improvement بهبود ، ترقی Pack پاکت ،قوطی مقوایی، بسته 

item فقره،قلم،شی، آیتم time بار، دفعه 

Mainly اساسا،عمدتا unit واحد، یک دستگاه 
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Babak Saberian is a translator who works for IRIB1. Today, he is hosting 

Meysam in his office. Meysam is a high school student. He is interviewing 

Mr. Saberian for his school project. 
در محل مترجمی است که در صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران کار می کند. امروز ایشان بابک صابریان 

کارش میزبان آقای میثم است. میثم دانش آموز دوره دبیرستان است. او دارد درمورد پروژه مدرسه اش با آقای 

 صابریان صحبت می کند.

Meysam:  Thank you Mr. Saberian for inviting me to your office.  
 : متشکرم از اینکه بنده رابه دفتر کارتان دعوت فرمودید.میثم

Mr. Saberian:  You’re welcome!  
 خواهش می کنم.آقای صابریان: 

Meysam:  I heard you know three languages. Is that right?  
 : من شنیده ام که حضرتعالی به سه زبان مسلط هستید. درسته ؟میثم

Mr. Saberian:  Well, actually four languages.  
 رو بلدم: خب حقیقتا چهار زبان آقای صابریان

Meysam:  Four! Really?! What languages do you know?  
 : چهار زبان؟ واقعا؟ شما چه زبانهایی را می دانید.میثم

Mr. Saberian:  Besides my mother tongue, Persian, I know English, 

French and Russian well.  
انگلیسی ،فرانسوی،و روسی را هم به خوبی زبان فارسی  : بنده عالوه بر زبان مادر ام ، زبانهایآقای صابریان

 صحبت می کنم.

Meysam:  Interesting! And when did you learn them?  
 : جالب است.شما چه زمانی این زبانها را فراگرفته اید.میثم

  19صفحه  یازدهمپایه  اولترجمه مکالمه درس 
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Mr. Saberian:  I began learning English at school when I was thirteen. 

Then I began learning French in a language institute when I was fifteen. 

And I learned Russian when I was a university student in Moscow. 
زمانیکه در مدرسه بودم در سن سیزده سالگی زبان انگلیسی را یاد گرفتم.و زمانیکه فقط پانزده سال آقای صابریان: 

فراگیری زبان فرانسه پرداختم و زمانیکه در مسکو به عنوان دانشجو تحصیل می داشتم در یک موسسه زبان به 

 کردم زبان روسی را یاد گرفتم.

Meysam:  Can you use all of them fluently?  
 : آیا شما می توانید همه آنها را به روانی صحبت کنید.میثم

Mr. Saberian:  I know all of them well, but I use English more.  
 : من همه این زبانها را به خوبی آشنا هستم و بلدم.اما از زبان انگلیسی بیشتر استفاده می کنم.آقای صابریان

Meysam:  OK. Do you think language learning should start as early as 

possible?  
 مکان زود فراگرفته شود؟: بسیار عالی. آیا شما فکر می کنید که فراگیری زبان بایستی در امیثم

Mr. Saberian: My experience says interest and hard work are really more 

important than age.  
 حقیقتا تجربه به من نشان داده که عالقه و تالش سخت مهم تر از سن و سال است. آقای صابریان:

Meysam:  Hmm… that’s an important point. May I know what your 

favorite language is? English, French, or Russian?  
: همممممم... نکته بسیار مهمی است. آیا امکانش هست تا بدانم که زبان مورد عالقه شما چیست؟ میثم

 انگلیسی،فرانسوی یا زبان روسی؟

Mr. Saberian: To be honest, I enjoy using them all, but my favorite 

language is absolutely my mother tongue! 
: اگر صادق باشم،بنده از بکار بردن همه زبانهای فوق احساس لذت و شعف می کنم اما زبان مورد آقای صابریان

 عالقه من قطعا زبان مادریم می باشد.

............................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................  ......... 
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Languages of the World             زبانهای دنیا 

Language is a system of communication. It uses written and spoken 

forms. People use language to communicate with each other in a society. 

They exchange knowledge, beliefs, wishes, and feelings through it.  
نوشتاری و گفتاری استفاده می کند. انسانها در جامعه جهت زبان یک سیستم برقراری ارتباط است .زبان از کلمات 

برقراری ارتباط با یکدیگر از زبان استفاده می کنند. انسانها از طریق زبان به تبادل دانش ،عقاید،آرزوها و احساسات 

 می پردازند.

Languages vary greatly from region to region. They are so different that 

a person may not understand the language of someone from another 

region, country or continent.  
زبانها از منطقه ای به منطقه دیگر قابل تغییر است)فرق می کند(. زبانها به اندازه ای با هم متفاوت هستند که 

 ا درک نکند.ممکن است شخصی زبان یک نفر از منطقه ای دیگر،کشور یا قاره ای دیگر ر

It is not surprising to hear that today about 7000 languages exist in the 

world. There are more than 2000 languages in Africa, 1000 in the 

Americas, more than 2250 in Asia, about 230 in Europe, and more than 

1300 in Oceania.  
زبان ، در  ۲۰۰۰زبان در دنیا وجود دارد.در قاره آفریقا بیش از  ۷۰۰۰بشنویم که حدود جای تعجب نیست اگر 

زبان  ۱۳۰۰زبان و در قاره اقیانوسیه بیشتر از  ۲۳۰زبان، در قاره اروپا  ۲۲۵۰زبان، در قاره آسیا  ۱۰۰۰قاره آمریکا 

 وجود دارند.

Native speakers of these languages range in number from very large, 

with hundreds of millions of speakers, to very small, with fewer than 10 

speakers. The most popular language in the world is Chinese. More than 

one billion people in the world speak Chinese. 

  24صفحه  یازدهمپایه  اولدرس  ریدینگترجمه 
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لی زیاد ، تا صدها میلیون گوینده، تا خیلی کم، با کتر از گوینده های بومی این گونه زبانها از نظر تعداد ، از خی

صد گوینده در حال تغییر هستند. پرطرفدارترین زبان حال حاضر دنیا زبان چینی می باشد. بیشتر از یک میلیارد 

 نفر در جهان به زبان چینی صحبت می کنند. 

Interestingly, English has fewer native speakers than Chinese, but there 

are about one billion learners of English all around the world. They learn 

English as an international language.  
جالب این است که گوینده های ) صحبت کننده ها( انگلیسی بومی کمتری از زبان چینی دارد، اما در سراسر 

نگلیسی وجودارد. آنها زبان انگلیسی را به عنوان اینکه یک زبان بین اللملی جهان حدود یک میلیارد فراگیر زبان ا

 است فرا می گیرند.

About fifty percent of the world’s languages have fewer than 5000 

speakers. In the beginning of the twenty-first century, 204 languages 

had fewer than 10 speakers and 344 languages had between 10 and 99 

speakers.  
زبان کمتر ۲۰4صحبت کنند دارند. دراوایل قرن بیست و یک،  ۵۰۰۰درحدود پنجاه درصد از بانهای دنیا کمتر از 

 نفر صحبت کننده دارند. 99تا  ۱۰زبان دیگر هم بین  ۳44نفر صحبت کننده دارند و  ۱۰از 

The 548 languages with fewer than 99 speakers make up nearly 8 

percent of the world’s languages. We call them ‘endangered languages’. 

As the speakers of such languages grow old and die, their languages will 

die, too.   
درصد زبانهای دنیا را به خود اختصاص می دهند. ما این زبانها  8حدود نفر صحبت کننده  99زبان با کتر از  ۵48

می نامیم. همچنانکه گوینده های چنین زبانهایی پیر شده و خواهند مرد  "زبانهای در معرض خطر انقراض "را 

 زبانهایشان نیز از بین خواهد رفت.

 All languages are really valuable, despite their differences. Every 

language is an amazing means of communication that meets the needs of 

its own speakers. It is impossible to imagine the world without language.  
حقیقتا همه زبانهای دنیا علیرغم اختالفاتی که باهم دارند واقعا باارزش هستند.هرزبانی برای خودش یک وسیله 

رتباطی بسیار باارزش است که نیازمندیهای روزمره گوینده هایش را برطرف می کند. اینکه دنیا را بدون زبان ا

 تصور کنیم غیر ممکن و محال می باشد.  
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Therefore, we should respect all languages, no matter how different 

they are and how many speakers they have. 

بایستی به همه زبانهای دنیا احترام بگذاریم ، اینکه چقدر متفاوت از همدیگر هستند مهم نیست و اینکه بنابراین، 

 چه تعداد گوینده یا صحبت کننده دارند.

 

                              

 

 (scanning) و مرور اجمالی (skimming) ظر انداختنن
 

هستند.  تندخوانیدو استراتژی متفاوت برای  )scanning( مرور اجمالیو  )skimming( نظر انداختن

هرکدام از این دو برای مقاصد متفاوتی بکار میروند و البته قرار هم نیست در همه موارد از اینها استفاده کرد. 

 .درواقع این دو در انتهای سریع طیف تندخوانی هستند و مطالعه کردن در انتهای کُند طیف تندخوانی است

که این دو روش را بلد باشند خوانندگانی منعطف خواهند بود و بنابر منظورشان متن را میخوانند و افرادی 

کسب میکنند. این افراد همه متن را نمیخوانند که باعث  اطالعاتی که نیاز دارند را بدون اتالف وقت و سریع

افزایش سرعت خواندن میشود. این توانایی مبتنی بر این است که میدانند چه اطالعاتی را باید بخوانند و از چه 

 .متدهایی استفاده کنند

است. برخالف اسکیمینگ، هنگام انجام  تندخوانیهم یک ابزار مفید دیگر برای  )scanning(  اسکنینگ

. اسکنینگ همان کاریست که همه قسمتها را نمیخوانیممیگردیم و  فقط دنبال اطالعات خاصیاسکنینگ 

وقتی دنبال جدول روزنامه میگردیم یا وقتی دنبال شماره کسی در دفترچه تلفن میگردیم انجام میدهیم. برای 

وه بر فهم متن باید ساختار آنرا هم بدانیم تا بتوانیم اطالعات مورد نظرمان اینکه اسکنینگ موفقی داشته باشیم عال

 .هم مفید است یافتن اطالعات و جزئیات در زمانی اندکبرای  )scanning (را بیابیم. همچنین اسکنینگ 

یم، یادگیری چگونه اسکنینگ انجام دهیم؟ از آنجاییکه در زندگی روزمره هم عمل اسکنینگ را بسیار انجام داده ا

نکات بیشتر در مورد اسکنینگ را آسانتر میکند. نکات اساسی قبل از شروع اسکنینگ اینها هستند: تعیین هدف، 

 .تعیین متون مناسب، دانستن چگونگی قرار گرفتن اطالعات در ساختار متن

در  .متنی ،موضوعی ،الفبایی غیر ،زمانی ،الفبایی: متونی که اسکن میکنیم معموالً اینگونه سازمان یافته اند

حالت الفبایی اطالعات براساس ترتیب الفبایی چیده میشود. در حالت زمانی اطالعات بترتیب زمانی یا بترتیب 

اعداد چیده میشوند. حالت غیرالفبایی مثل لیست برنامه های تلویزیونی است. حالت موضوعی مثل لیست کردن 
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ل است و در حالت متنی اطالعات بصورت پاراگرافهای جداگانه عرضه اجزای مختلف قسمتهای گوناگون اتوموبی

 .میشوند مثل مدخلهای دایره المعارف ها

بکارگیری درست دستها در هنگام اسکنینگ برای یافتن اطالعات مورد نیاز بسیار مفید خواهد بود. آیا وقتی بدنبال 

دهید؟ مثالً وقتی ستون نوشته ای را اسکن میکنید لغتی در دیکشنری میگردید همه کار را با دستانتان انجام می

 .استفاده از دست و انگشت برای مشخص کردن نکته تمرکز و برای گم نکردن سطور بسیار مفید واقع میشود

هم کمک میکند تا بخوبی اسکن کنیم. وقتی انگشت ستونی از نامها را بترتیب پایین میاید  دید پیرامونی چشم

تا نام موردنظر را بیابد، فقط نامی که انگشت به آن اشاره دارد را نمیبینیم بلکه نامهای باالتر و پایینتر را هم 

 .میبینیم. پس بگذارید چشمانتان هم به جستجو کمک کند

هم در ذهنتان باشد. کلیدواژه ها را هدف شما تعیین میکند.  )keyword (هوم کلیدواژههنگام اسکنینگ، مف

و « از تهران»مثالً فکر کنید لیست پروازها را اسکن میکنید تا پروازهای از تهران به تبریز را بیابید. پس عبارات 

 .کلیدواژه های این کار هستند« به تبریز»

یافتن اطالعات و چیز استفاده میکنیم که هدفمان  اسکنینگ؟ وقتی از چه زمانی از اسکنینگ استفاده کنیم

باشد. مثالً اگر بخواهیم کنفرانسی شفاهی در کالس ارائه کنیم، فهرست کتابهای مربوطه را اسکن  مشخصی

میکنیم تا ببینیم اشاره ای به کلیدواژه های موردنظرمان شده است یا نه و در صورت لزوم شماره صفحات آن 

 .ش را برمیداریمبخ

حتماً پیش آمده است که قبالً هم بدون اینکه بدانید اسکنینگ انجام داده اید. حال پس از نکاتی که در این قسمت 

به شما گفتیم خواهید توانست اسکنینگ را آگاهانه و بیشتر و هدفمند بکار برید. هرچه بیشتر تمرین کنید 

مهمترین فایده اسکنینگ همانا توانایی آن در کمک به شماست  اسکنینگ بهتری خواهید داشت. درنهایت اینکه

 .تا خواننده منعطفتری شوید. اسکنینگ درواقع یک دنده سبک دیگر به موتور مهارت خواندن شما اضافه میکند

عادت داشته اید همه کلمات یک متن را بخوانید، با  چون شاید متن؟ قسمتهای بعضی نخواندن برای اجازه

نخواندن قسمتهایی از متن احساس راحتی نکنید. پس باید به خودتان این اجازه را بدهید که با استفاده از 

تکنیکهای اسکیمینگ و اسکنینگ از بعضی لغات چشمپوشی کرده و بنابر مقاصدی که از خواندن دارید، بیخیال 

 . پس من بالشخصه به شما این اجازه را میدهم که همه چیز را نخوانیدبعضی مطالب شوید

)))یعنی حرکت دادن سریع چشم بر روی بخش های بولد متن مثل عنوان، بدنه، بخش های آغازین یا 

 (((.پایانی پاراگراف برای یافتن برخی لغات کلیدی یا عبارت های مورد نظر
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 Countable and Uncountable nouns اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

را در دو دسته  توان اسامیمی در زبان انگلیسی دهند. بطور کلیترین اقسام کلمات را تشکیل میها گستردهاسم

 :غیر قابل شمارش اسامی و قابل شمارش اسامیکرد:  بندیطبقه

 

 بدین این. شوند شمرده توانندمی که هستند اسامی از دسته آن  Countable nounsقابل شمارش اسامی

 .باشد داشته وجود آنها از یکی از بیش تواندمی که است معنی

 نیستند شمردن قابل که هستند اسامی  Uncountable nouns شمارشغیر قابل  اسامی

 ندارند. جمع حالت و روندمی بکار مفرد بصورت تنها اسامی این(. آب یا water )مانند

 

 :چند مثال

 قابل شمارش: سامیا-1

 مفرد جمع

the boys the boy 

some answers an answer 

those cars that car 

 

  غیر قابل شمارش: اسامی-2

 

paper, wood, coal, silk, wool, cotton از مواد و مصالح بسیاری 

gold, iron, silver, steel فلزات 

fish, fruit, sugar, meat, cheese, bread مواد غذایی 

water, oil, milk, tea, air, steam, oxygen مایعات و گازها 

money, music, noise, land, hair, ice, snow دیگر چیزهای 

 

http://www.zabanamoozan.com/learning/nouns.htm#1
http://www.zabanamoozan.com/learning/nouns.htm#1
http://www.zabanamoozan.com/learning/nouns.htm#2
http://www.zabanamoozan.com/learning/nouns.htm#2
http://www.zabanamoozan.com/
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 :قابل شمارش و غیر قابل شمارش اسامی ویژگیهای

 قابل شمارش: اسمهای

 .بیایند one یا an، a توانند به دنبالمی -۱

 .بیایند those و these، few، many توانند به دنبالمی -۲

 .بیایند...(  و two ،three توانند به دنبال یک عدد )مثالًمی -۳

 مثال:

 قابل شمارش غیر قابل شمارش

.)work good a Not: ...( .job good a I have 

.)foods Those Not: ...( .uswere delicio meals Those 

.)breads two Not: ...( .loaves two I bought 

 :شمارش قابل غیر اسمهای

 .بگیرند قرار استفاده مورد some ( بکار روند، بلکه باید باan و aنند با حروف تعریف نامعین )اتونمی (1

 .بیایند little و much توانند به دنبالمی (2

 .بیایند half theو themost of ، all of the، all the از قبیل توانند به دنبال اصطالحاتیمی به راحتی (3

 مثال:

 قابل شمارش غیر قابل شمارش

.)reest Not: ... made of( .wood ofIt's made  

.)vehicle uchm Not: ... too( .traffic much There's too 

.)table ll thea Not: ...( .furniture the allI sold  

 

هم گفته می شوند و به طور فیزیکی اسمهای انتزاعی هستند ودر اصطالح به آنها  نظرو  ایدهاسمهایی که  (4

 قابل لمس کردن نیستندغالبا اسمهای غیر قابل شمارش محسوب می شوند.

 Experience تجربه Sunshine نورخورشید

 Notice توجه Happiness خوشحالی

 luck شانس Interest عالقه

 Fear ترس Communication ارتباط

http://www.zabanamoozan.com/
http://www.zabanamoozan.com/
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 تا آن اسم به وجود بیاد و نتوان آنها را شمرد. چند تا مواد ترکیب شدهاسمهایی که برای به وجود آمدنشان  (5

 Money پول soup سوپ

 Cheese پنیر cement سیمان

 air هوا  bread نان

   paper کاغذ

 

 هستند: غیر قابل شمارش زبانهااسامی  (6

 

 French فرانسویزبان  English زبان انگلیسی
 German زبان آلمانی Italian زبان ایتالیایی

 
 

 

 چند نکته مهم و کاربردی:  

  ،عبارات و کلمات بعضی از استفـاده بـا ار شمارش قابل غیر های اسم از بسیـاری تـوان می(1

 به کلمات زیر اشاره کرد. توانمی جمله از. کرد تبدیل شمارش قابل به

o a piece of ، a bit of ، a little bit of ،pieces of و bits of 

 

 I bought a piece of furniture at the market. 
 I want to give you two bits of advice. 

 

 شمارش ابلق غیر مفرد اسم یک حقیقت در ولی رسد،می نظر به جمع اسم یک مانند و ..... news لغت (2

 :است

 There is no important news in the newspapers. 

 Mathematics is difficult. 
 

 

 

http://www.zabanamoozan.com/
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 :بستن اسامی قابل شمارش جمع

اینکه یک اسم مفرد به  توانند به صورت جمع درآیند. معموالً برایبیشتر اسمها قابل شمارش هستند و می (1

 :کنیممی اضافه آن انتهای به -s صورت جمع درآید، یک

 cat, cats    face, faces    boy, boys 
 

 :گیرندمی -es شوند،می ختم sh یا ch، x، z، s که به آن دسته از اسامی ولی (2

 

 bus, buses box, boxes  brush, brushes   watch, watches 
 

 :گذاریممی ies آن جای به و کرده حذف ار y شوند،می ختم y صدا ویک حرف بی به کـه اسمهایی در ضمن(3

 

 baby, babies  country, countries  fly, flies   try, tries 
 

 

 :قاعدهجمع بی اسامی

 آوریم:یم در جمع حالت به آنها، صدادار حروف تغییر با ااز اسمها ر بعضی (1

   جمع → مفرد

 

man → men )مرد)ها 

woman → women ها(زن( 

mouse → mice )موش)ها 

foot → feet )پا)ها 

tooth → teeth )دندان)ها 

goose → geese )غاز)ها 

 

 

 

 

http://www.zabanamoozan.com/
http://www.zabanamoozan.com/
http://www.zabanamoozan.com/
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 شود:می تبدیل-ves به -fe یا -f این جمع هنگام شوند،می ختم -fe یا -f که به از اسمهایی بسیاری (2

  

calf → calves )گوساله)ها 

 

half → halves ها(نیمه( 

knife → knives )چاقو)ها 

leaf → leaves )برگ)ها 

life → lives )جان)ها 

loaf → loaves ( نانقرص)های 

shelf → shelves )قفسه)ها 

thief → thieves )دزد)ها 

wife → wives )همسر)ها 

wolf → wolves )گرگ)ها 

 

 کند:نمی تغییریهیچ  جمعاز حیوانات در حالت  اسم بعضی (3

 deer     ها()آهو         sheep  )ها(گوسفند               fish  ماهی)ها(  

 

 :کنند.شوند در جمع هیچ تغییری نمی می ختم -ss یا -ese که به ملیتها و نیز آن دسته از اسامی (4

 

a Chinese یک چینی → two Chinese دو چینی 

one Swiss  سوییسییک → some Swiss سوییسی چند 

 

کنند، هنگامیکه بعد از یک عدد و ... واقع اشاره می مقیاسهاو  عدادا که به همچنین آن دسته از اسامی (5

 شوند:می

 Two hundred                         Three dozen 
حالت جمع خود را حفظ  (، گاهیدارند )مثالً التین، فرانسه یا یونانی ریشه خارجیکه  از اسمهایی بسیاری (6

 کنند:می

cactus → cacti/cactuses 

octopus → octopi/octopuses 

http://www.zabanamoozan.com/
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syllabus → syllabi/syllabuses 

alga → algae 

larva → larvae 

nebula → nebulae 

index → indices/indexes 

analysis → analyses 

thesis → theses 

phenomenon → phenomena 

 

 ختم s که به جمعی مفرد )و نیز اسامی باشند که در آن به اسمهایمی حالت ملکییک  اسمها دارای (7

 شود:)یک آپاستروف( اضافه می -s' جمع اسامی به و 's (شوندنمی

 my daughter's room                              اتاق دخترم 

my daughters' room                          اتاق دخترهایم 

 men's clothes                                       لباسهای مردانه 

 your friend's new car                  ماشین جدید دوستتان 

 the boy's teacher                                     معلم آن پسر 

 the students' hostel                        خوابگاه دانشجویان 

 

 (X of Y Y= the X's :قاعده: )کرد بیان توانمی هم دیگری صورت به اغلب ار حالت ملکی

 my daughters' room = the room of my daughters 

 the ship's side = the side of the ship 
 

ها، هیئتها و...(، کشورها، حیوانات )مانند دولتها، کمیته انسانی اما بهتر است آنجا که صحبت از انسان، گروههای

 .شود استفاده X's Y آید از همان ساختارو... به میان می

 

 نکته های بسیار مهم و کاربردی :

محسوب  انگلیسی غیر قابل شمارشهستند اما در  فارسی قابل شمارشدقت کنید که برخی کلمات در  (1

 می شوند.مثال :

 Food – meat – juice – chicken – fish – bread – money – advice 

http://www.zabanamoozan.com/
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 در شکل زیر آمده است. واحدهای مختص هر اسملیست  (2

 

o  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گاهی به  اسامی غیر قابل شمارشامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش از نظر معنایی به هم مرتبط اند. اس (3

از یک چیز اشاره می  یک نمونه مشخصبه  اسامی قابل شمارشاشاره دارند، اما  طبقه یا دسته ای از اشیاء

 کنند. مثالهایی از این اسامی در زیر آمده است:

 غیر قابل شمارش
غیر قابل 

 شمارش
 قابل شمارش قابل شمارش

work furniture a chair a job 

vocabulary money a dollar bill a word 

luggage jewelry a bracelet a suitcase 
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 :مختلف هستند. مانند موادبسیاری از اسامی غیر قابل شمارش،  (4

 جامد:                       wool, chalk, glass, wood 

 مایع:                        blood, coffe, tea, shampoo 

 گاز:                         air, pollution, steam, oxygen 

  پودرهاو دانه ها :          flour, hair, rice, wheat 

 مواد دیگر:                 asphalt, cotton, metal, gold 
  

های مختلف نیز اشاره  فعالیتو  موضوعات، افکار، احساساتاسامی غیر قابل شمارش ممکن است به  (۵

 کنند.

 افکار و احساسات موضوعات درسی فعالیت ها

work, homework 

reading, dancing 

sleeping, basketball 

mathematics 

chemistry 

biology 

honesty 

patience 

knowledge 

 

. است متفاوت حاالت از یک هر در آنها معانی البته. شمارش قابل غیر هم و اند شمارش قابل هم اسامی برخی (6

 تر کلی شمارش قابل غیر اسامی که حالی در دارند، اشاره منفرد یا جزئی چیزهای به شمارش قابل اسامی

 .هستند تر وعمومی

 
 

 قابل شمارش یا جزء غیر قابل شمارش یا کل

What’s the time? (زمان به طور کلی) I washed it two times. (دو دفعه) 

This job needs experience. (تجربه به) She had a bad experience. (یک تجربه بد) 

Sheep is delicious in the soup.(گوشت گوسفند) A sheep is missing. (یک گوسفند) 

Stop drinking too much coffee. (ماده قهوه) He had two coffees this morning.(دو فنجان قهوه) 
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  :در جمالت any,  no,  Some  نحوه استفاده از

لمه می باشد . اگر بخواهیم ک سه این رود می بکار سؤالی غیر و سؤالی جمالت ساخت از جمله کلماتی که در 

  .استفاده می کنیم some و any بسازیم معموال از are there  و is there  پرسشی همراه با جمله

  .استفاده می کنیم  no وsome ، any ازو اگر بخواهیم جمله غیر پرسشی منفی بسازیم 

  .کنیماستفاده می  some از بسازیم مثبت و اگر بخواهیم جمله غیر پرسشی 

 : بنابرین

  someاز منفی و مثبت ، پرسشیدر جمالت 

  anyاز منفی و  پرسشیدر جمالت 

  noاز منفی  و در جمالت

     no از منفی معنی با مثبت جمالت در و  استفاده می شود any  شود منفیدر جمله ای که فعل 

 . می شود استفاده

 

  .بیان می شود no یا any با دادن جواب منفیمی شود در صورت  سؤالی  some جمله ای که با

 : مثالهای زیر را ببینید

 : عدد سیب روی میز باشد ۵فرض کنید 

 There are five apples on the table.  

  Is there any apple on the table?  

 Yes, there are some apples on it.  

 No, there isn't any apple on the table. 

 No, there is no apple on the table. 

 
 

 How many : و How much کلمات پرسشی

 

many How 
 

  اسم اینصورت در.  کنیم می استفاده many How پرسشی کلمه از بپرسیم کسی از بخواهیم را تعداداگر (1

 .  کرد بیان و ساخت سؤالی را جمله و کرد بیان جمع بصورت باید را many How بعداز
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 How many cars do you have?                  "شما چند تا ماشین دارید ؟" 

 How many children do you have?                "شما چندتا بچه دارید ؟" 

 

 دهم جزو اسامی قابل شمارش می باش یک واحد پولمقدار عددی  (2

 How many Dollars do you have?                               "چند تا دالر داری ؟" 

  
 

How much 
 

 دارای که می باشد و از آن جهت بیان جمالت پرسشی چه مقدار و چقدربه معنی  much How  کلمه (1

 د.قابل شمارش هستند استفاده می شو غیر اسامی

 How much water is there here?                              "چقدر آب اینجا هست ؟" 

 How much time do we have?                                            "چقدر وقت داریم ؟" 

 

به کار می روند بصورت کامل در جدول  غیر قابل شمارشو  اسامی قابل شمارشکه با  عبارتهاییو  واژها (2

 ذیل آمده اند.

 

 برای قابل شمارش داریم و برای غیر قابل شمارش

a little = یه کمی a few = یه چند تا 

some = مقداری some = تعدادی / بعضی 

much = زیاد many = خیلی 

too much = مقدار خیلی زیاد a lot of = تعداد زیاد )از هر چیز  

a lot of = مقدار زیاد )از هر چیز  too many =  خیلی زیاد 
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  )Sentences Simple(:انگلیسی زبان در ساده جمالت
برای صحبت کردن با افراد تنها دانستن فهرستی از کلمات کافی نیست بلکه ما باید بتوانیم به درستی آن کلمات 

 .را کنار هم قرار دهیم تا مفاهیم و منظور خود را تولید و به مخاطب انتقال دهیم

اشتباه کردن الزمه یادگیری زبان است اما استفاده از هر چند در صحبت کردن دستور زبان چندان مهم نیست و 

 .دستور زبان صحیح تر در گفتار ظاهر پذیرنده تری را به ما می دهد و افراد صحبت های ما را بهتر درک می کنند

 گرامر لطفا تمام اجزای جمله و دستور زبان را تنها با کلمات انگلیسی شان یاد بگیرید تا در آینده برای مطالعه

 .نشوید روبرو مشکل با پیشرفته

  )English Sentence Structure(انگلیسی زبان جمالت ساختار

 .شروع می شود (  letters Capital ) هر جمله زبان انگلیسی با یک حرف بزرگ (1

 .قرار می گیرد )) !یا عالمت تعجب (  ?) عالمت سوال(  period) در انتهای هر جمله یک نقطه،  (2

 .است که اول جمله می آید (  subject ) جمله ساده شامل یک فاعلیک  (3

 .است )فعلی کمکی و فعل اصلی(یا گروه فعلی ( verb ) یک جمله دارای فعل (4

 .می گویند ) clause independent (یک جمله یک مفهوم کامل را بیان می کند که به آن (5

 .است  Object+  Verb+  Subject ساختار پایه جمالت انگلیسی (6

 .جمله ساده جمله ایی است که از یک فعل تشکیل می شود

 .شود ساخته شکل ۵ یک جمله ساده در زبان انگلیسی ممکن است به

                                                          1. Subject–Verb 

The boy plays. 

Jack eats. 

Sara sits. 

Expanding Sentences: 
 باشید داشته دقت ولی کنیم تر گسترده را جمله ساختار این مفعول یا قید ،صفت کردن اضافه با توانیم می ما 

 .ماند می ثابت اصلی پایه

 Jack eats. 

 Jack quickly eats. 

 Jack quickly eats carrots. 

 Jack quickly eats carrots at home. 
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 Jack quickly eats fresh carrots at home. 
2. Subject–Verb–Object 

 The girl pets the cat. 

 I love apples. 

 Bill kicks the ball. 
 

Expanding Sentences: 
 باشید داشته دقت ولی کنیم تر گسترده را جمله ساختار این مفعول یا قید ،صفت کردن اضافه با توانیم می ما 

 .ماند می ثابت اصلی پایه

 Bill kicks the ball. 

 Bill kicks the red ball. 

 Bill kicks the red ball hard. 

 Bill kicks the red ball hard every day. 
 

3. Subject–Verb–Adjective 

 Lisa is pretty. 

 They are nice. 

 I am sad. 
Expanding Sentences: 

 باشید داشته دقت ولی کنیم تر گسترده را جمله ساختار این مفعول یا قید ،صفت کردن اضافه با توانیم می ما 

 .ماند می ثابت اصلی پایه

 She looks pretty. 

 She looks pretty tonight. 

 Lisa looks pretty tonight. 
 

4. Subject–Verb–Adverb 

 Maria laughs loudly. 
 The dog jumps high. 
 Apples are everywhere. 

 

Expanding Sentences: 

 باشید داشته دقت ولی کنیم تر گسترده را جمله ساختار این مفعول یا قید ،صفت کردن اضافه با توانیم می ما 

 .ماند می ثابت اصلی پایه
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 Apples are everywhere. 

 Green apples are everywhere. 

 Ripe, green apples are everywhere. 
5. Subject–Verb–Noun 

 I am the teacher. 

 Jon is a carpenter. 

 The boy is a student. 

 

:Sentences Expanding 
 

 باشید داشته دقت ولی کنیم تر گسترده را جمله ساختار این مفعول یا قید ،صفت کردن اضافه با توانیم می ما 

 .ماند می ثابت اصلی پایه

 The boy is a student. 

 Jon is a student. 

 Jon is a smart student. 

 Jon is a smart student at school. 
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 زبان یازدهم

 درس دوم
A healthy lifestyle 

 

 حقایق شگفت انگیز:

 .افراد دارای تحصیالت عالیه معموال زندگی طوالنی تری دارند 

  یابد.هنگامیکه دوستان و اعضای خانواده مان را مالقات می کنیم سالمت مان بهبود می 

 .نشستن زیاد باعث افزایش ریسکهای سالمتی می شود 

 .خنده بر هر درد بی درمان دواست 
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............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................  

 (1کلمه) (1معنی) (2کلمه) (2معنی)

Come on بجنب، زود باش Carrot هویج 

Couch potato خوره تلویزیون Depressed افسرده 

Diet رژیم غذایی Fat چاق، چربی 

Education آموزش،تعلیم، تربیت Jogging قدم، دو ، دو آهسته 

Frequency فراوانی ، تکرار ،تعدد Lifestyle سبک زندگی، مدل زندگی 

Hang آویختن،آویزان کردن Member عضو 

Hang out با کسی وقت خود را گذراندن Mount کوه 

Laughter خنده Nope نه، جواب منفی، نوچ 

Rarely به ندرت Oil روغن، چربی، نفت 

Weight وزن Onion پیاز 

Win برنده شدن Potato سیب زمینی 

A bit کمی Quince به 

Banana موز Tomato گوجه فرنگی 

candy آب نبات، پشمک   

Part 1 Get ready & conversation 

 یازدهمپایه  دوم  واژگان و نکات گرامری درس 
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 تست های کنکوری مربوط به بخش فوق با کمی تغییرات

1. I called my boss from Oxford street. He wanted me to do something for him an I 

said ………….………., I can not do it. 

    a)sure                      b)nope                          c)far                      d)just 

 

2. Businesses come and go with alarming …………..……… . 

   a)frequency            b)jogging                       c)weight                d)education  

 

3. The Jackson are going to invite all the …………….………..of the tennis club to 

thebirthday party. 

   a)abbreviations      b)organs                        c)members            d)inventors 

 

4. Workers said they would ………………….more flexible working hours .  

   a)put on                 b)put out                        c)prepare                  d)prefer  

 

5. This method is …………..used in modern laboratories. 

   a)rarely                 b)early                              c)sadly                   d)suddenly 

 

6. She also hopes her children will get a good …………..……….. . 

   a)danger               b)education                     c)attack           d)capitalization 

 

7. Where do they youngesters ………………….? 

    a)call out             b)turn on                         c)hang out             d)fall down  

 

8. “ A hard yellow fruit like a large apple , used in cooking “ 

    a)orange              b)quince                           c)tangerine              d)avocado 

 

9. A healthy ……………..includes taking exercise and not smoking. 

    a)lifestyle            b)education                      c)information          d)laughter 

 

10. It is important to have a balanced …………………. . 

    a)history            b)problem                          c)blood                     d)diet   

 پاسخنامه تست های واژگان بخش اول

1-b 2-a 3-c 4-d 5-a 6-b 7-c 8-b 9-a 10-d 
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Part 2 New words & expression , reading 

 (1کلمه) (1معنی) (2کلمه) (2معنی)

Above all مهمتر از همه Middle دروسط، در میان 

Addiction اعتیاد، تمایل Predict پیش بینی کردن 

Calm آرام،آرام شدن،آرام کردن Pressure فشار،استرس، تنش 

Certain مطمئن Prevent جلوگیری کردن از 

Condition وضعیت ، حالت Reality واقعیت 

Contain دربرداشتن،شامل بودن Recent اخیر، تازه 

Death مرگ Relationship رابطه،ارتباط،نسبت خویشاوندی 

Decrease کاهش دادن replay دوباره گذاشتن فیلم،رخداد 

disagree موافقت نکردن،اختالف نظر داشتن Serving غذا( پرس( 

Discuss بحث کردن، جدل کردن Skim  اجمالی انداختن بهنگاهی  

Disorder اختالف،بهم خوردگی،بی نظمی Take away تسکین دادن،ازبین بردن 

Effective موثر Unsafe ،ناامن خطرناک 

Emotional عاطفی ، احساسی Balanced متعادل، معقول 

Factor عامل Fully پر، به طور کامل 

General کلی ، عمومی Heart attack حمله قلبی 

Habit عادت Opposite متضاد، مقابل 

Harmful مضر Prefix پیشوند 

Heartbeat ضربان قلب Suffix پسوند 

homeless بی خانمان، بی پناه،دربه در Title عنوان، لقب، اسم 

Invitation دعوت، دعوت نامه topic موضوع ، عنوان 

manner شیوه،روش،رفتار،حالت   
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 تست های کنکوری مربوط به بخش فوق با کمی تغییرات

1. The ………………is that young people will not go into teaching because it is not well-

paid. 

     a)material                    b)quality                   c)reality               d)addiction 

2. It is difficult to …………..what the long-term effects of the accident will be. 

     a)compare                   b)behave                   c)compare               d)predict 

 

3. Doctors ……………….on how much the program will cost . 

     a)disagree                    b)discuse                  c)disorder            d)protect 

4. Doctors usually say that taking exercise is a good ……………….. . 

     a)protection                b)quality                  c)habit                  d)pressure 

 

5. If you would like to ………………the matter further ,please call me. 

    a)attract                        b)fight                     c)discuse                  d)save 

 

6. The rules are intented to ……………..accidents. 

    a)prevent                     b)publish                 c)prefer                    d)prepare 

7. The museum ………………..a member of orginal artworks. 

     a)checks                     b)contains               c)hurts                      d)crosses 

 

8. I was under ……………….from my parents to become a teacher. 

     a)action                      b)pattern                 c)plan                       d)pressure 

 

9. Attackes of asthma ……………….in frequency through early adult life . 

     a)decrease                  b)enjoy                    c)disagree              d)describe  

10. Ann suffered from depression and a number of other ………………..problem. 

     a)affirmative              b)emotional            c)simple                  d)necessary 

 

 پاسخنامه تست های واژگان بخش دوم

1-c 2-d 3-a 4-c 5-c 6-a 7-b 8-d 9-a 10-b 
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………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Part 3 grammar 

 (1کلمه) (1معنی) (2کلمه) (2معنی)

Call….back مجددا تلفن کردن Stage مرحله، گام 

Cure درمان کردن،درمان،دارو Asleep خوابیده 

Exciting هیجان انگیز Bussines دادوستد،شغل، وظیفه 

Gauge وسیله اندازه گیری Cancer سرطان 

Influence تاثیر ، اثر Drug دارو 

Join ملحق شدن، پیوستن Ever تاکنون، هرگز 

Look after مراقبت کردن از Hurry up ،عجله کن 

Mission ماموریت Machine ماشین ، دستگاه 

Produce تولید کردن Medical پزشکی 

Reason دلیل، مدرک Perfect کامل، بی نقص، تمام 

Rethink تجدیدنظرکردن درباره Scale ترازو 

Retire بازنشسته شدن Service خدمت، کار، وظیفه 

Secret راز،رمز،مخفی،سر since از 

social اجتماعی   
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 تست های کنکوری مربوط به بخش فوق با کمی تغییرات

1. He was so tired from todays walk that when he sat down to rest, he fell …………… . 

    a)asleep                         b)still                        c)early                       d)easily 

 

2. He was forced to …………….…….early because of poor health. 

    a)join                            b)retire                      c)finish                     d)both 2&3 

 

3. New ………..………..are producing fantastic results.  

    a)cancers                      b)arrows                   c)drugs                     d)microbes 

 

4. Beleivers are one with each other because they are …………………… to prophet. 

    a)taught                       b)protected              c)saved                      d)joined  

 

5. Gayle ,s mother said I was a bad …………….……….on her daughter. 

    a)influence                   b)invitation             c)secret                      d)stage  

 

6. Exercise classes are a good way to keep fit and improve your …………….life. 

    a)interested                 b)social                    c)patient                   d)additional  

 

7. Before stating the car , you should checks the oil …………….. . 

   a)destination               b)station                  c)flight                     d)gauge 

 

8. He was sent on over 200 …………..before being killed in action . 

    a)missions                   b)anthemes            c)nations                 d)turns 

 

9. He seemed to take my silence as an …………..to talk . 

    a)explanation             b)attack                  c)invitation              d)interview  

 

10. Mr. Amini is in Shiraz this week on ………………… . 

    a)business                   b)population          c)patient                 d)information 

 

 پاسخنامه تست های واژگان بخش سوم

1- a 2-b 3-c 4-d 5-a 6-b 7-d 8-a 9-c 10-a 
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………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Part 4 Listening& Speaking , Pronounciation ,Writing , 

 (1کلمه) (1معنی) (2کلمه) (2معنی)

Cause باعث شدن،سبب، علت Take part in شرکت کردن در 

Common همگانی،عمومی،شایع Taste مزه، طعم،سلیقه 

Common مالکیت مشترک turn چرخیدن، چرخاندن 

Confuse گیج کردن، اشتباه کردن Turn around چرخیدن، دور زدن 

Dish ظرف،غذا،طعام،دیس Watch out مواظب بودن 

Emergency موقع اضطراری And so on وغیره 

Forbid ،قدغن کردن،ممنوع کردن Case مورد، نمونه،وضعیت 

Forbidden  ،ممنوعقدغن  Cycle دوچرخه سواری کردن 

Get away فرار کردن، گریختن Gerund اسم مصدر 

Hobby سرگرمی Goal هدف 

Keep on ادامه دادن Hike پیاده روی کردن 

Recreation تفریح، سرگرمی Match مسابقه 

Rush عجله کردن،با عجله رفتن Maybe شاید 

Sail سفردریایی،قایق رانی کردن Series سری،ردیف،مجموعه 

Sailing قایقرانی Snack غذای سبک،چاشت، عصرانه 

Serious میوخ ،یجد  Thus بنابراین 

Spend صرف کردن، خرج کردن Tired خسته 
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 تست های کنکوری مربوط به بخش فوق با کمی تغییرات

1. The workers have the habit of ……………….……..to work every day. 

    a)escaping                  b)ranging                     c)cycling                  d)behaving 

 

2. The travelers say they ……………………..out to move their cars which were parked in 

the road in front of the house . 

    a)sent                         b)brought                     c)rushed                 d)pressed 

 

3. Heavy traffic is ………..…………..delays on the freeway. 

    a)causing                   b)reporting                   c)bringing             d)accepting 

 

4. I understand the text ,but the diagrams are ……………….……..me. 

    a)conversing             b)confusing                   c)stating               d)agreeing  

 

5. I was happy to hear that alcohol is …………….……… in Saudi Arabia. 

    a)caused                    b)secreted                     c)risked               d)forbidden. 

 

6. In case of ……………………press the alarm button. 

    a)emergency             b)recreation                 c)suggestion        d)match 

 

7. There was a match , and she wanted to ……………………., but she was too ill. 

    a)take part               b)participate                 c)attended           d)1,2 &3 

 

8. My next door neighbor always wanted to ………………around the world. 

     a)risk                       b)sail                              c)rush                  d)act 

 

9. you will become an alcoholic if you don’t …………………… . 

     a)watch out            b)get out                        c)put out            d)help out 

 

10. If you ………………..being rude,you will have to leave the classroom. 

     a)get on                  b)tyrn on                       c)keep on           d)put on 

 

 پاسخنامه تست های واژگان بخش چهارم

1-c 2-c 3-a 4-b 5-d 6-a 7-d 8-b 9-a 10-c 
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………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….………………………………….. 

Part 5 workbook 

 (1کلمه) (1معنی) (2کلمه) (2معنی)

Addict معتاد،سخت عالقمند Shut بستن 

Ahead جلو Socialize رفت و آمدکردن،اجتماعی کردن 

Avoid اجتناب کردن،دوری کردن specialist متخصص، کارشناس 

Creative خالق Various متفاوت، انواع مختلف 

Decive وسیله ، ابزار Wellness سالمتی ، تندرستی 

Direct مستقیم Worthy شایسته، محترم 

Effect اثر،تاثیر،نتیجه،حاصل As زیرا 

Enable قادرساختن،امکان دادن به As well همچنین، نیز 

Impatient عجول،بی حوصله،مشتاق،بی تاب Depression افسردگی 

mind نگران چیزی بودن،مهم پنداشتن Factory کارخانه 

Mineral ماده معدنی Flat هموار،صاف،طبقه،آپارتمان 

Miracle معجزه Harm آسیب رساندن،صدمه زدن به 

Nervous عصبانی Headset هدست 

Note یادداشت Limit محدود کردن،حد، محدودیت 

Particular مخصوص، ویژه Per هر 

Press اتوکردن،فشاردادن،پرس کردن Tire تایر، الستیک 

proportion نسبت، سهم vacuum جاروبرقی، خالء 



 

 جزوه کامل کنکور زبان انگلیسی                                                                                                                     دکتر حسن لطفی 

225 
 

 تست های کنکوری مربوط به بخش فوق با کمی تغییرات

1. By some ……………….., we managed to catch the plane. 

    a)miracle                         b)goal                         c)case                     d)secret 

 

2. Fish is a rich source of vitamins and ………………… . 

    a)cancers                         b)drugs                      c)diets                    d)minerals  

 

3. We were met by a group of local ……………. . 

    a)worthies                      b)gifts                         c)souvenirs            d)museums 

 

4. She suffers from periods of deep ………………….,when she lockes herself away and 

will speaks to no one foe weeks. 

    a)communication         b)discussion              c)depression        d)destination 

 

5. We are growing …………….because they don’t tell us the results. 

    a)avoided                       b)impatient               c)addicted           d)direct 

 

6. They show the seven elements of………………. – the state of being healthy. 

    a)quietness                    b)kindness                 c)illness               d)wellness 

 

7. People don’t ……………..with their neighbours as much as they used to . 

    a)socialize                      b)mind                       c)limit                 d)control 

 

8. A: “Why did you ask ?” 

     B:”oh, no ………………….reason ,just making conversation .” 

    a)affirmative                  b)balanced                c)rare                   d)particular 

 

9. Professor Williams teaches English Literature and is a(n)…………………in the novels 

of George Orwell. 

     a)specialist                   b)receptionist            c)technologist      d)writer 

10. Do you think he is gone away to ……………..talking to the police. 

     a)limit                          b)avoid                        c)from                   d)join   

 پاسخنامه تست های واژگان بخش پنجم

1-a 2-d 3-a 4-c 5-b 6-d 7-a 8-d 9-a 10-b 
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Sina and Behzad are old friends. They have not seen each other for 

about three months. Behzad has called Sina. 
دوستان قدیمی یکدیگر هستند.آنها مدت سه ماه است که همدیگر را مالقات نکرده اند.بهزاد با سینا  بهزادو سینا 

 تماس گرفته است.

Behzad: Hi Sina. How is it going? I haven’t seen you since Norooz.  
: سالم سینا. حال شما چطور است،ازنوروز ندیدمت.بهزاد  

Sina:  Hi Behzad. Thanks for calling. I am home most of the time. I do 

different things like surfing the net and playing computer games.  
. ممنونم که با من تماس گرفتی.بیشتر وقتها من خونه هستم.من کارهای من جمله گشت و بهزاد: سالم سینا

 ی دهم. گذار در اینترنت و بازهای کامپیوتری مختلفی انجام م

Behzad:  How about your free time? Going out, jogging, playing football?  
 : در اوقات فراغتت چی؟ بیرون می روی و می دوی و همچنین فوتبال بازی می کنی؟بهزاد

Sina:  Nope. I rarely go out and hang out with my friends.  
بیرون می روم و وقتم را می گذرانم.: نخیر، من خیلی کم با دوستانم سینا  

Behzad: I see. Reza and I are going to Darband for climbing and walking 

this Thursday. We really like to see you. Will you come with us?  
یم. حقیقتا ما : فهمیدم. این پنج شنبه من و رضا می خواهیم جهت کوهنوردی و پیاده روی به دربند بروبهزاد

 دوست داریم که شما را نیز ببینم. آیا با ما خوتهی آمد؟

Sina:  What?! Oh, no, I haven’t been there for a long time. I prefer to 

stay home and watch my movies on the weekend. I’ve bought lots of 

things to eat, too. 
ست که به آنجا نرفته ام. ترجیح می دهم که آخر هفته در خانه بمانم و فیلم : چی؟ اوه، نه .زمان زیادی اسینا

 های تلویزیونیم را ببینم. و همچنین چیزهای زیادی برای خوردن خریده ام. 

  53صفحه  یازدهمپایه  دومترجمه مکالمه درس 



 

 جزوه کامل کنکور زبان انگلیسی                                                                                                                     دکتر حسن لطفی 

227 
 

 Behzad:  Come on! Stop being a couch potato! I guess you haven’t 

exercised for a long time. I think you are a bit fat now. 

: ای بابا. خیلی خوره تلویزیون نباش. مطمئن هستم که مدت زیادی است که ورزش نکرده ای. به نظرم بهزاد

 کمی چاق هم شده ای.

Sina:  Um… actually, you’re right. I’ve gained five kilos in three months. 

I really do not like to move!  
بخواهی حق با شماست. من طی سه ماه پنج کیلو چاق شده ام. حقیقتا دوست ندارم : اوم..... حقیقتش را سینا

 که زیاد تحرک داشته باشم.

Behzad:  See? I told you. Working with computers for a long time makes 

people sick and depressed. I’ve read about this somewhere.  
کار کردن بیش ازحد با کامپیوتر انسان را بیمار و افسرده خواهد کرد. درباره این : دیدی، بهت که گفتم. بهزاد

 موضوع چیزهای خوانده ام.

Sina:  All right. You won! When and where should we meet? 
 : بسیار خوب. شما برنده شدید. کی و کجا همدیگر را مالقات کنیم.سینا

 

 

Having a Healthier and Longer Life 

 داشتن زندگی سالم و طوالنی تر

Have you ever thought of a healthy lifestyle to live longer? People can 

do many things to have a healthier life. Most people have a special diet 

or do lots of exercise; however, without a careful plan they may hurt 

themselves.  
ای سالم برای بیشتر زندگی کردن و طول عمر زیادتری اندیشیده اید. انسانها می آیا تا به حال به سبک زندگی 

توانند کارهای زیادی انجام دهند تا زندگی سالم تری داشته باشند. بیشتر انسانها رژیم خاصی را رعایت می کنند 

 یا زیاد ورزش می کنند. اما بدون یک برنامه دقیق ممکن است به خودشان آسیب برسانند.

  58صفحه  یازدهمپایه  دومدرس  ریدینگترجمه 
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To have a healthier lifestyle, people need to do certain things. First they 

should check their general health. Measuring blood pressure and 

heartbeat is the most important thing to do. They also need to check 

their family health history. In this way, they understand if anyone in the 

family has had a special illness.  
برای داشتن یک سبک زندگی سالم و شادتر،انسانها بایستی کارهای خاصی را انجام دهند. آنها بایستی ابتدا 

سالمتی عمومی شان را چک کنند.اندازه گیری فشار خون و ضربان قلب مهم ترین کاری است که انجام می 

نها همچنین بایستی سابقه سالمت خانوادگی خود را بررسی کنند. بدینوسیله آنها متوجه می شوند که آیا دهند.آ

 کسی در خانواده بیماری خاصی داشته یا نه ؟ 

Another thing is paying attention to physical health. For example, eating 

healthy food helps people live longer and prevents diseases. Eating junk 

food makes people gain weight, and increases the risk of heart attack. 

Eating balanced servings of bread, vegetables, fruits, protein, and oil is 

necessary for everyone. Also, daily exercises improve people’s health 

condition.  
ار دیگر توجه کردن به سالمت جسمی می باشد. برای نمونه، خوردن غذتهای سالم به مردم کمک می کند تا ک

عمری طوالنی داشته باشد و از بیماریها پیشگیری کند. خوردن هله هوله موجب چاق شدن افراد می شود. و باعث 

،میوه،پروتئین و روغن برای همه افزایش خطر سکته قلبی می شود. خوردن وعده هایی متعادل از نان، سبزی

 انسانها ضروری است. همچنین، ورزش روزانه شرایط سالمتی افراد را بهبود می بخشد. 

An effective way to enjoy a better lifestyle is having healthy 

relationships with others. Recent research has shown that a good social 

life decreases the risk of death. Sadly, some people do not visit their 

relatives very often these days. They are really busy with their work and 

usually use technology to communicate. 

قات اخیر نشان روشی موثر برای لذت جویی بدن از سبک زندگی بهتر،داشتن روابطی سالم با اطرافیان است. تحقی

می دهد که زندگی اجتماعی خوب خطر مرگ را کاهش می دهد.این روزها متاسفانه بیشتر مردم در بیشتر اوقات 

اقوام و خویشاوندان خود را مالقات نمی کنند.آنها خیلی پرمشغله هستندو اغلب برای ارتباط باهم از فناوریهای 

 روز استفاده می کنند.
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Bad habits and addiction can be harmful to health. One day of smoking 

can take around 5 hours away from the smoker’s life. Addiction to 

technology such as using computers for a long time is also dangerous.   
سیگار کشیدن می تواند پنج ساعت از اعتیاد و عادت های بد می تواند برای سالمتی انسانها مضر باشند. یک روز 

 عمر شخصی را کم کند. اعتیاد داشتن به تکنولوژی چون استفاده از کامپیوتر به مدت طوالنی نیز خطرناک است.

Above all, the most important thing to enjoy a good life is having 

emotional health. Praying decreases stress and gives people a calm and 

balanced life. People with this lifestyle have had a better life.   
مهمتر از همه اینها، بهترین چیز برای داشتن یک زندگی خوب ، داشتن سالمت عاطفی است. نماز خواندن و دعا 

د با اینگونه سبک زندگی ، کردن اضطراب را کاهش می دهد. و به انسانها یک زندگی آرام و متعادل می دهد. افرا

 یک زندگی بهتری داشته اند.

 There are many other things people can do to live healthier and longer. 

The key point, however, is having a plan for the way they want to live and 

take care of their physical and emotional health. 

بیشتر دیگری وجود دارند که مردم می تئانند انجام دهند تا زندگی سالمتر و طوالنی تری داشته باشند. چیزهای 

با این وجود نکته کلیدی، داشتن برنامه ای برای روش زندگی ایی است که می خواهند داشته باشند. و مراقبت از 

 سالمت جسمی و عاطفی شان است.

 

  

 

 

 چیست؟ (skimming) نظر انداختن

بخوانیم. اسکیمینگ  مقدار بیشتری، زمانی کمتریکی از ابزارهایی است که کمک میکند تا در  اسکیمینگ

باشیم. این روش بهترین عملکرد را در مورد متون غیرداستانی  محوری متنو  ایده اصلییعنی اینکه فقط بدنبال 

یابد چون همه متن را نمیخوانیم و فقط  دارد. با بکارگیری روش اسکیمینگ، رویهمرفته درک مطلب کاهش می

قسمتی را میخوانیم که در راستای هدفمان باشد. روش اسکیمینگ حین خواندن بکار گرفته میشود و به شما این 
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 .امکان را میدهد که در کنار توجه به موضوع و ایده اصلی متن، بدنبال جزئیات هم بگردید

نجام دهیم. خیلیها فکر میکنند اسکیمینگ یک کار بیقاعده است و ولی سوال این است که چگونه اسکیمینگ را ا

یعنی اینکه همینطور چشممان به هر قسمت متن که افتاد آنرا بخوانیم. اما برای اینکه اسکیمینگ خوبی داشته 

 این از مهمتر بخوانیم را چیزی چه اینکه. باشیم باید ساختار و قانونی برای نخواندن همه متن داشته باشیم

 پس چه چیزی را باید بخوانیم و چه چیزی را بیخیال شویم؟. نخوانیم را چیزی چه که است

فرض کنیم باید فصل بزرگی از یک کتاب را بخوانیم. با خواندن چند پاراگراف ابتدایی بخوبی خواهیم دانست که 

 هر اول جمله فقط تیدچه اطالعاتی در این فصل مورد بحث خواهد شد. بعد از اینکه سمت و سوی بحث را یاف

هم گفته میشود که درواقع ایده محوری پاراگراف را مطرح میکنند.  سرسطربه اینها جمله . بخوانید را پاراگراف

اگر از جمله آغازین به ایده اصلی پاراگراف پی نبردید یا اگر پاراگراف توجهتان را به خود جلب کرد، میتوان خود 

 .آن پاراگراف را هم اسکیمینگ کرد

، اسامیبعد از جمله آغازین پاراگراف باید به سطور پایینی پاراگراف نگاه کنید و بدنبال اطالعات مهمی همچون 

بگردید. همینطور به خواندن جمله آغازین هر پاراگراف ادامه دهید و به سطور پایینی آن نگاهی  رویدادهاو  تاریخها

از آنجایی که ممکن است بیاندازید تا جایی که به انتهای مطلب نزدیک شوید. وقتی به چند پاراگراف آخر رسیدید، 

بیاد داشته باشید که  متن را بخوانید.حاوی نتیجه گیری یا خالصه بحث باشد، اسکیمینگ را متوقف کنید و تمام 

با اسکیمینگ، رویهمرفته درک مطلب پایینتر از زمانی خواهد بود که تمام متن را بخوانید و اگر اسکیمینگ را 

 .بدرستی انجام دهید، حس خواهید کرد که نکات اصلی متن را دانسته اید

است و درک مطلب کمتر از حالت عادی خواهد  کی از اسکیمینگ استفاده کنیم؟ چون اسکیمینگ نوعی تندخوانی

بود پس نباید همیشه از این روش استفاده کنید. ولی باز هم مواردی وجود دارد که اسکیمینگ بسیار مفید واقع 

 .میشود

(Skimming)  مزایای یادگیری آن در حل متن ها و کلوز تست هاو 

(( از آنجایی سطحی خوانی کنیدبدهید اول آن را ))وقتی قرار است به سوال های یک متن درک مطلب جواب (1

( هرپاراگراف معموال به وضوح در جمله اول آن پاراگراف ذکر می شود.پس  main idea که مضمون اصلی )

 را بخوانید. خط اول هر پاراگرافبرای سطحی خوانی کافی است 

 

هرمتن هستند .پس سرعت سطحی خوانی شما در  پاراگراف های اول و آخرمهم ترین پاراگرافهای هر متن  (2

 این دو پاراگراف باید کم تر باشد تا چیز بیشتری گیرتان بیاید.
 

(متن آشنایی قبلی دارید می توانید با سرعت بیشتری  topic اگر همان اول کار فهمیدید که که با موضوع ) (3

 سطحی خوانی کنید.
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کلمه است. پس اگر زبانتان خیلی خوب است می توانید با سرعت  300تا  200متن های کنکور معموال بین  (4

 زیاد تمام متن را یک نفس سطحی خوانی کنید.
 

(برای متن است.برای  topic best ((,) بهترین عنوانیکی از سوال های رایجتر متن های کنکور انتخاب )) (5

دقت بخوانید چرا دوم؟ چون ممکن است نویسنده  انتخاب بهترین عنوان خط اول پاراگرافهای اول و دوم و آخر را به

 در پاراگراف اول قبل از شروع بحث مقدمه چینی کرده باشد و سراغ موضوع اصلی نرفته باشد.
 

است. برای پاسخگویی به این سوال  مضمون اصلی متنیکی دیگر از انواع سوال های متن در کنکور تشخیص  (6

 را بخوانید. خط اول تمام پاراگراف هاباید 

 

 خطو باالخره اینکه اگر از شما پرسیدند که مضمون اصلی یا عنوان مناسب برای فالن پاراگراف چیست حتما  (7

را با سرعت کم بخوانید ودر عین حال مضمون اصلی کل متن را هم در نظر داشته  اول و آخر همان پاراگراف

 باشید . یادتان باشد که مضمون اصلی هر پاراگراف در خدمت مضمون اصلی کل متن است.

 

 انگلیسی زبان در  (suffixes)پسوندها و  (prefixes)پیشوندها
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

حتما برای شما اتفاق افتاده که هنگام خواندن یک متن انگلیسی با کلمات نا آشنای زیادی برخورد کرده باشید؛ 

است. با یادگیری پیشوندها و  میانوند هاو  پسوندهاو  پیشوندهایکی از مهم ترین دالیل این مشکل ندانستن 

را حدس بزنید که نتیجه ی آن افزایش دایره لغات  خیلی از واژگان نا آشنا معنی توانید میو میانوندها  هاپسوند

 شماست.
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 حرف هستند یک تا سهکلمات اضافه می شوند، آنها معموال بین  ابتدای ریشهبه   ):prefixes(  پیشوندها

 . هستند متضادو  منفی کنندهمی دهندو اغلب  تغییررا  معنی کلماتو 

 

می  یک تا پنج حرفکلمات اضافه می شوند که معموال بین  انتهای ریشهبه  ):suffixes( پسوندها

 به کلمه مورد نظر می دهد. نقش های جدیدیو باشند

 

و به نسبت دیگر وندها در زبان انگلیسی زیاد  دقرار می گیرن میانه کلماتهم در :  )index ) میان وندها

 .دمعمول نیستن

 

  )prefixes(پیشوندها

-Dis 

)به  agreedis می سازیم. یک مثال در این خصوص کلمه متضادبه افعال از آنها  dis- با اضافه کردن پیشوند

 .)به معنای موافق بودن( می باشد agree معنای مخالف بودن( است که متضاد

 مثال های بیشتر      disallow, disappear, dislike  

..........................................................................................  

-Ex 

Ex  ترکیب می شود. اسامی ترکیب شده با این پیشوند نشان دهنده  اسامیاست که با  سابق یا قبلیمعنای  به

این است که مثال کسی در گذشته در پستی کار می کرد ولی االن دیگر در آن پست کار نمی کند، یا کسی قبال 

سابق( یک مثال برای  شوهر) husband-ex  همسر کسی دیگر بود ولی االن دیگر نیست و غیره. کلمه

 .باشدمی  ex پیشوند

 مثال های بیشتر     ex-employer, ex-friend, ex-president 

..........................................................................................  

-Mis 

انجام داده شده  اشتباهیا  بداضافه می شود و نشان می دهد که چیزی به صورت  اسامیو  افعالاین پیشوند به 

 نشان printmis حاکی از آن است که شخصی چیزی را اشتباهی شنیده است، یا hearmis  است. مثال کلمه

 .دهنده این است که چیزی به صورت اشتباه چاپ شده است

 مثال های بیشتر           miscalculate, misinform, misunderstand  
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-Pre 

ترکیب می شود. واژگان ساخته شده به چیزی اشاره می کنند که قبل از چیزی  صفاتو  اسامی با  pre پیشوند

 .)تمرین قبل از بازی( می باشد gameexercise-pre دیگر اتفاق می افتد. یک مثال در این خصوص عبارت

 مثال های بیشتر               pre-dinner, pre-job, pre-match  

..........................................................................................  

-Re 

 Re  است. برای مثال دوبارهآنها ترکیب می شود که به معنای  اسامیو  افعالباmarryre معنای دوباره  به

 .باشد می marryre  فعل)ازدواج دوباره( اسم  marriagere  ازدواج کردن است و

 مثال های بیشتر             reappear, rebuild, rename  
..........................................................................................  

-Un 

را به  un آنها را بسازد. برای مثال اگر متضاداضافه می شود تا  قیدهاو  اسامی، صفات به un پیشوند

)به معنی غیر قابل قبول(  acceptableun )به معنی قابل قبول( اضافه کنیم کلمه ceptableac صفت

 .می باشد acceptable بوجود می آید که متضاد

 مثال های بیشتر              unable, uncomfortable, unfair  

.......................................................................................... 

-Anti 

 جهت کننده بیان که پیشوندهایی. آید می صفات و اسامی همراه به. است مقابل در معنای به  anti پیشوند

 :مانند.  هستند نگرش و

 مثال های بیشتر  Anti-social, anti-clerical, anti-clockwise, anti-missile, anti-war 

-Fore 
 :مانند. آید می اسم همراه به. است جلویی قسمت ؛جلو معنای به fore-  پیشوند

 مثال های بیشتر     Forearm, foreshore, foreground, foreleg, forename 

..........................................................................................  

-Inter 

 :مانند. میرود بکار اسم ؛فعل ؛صفت همراه به. است مابین ؛بین معنای به inter- پیشوند
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 مثال های بیشتر     International, interlinear, inter-continental, 

intertwine,     intermarry, interweave, inter-war, inter-school 
..........................................................................................  

-Sub 

 :مانند میرود بکار اسم ،فعل ،صفت همراه به. است زیر معنای به  Sub-  پیشوند

  مثال های بیشتر      Subnormal, sublet, subdivide, subclntract, subsection 

..........................................................................................  

-Post 

 :مانند. میرود بکار صفت و اسم همراه به. است بعد از، پس معنای به post- پیشوند

  مثال های بیشتر       Post-war, post-election, post-classical 

..........................................................................................  

-di, -Bi 

 :مانند. میدهند نشان را شمارش و تعداد که هایی پیشوند. میباشد دو معنای به bi,-di- پیشوند

  مثال های بیشتر   Biplane, bicycle, biped, bilateral, bifocal, bilingual, 

dichotomy, diode, dioxide, digraph, divalent 
 

..........................................................................................  

-multi, -Poly 
 :  مانند. میباشد بسیار ،چندین معنای به multi,-poly -پیشوند

 مثال های بیشتر    Polyglot, polygon, polygamy, polyandry, polysemy, 

polytechnic, multiform, multi-lateral, multiracial, multi-purpose 
..........................................................................................  

-demi, -semi, -Hemi 
 :  مانند. میباشد نصف و نیم معنای به demi, -semi, -hemi-  پیشوند

  مثال های بیشتر     Semicircle, semivowel, semiconscious, semi-

automatic, demigod, hemisphere, hemimorphic  
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-Tri 

 :مانند. میباشد سه معنای به tri-  پیشوند

 مثال های بیشتر            Tripod, tricycle, tripartite, trinomial 

..........................................................................................  

-mono, -Uni 

 :  مانند. میباشد تک و یک معنای به mono, -uni-   پیشوند

  مثال های بیشتر       Univalve, unilateral, unidirectional, monorail, 

monoplane, monogamy, monolith, monologue, monosyllabic 
..........................................................................................  

 

 (suffixes)پسوندها
 

Ed- 
مثال برای  یک edworkتبدیل می کند. کلمه گذشتهاضافه می شود و زمان آنها را به  افعالبه  -ed پسوند

 .این پسوند است

 cleaned, looked, walked                 مثال های بیشتر

..........................................................................................  

or-, Er- 
 :این پسوند دو کاربرد مهم دارد

آنها را بوجود می آورد. اسامی بوجود آمده اغلب مربوط به مشاغل  اسامیترکیب می شود و  افعالبا  -er الف( 

 .مشتق شده است teach )معلم( از فعل teacher می باشند. مثال کلمه

 مثال های بیشتر                         baker, leader, player ,supervisor 

  

تفضیلی  صفاتاضافه می شود که مربوط به  مقایسه کردنتک هجایی برای  صفاتبه  er در کاربرد دومب(  

 :می باشد

 Robert is taller than his friend.                   .رابرت از دوستش بلندتر است  

 مثال های بیشتر                        bigger, longer, older  
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ful- 
ful- می سازد. صفتاضافه می شود و از آنها  اسامی به Powerful  قوی( نمونه ای از این صفات(

 .است

 مثال های بیشتر              beautiful, harmful, useful  

..........................................................................................  

ion- 
)به  protect به ionمی سازد. برای مثال با اضافه کردن اسماضافه می شود و از آنها  افعالبه  ion پسوند

 .)حمایت( بوجود می آید protection معنای حمایت کردن( اسم

 مثال های بیشتر                action, connection, education  

 .دارند را کاربرد همین نیز sion و ition  پسوندهای

..........................................................................................  

ize- 
ize-  ل در این خصوص کلمهامی سازد. یک مث فعلترکیب می شود و از آنها  اسامیبا izeapolog  عذر(

 .ساخته شده است)عذر خواهی(  apology به کلمه ize خواهی کردن( می باشد که با اضافه شدن

 مثال های بیشتر               emphasize, memorize, summarize  

استفاده  ise این پسوند در انگلیسی آمریکایی استفاده می شود، در انگلیسی بریتانیایی برای این منظور از پسوند

 .می شود

..........................................................................................  

ly- 
)به معنای دقیقا( یک مثال در این  lyExact .می سازد قیدترکیب می شود و از آنها  صفاتاین پسوند با 

 .خصوص است

 مثال های بیشتر                badly, finally, normally  

..........................................................................................  

ous- 

ous-  در زبان انگلیسی است که به ویژگی چیزی یا شخصی اشاره می کند. برای  صفاتدیگر از نشانه های  یکی

 .)مشهور( حاوی این پسوند است famous مثال

 مثال های بیشتر                   ambitious, curious, previous  



 

 جزوه کامل کنکور زبان انگلیسی                                                                                                                     دکتر حسن لطفی 

237 
 

Age- 

 :بکار میرود. مانند مجموعو  اندازه گیریدر معنای  -age پسوند

 Baggage, frontage, mileage 
..........................................................................................  

ry-, Ery- 

  : بکار میرود. مانند مکان،رفتار،شرایطمعنای  در -ry-,  eryپسوند

 Drudgery, slavery, delivery, nursery, rookery, refinery, bakery, 

nunnery 
.......................................................................................... 

Hood- 

  : است. مانند شرایطیا  حالتبه معنای  -hood پسوند

 Boyhood, brotherhood, widowhood 
.......................................................................................... 

Ing- 
 :است اشاره میکند. مانند اسم از آن ساخته شدهبه ماده ای که اون  -ing  پسوند

 Tubing, panelling, matting, carpeting 
.......................................................................................... 

Ism - 

 :در معنای تعلیم؛ آموزش؛ تمرین بکار میرود. مانند Ism -پسوند

 Idealism, impressionism, fanaticism, absenteeism, racism 
.......................................................................................... 

Ship- 

 :نشان دهنده داشتن موقعیتی یا کاری میباشد. مانند Ship-  پسوند

 Friendship, membership, dictatorship, professorship 
.......................................................................................... 

Eer- 
  .این پسوندها اسامی ذات را بوجود می آورند 

  :است. مانند " مهارت داشتن و مشغول بودن "به معنای   eer- پسوند

 Pamphleteer, profiteer, racketeer, mountaineer, auctioneer, engineer 
.......................................................................................... 
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ess- 
 :است. مانند جنس مونثنشان دهنده  -ess پسوند

 Waitress, actress, lioness, manageress, stewardess, hostess 
.......................................................................................... 

 

 .پسوندهای زیر به دنبال فعل آمده و آنها را به اسم تبدیل می کنند
 )پسوندهای اسم ساز(

 

Ee- 
 : آن فعل میباشد. مانند فاعلنشان دهنده  -ee پسوند

 Appointee, payee, interviewee, employee, nominee 
.......................................................................................... 

al- 
 : آن عمل است. مانند نشان دهنده عمل و نتیجه ی -al پسوند

 Refusal, revival, dismissal, upheaval 

ation- 
 : بکار میرود. مانند تولید؛ وضعیت؛ فراینددر معنای  -ation پسوند

 Exploration, starvation, ratification, foundation, organization,  
.......................................................................................... 

Ment- 
 : است. مانند دهنده نتیجه نشان -ment پسوند

 Arrangement, amazement, puzzlement, embodiment, equipment 
 

 .کنند و اغلب اسامی غیر قابل شمارش هستند صفات رابه اسم تبدیل میرپسوندهای زی
 

Ity- 

  : مانند  ity- پسوند

 Elasticity, rapidity, sanity, falsity, diversity, respectability 
.......................................................................................... 
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ness- 

  :مانند  ness-پسوند

 Meanness, happiness, usefulness, kindness, selfishness, 

unexpectedness 
 .پسوندهای زیر اسامی را به صفت تبدیل می کنند

 ()پسوندهای صفت ساز

ish- 
 : نندها بکار می رود. ما زبانو  ،مردم ،نژادبا اسامی  وهمچنین است قدریتا  ،حدیبه معنای  -ish  پسوند

 Childish, monkeyish, foolish, snobbish, Swedish, turkish 
.......................................................................................... 

less- 

 : است. مانند "بدون"به معنای  -less پسوند

 Careless, restless, colorless, harmless, homeless 
.......................................................................................... 

like- 
  :است. مانند شبیه ،مانندبه معنای  -like پسوند

 Childlike, statesmanlike, monkeylike  
.......................................................................................... 

y- 
 :است. مانند "تا قدری شبیه ،تا حدی شبیه"به معنای  -y  پسوند

 Sandy, meaty, creamy, hairy, wealthy, comfy 
.......................................................................................... 

 .دو پسوند زیر فعل را به صفت تبدیل می کنند

able- 
 :به همراه افعال متعدی می آید و آن ها را به صفت تبدیل می کند. مانند able- پسوند

 Debatable, wsshable, drinkable, manageable, changeable, perishable 

ive- 
  :استفاده میشود.مانند ative  در بعضی افعال از وند ive- پسوند

 Attractive, effective, possessive, explosive, productive, 

expansivedecorative 
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 پیشوند های  فوق الذکر می باشد.مهمترین و رایجترین جدول زیر خالصه 

 پیشوند معنی مثال

antenatal, anteroom, antedate before ante- 

antibiotic, antidepressant, antidote against, opposing anti- 

circumstance, circumvent, circumnavigate around circum- 

co-worker, co-pilot, co-operation with co- 

devalue, defrost, derail, demotivate off, down, away from de- 

disagree, disappear, disintegrate, disapprove opposite of, not dis- 

embrace, encode, embed, enclose, engulf cause to, put into em-, en- 

epicentre, episcope, epidermis upon, close to, after epi- 

ex-president, ex-boyfriend, exterminate former, out of ex- 

extracurricular, extraordinary, extra-terrestrial beyond, more than extra- 

forecast, forehead, foresee, foreword, foremost before fore- 

homosexual, homonuclear, homoplastic same homo- 

hyperactive, hyperventilate over, above hyper- 

impossible, illegal, irresponsible, indefinite not il-, im-, in-, ir- 

insert, import, inside into im-, in- 

infrastructure, infrared, infrasonic, infraspecific beneath, below infra- 

interact, intermediate, intergalactic, intranet between inter-, intra- 

macroeconomics, macromolecule large macro- 

microscope, microbiology, microfilm, microwave small micro- 

midfielder, midway, midsummer middle mid- 

misinterpret, misfire, mistake, misunderstand wrongly mis- 

monotone, monobrow, monolithic one, singular mono- 

nonsense, nonentity, nondescript not, without non- 

omnibus, omnivore, omnipotent all, every omni- 

parachute, paramedic, paradox beside para- 

post-mortem, postpone, post-natal after post- 

prefix, predetermine, pre-intermediate before pre- 

return, rediscover, reiterate, reunite again re- 

semicircle, semi-final, semiconscious half semi- 

submerge, submarine, sub-category, subtitle under sub- 

superfood, superstar, supernatural, superimpose above, over super- 

thermometer, thermostat, thermodynamic heat therm- 

transport, transnational, transatlantic across, beyond trans- 

triangle, tripod, tricycle three tri- 

unfinished, unfriendly, undone, unknown not un- 

unicycle, universal, unilateral, unanimous one uni- 
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 پسوندهای فوق الذکر می باشد. مهمترین و رایجترین جدول زیر خالصه
 پسوند معنی مثال

 پسوندهای اسم ساز

democracy, accuracy, lunacy state or quality -acy 

remedial, denial, trial, criminal the action or process of -al 

nuisance, ambience, tolerance state or quality of -ance, -ence 

freedom, stardom, boredom place or state of being -dom 

reader, creator, interpreter, 

inventor, collaborator, teacher 

person or object that does a 

specified action 

-er, -or 

Judaism, scepticism, escapism doctrine, belief -ism 

Geologist, protagonist, sexist, 

scientist, theorist, communist 

person or object that does a 

specified action 

-ist 

extremity, validity, enormity quality of -ity, -ty 

enchantment, argument condition -ment 

heaviness, highness, sickness state of being -ness 

friendship, hardship, internship position held -ship 

position, promotion, cohesion state of being -sion, -tion 
 پسوندهای فعل ساز

mediate, collaborate, create become -ate 

sharpen, strengthen, loosen become -en 

justify, simplify, magnify, satisfy make or become -ify, -fy 

publicise, synthesise, hypnotise become -ise, -ize 
 پسوندهای صفت ساز

edible, fallible, incredible, audible capable of being -able, -ible 

fiscal, thermal, herbal, colonial having the form or character of -al 

picturesque, burlesque, grotesque in a manner of or resembling -esque 

picturesque, burlesque, grotesque in a manner of or resembling -esque 

handful, playful, hopeful, skilful notable for -ful 

psychological, , methodical, , musical having the form or character of -ic, -ical 

pious, jealous, religious, ridiculous characterised by -ious, -ous 

squeamish, sheepish, childish having the quality of -ish 

inquisitive, informative, attentive having the nature of -ive 

meaningless, hopeless, homeless without -less 

dainty, beauty, airy, jealousy characterised by -y 

 پسوندهای قید ساز

softly,slowly,happily, crazily, madly related to or quality -ly 

towards, afterwards, backwards, 

inward 

direction -ward, -wards 

otherwise, likewise, clockwise in relation to -wise 
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 فرم های ترکیبی

که هر کلمه ای که  انیدهم باید بد ا، این نکته ردمتوجه شدی ااز این که تفاوت بین پیشوندها و پسوندها ربعد 

 دارای ترکیبات پیشوندی هست، لزوماً پیشوند نیست. یعنی چی؟

که ظاهراً شبیه  دبه خودشون می گیرن (combining forms) یعنی گاهی اوقات کلمه ها، فرم های ترکیبی

 نشدید؟ متوجه بازهم .دها عمل می کنن آنو متفاوت از د، اما در حقیقت پیشوند نیستندپیشوند هستن

 ’nonsense‘ هست و در کلمه ’without‘  یا ’not‘ در نظر بگیرین که به معنی ار -non مثالً پسوند

؛ هر چند دباز برای خودش معنی دار ’sense‘ از کلمه برداریم، بقیه لغت یعنی ار -non . وقتیوداستفاده می ش

 .متفاوت

 ودو نمی ش وند؛ به عنوان بخش اصلی از کلمه محسوب می شداما فرم های ترکیبی به ابتدای کلمات می چسبن

. چون ویندهم میگ” پیشوندهای آفتاب پرست“ها اصطالح  آن حذف کرد. برای همین گاهی اوقات به اها ر آن

تا متناسب  دنهتغییر می د ار انو شکل هجی کردن و فرم فیزیکی خودش ندرست عمل می کندقیقاً مثل آفتاب پ

 .دمی چسبن آنهاکه به  دای باشنبا کلمه 

، چون وندبرداشته بش دنناها و نمی تو آناما متفاوت از  دبنابراین، فرم های ترکیبی به عنوان پیشوند عمل می کنن

 .به عنوان یک کلمه مستقل، کامل و با معنی نخواهد بود ردیگ، حروف باقیمانده انبعد از حذف شدنش

 پیشوند معنی مثال فرم ترکیبی معنی مثال

companion, 

comrade,  

with, 

jointly 

com-, con- comprise, connote with, 

alongside 

com-, con- 

contraceptive, 

contradict 

against contra- contraindicate against contra- 

descend down, away de- devalue opposite de- 

exhort out ex- ex-husband former ex- 

apathy, anaemic not, 

without 

a-, an- amoral not, 

without 

a- 

inebriate, indulge into in- inconvenient not in- 

homogeneous same homo- homograph, 

homophone 

same homo- 

magnificent, , 

magnitude, magnify 

great magn- magnate great magn- 

paradox beside para- paragraph,  beside para- 

substitute under sub- submarine under sub- 

transmit, 

transcend 

through, 

across 

trans- transnational, 

transparent 

across trans- 

triceps, triathlon three tri- triangle, tripod three tri- 
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 : present perfect tense (زمان حال کامل )ماضی نقلی
 

است و عمل یا  گذشته شروع شدهبرای بیان عمل یا حالتی به کار می رود که در  ماضی نقلییا  حال کامل

یا آینده ادامه دارد. وقتی این زمان را به کار می بریم هم به گذشته و هم به زمان حال فکر  اثر آن تا زمان حال

 .حال کامل گذشته را به حال متصل می کندمی کنیم. به عبارت دیگر 

 :ساختار 

 فاعل have / hasفعل های کمکی  قسمت سوم فعل مفعول قید حالت قید مکان قید زمان

 

Have, has +past participle (pp.) 

Finished Have, Has I ,you, we, they, he, she 

 

ساخته )  (past participleاصلی فعل سوم وقسمت  hasو have با استفاده از افعال کمکی   فعل این زمان

 می شود.

 بی قاعدهافعال به آخر افعال با قاعده ساخته می شود.  -d یا -edبا استفاده از اضافه کردن  قسمت سوم فعل

نیز مانند زمان گذشته ساده به قسمت سوم فعل خود تبدیل می شوند. الزم به ذکراست قسمت سوم فعل در افعال 

به انتهای آنها ساخته می شوند در حالی که قسمت سوم فعل افعال بی قاعده از  ed-یا d-باقاعده با اضافه کردن 

 قواعد خاصی پیروی نمی کند.

 مثال : 
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 :ماضی نقلی یا حال کاملکاربردهای 

 : از عبارتند زمان این های استفاده ترین مهم

 است. داشته ادامه حال زمان تا و شده شروع گذشته در که حالتی یا عمل بیان برای (الف

 

 

 

 

 

 They have lived in this apartment for twelve years. 
 ".کنند می زندگی خانه این در که است سال دوازده آنها" 

 My brother has played volleyball since he was thirteen. 
 ".است کرده بازی والیبال بود ساله سیزده وقتی از برادرم"

  

 .است مانده باقی حال زمان تا آن اثر ولی شده تمام و شده شروع گذشته در که حالتی یا عمل بیان برای (ب

 She has bought a new computer for three months. (She still has it.) 
 ".(دارد را آن هنوز. (است خریده جدید کامپیوتر یک که است ماه سه او"

 I have washed my clothes. (The clothes are clean) 
 "(تمیزند ها لباس. ) ام شسته را هایم لباس من"

 

 دانش و تجربه صورت به اثرآن ولی شده تمام و شده شروع گذشته در که حالتی یا عمل بیان برای (ج

 دیده که افرادی ، ایم خورده که غذاهایی ، ایم رفته که هایی مسافرت به توان می مثال طور به. است باقی ما نزد

 تجربیات به راجع پرسیدن برای. شود می استفاده کامل حال زمان از صورت این در. کرد اشاره آن امثال و ایم

 قبل که( هرگز  (neverو( حاال تا)  (ever مثل کلماتی و  (?…Have you ever  سوال از معموال افراد

 .شود می استفاده ، آیند می فعل سوم قسمت از

 Have you ever been to China?                                     "تا حاال چین رفته ای؟"  

 Yes, I have visited China twice..                "بله، دو بار از چین دیدن کرده ام"  

 I have never eaten Sushi in my life..                "در طول عمرم سوشی نخورده ام"  
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 :برشمرد آن  های زیرمجموعه از توان می نیز  را زیر موارد( ج) سوم کاربرد ادامه در

 .ایم نداده انجام را آن مدتی برای یا هرگز که حالتی یا عمل بیان برای (1

 My parents have never travelled abroad. 
 ".اند نرفته کشور از خارج مسافرت به هرگز من مادر و پدر"

 I haven’t gone to the cinema for five years. 
 ".ام نرفته سینما به که است سال پنج"

 . ایم داده انجام بار چندمین یا بار اولین برای  را آن  که کاری بیان برای (2

 It is the first time (that) she has been on a diet. 
 ".است گرفته رژیم او که است باری اولین این"

 This is the fourth time that we have complained about working conditions. 

 ".ایم کرده شکایت کاری شرایط درباره ما که است باری چهارمین این"

 عالی صفات کردن بیان برای (3

 This is the most popular song that I have ever heard. 
 ".ام شنیده حال به تا که است آهنگی ترین محبوب این"

 My neighbor is one of the best drivers I have ever seen. 
 ".ام دیده حال به تا که است هایی راننده بهترین از یکی من همسایه"

 

 .است شده تکرار بار چندین حاال تا گذشته از  که حالتی یا عمل بیان برای (د

 My mother has cooked spaghetti three times this week. 
 ".است کرده درست ماکارانی بار سه هفته این من مادر"

 I have been on vacation in London several times. 
 ".ام رفته لندن به بار چندین تعطیالت برای من"

 

 آن دقیق زمان و است گرفته صورت دیگران یا ما توسط زندگی طول در که دستاوردی یا و عمل بیان برای (ه

 دقیق زمان که کنیم صحبت کاری مورد در بخواهیم اگر اما. کنیم می استفاده کامل حال از ، نیست مشخص هم

 :کنید دقت مثال دو این مقایسه به. کنیم استفاده ساده گذشته زمان از باید است، مشخص آن انجام
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 I have eaten Japanese food many times. 
 "(نیست مشخص زمان. )ام خورده ژاپنی غذای بارها من"

 I ate Japanese food three months ago. 
 "(است مشخص زمان. )خوردم ژاپنی غذای پیش ماه سه من"

 

 : از عبارتند زمان در تست های کنکوری این  عالئم

yet for since lately recently already just 
as soon as now that all day finally never many times ever 

so far within the past few days during the past few days 
 

 :ماضی نقلی در تست های کنکوری ) نشانه ها(قیود زمانمهمترین 

  
 forو  since الف(

For : بیان طول زمانبه معنای )به مدت( برای: 

 For (two hours, three weeks,five months, seven years,a long time) 

 I have been in this office for eight years.  
     "هشت سال است که در این اداره بوده ام"

 

   Sinceزمان آغاز عمل. .تا حاال( برای بیان ........  .به معنای )از: 

 Since (nine o’clock, Monday, last week, yesterday, 2007, the first of 

June  .(  

 I have been in this office since 2012..   "از سال ۲۰۱۲ تا حاالدر این اداره بوده ام"  

 عالوه بر کلمات باال می توان یک جمله گذشته نیز به کار برد. sinceبعد از 

 I have had a lot of hobbies, since I was a kid. 
 "از زمانی که بچه بودم، سرگرمی های زیادی داشته ام."

 I have learned many things since I became a mother. 
 "از زمانی که مادر شدم، خیلی چیزها یاد گرفته ام."
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انجام شده  زودتر اززمان مورد انتظار، پیش از این( برای بیان کاری که  قبال) به معنای already     ب(

 است.

 Already  قبل از قسمت سوم فعل یا بعد ازhave/has .استفاده می شود 

 A: Don’t forget to do your assignment Jack.         B: I have already done it. 

: A  بدیجک یادت نره تکالیفت را انجام: B          قبالً آن را انجام داده ام. 
 

 .انجام شده است چند لحظه قبلبه معنی )چند لحظه قبل ، تازه( برای بیان کاری که  just ج

Just  نیز مانندalready  قبل از قسمت سوم فعل یا بعد ازhas/have .استفاده می شود 

 A: You look sleepy.                                 B: Yes, I have just got up. 
A: آیی. به نظر خواب آلود می : B                   .بله، همین چند لحظه پیش بیدار شده ام 

 

 هستیم. کاری که منتظر انجام آنبه معنای )هنوز( برای بیان  Yet د(

Yet  استفاده می شود. سوالیو  منفیدر آخر جمله های 

 Have they arrived yet?                        "آیا آن ها هنوز نرسیده اند؟"  

 We haven’t finished our homework yet.    ."ما هنوز تکلیفمان را انجام نداده ایم"  
 

 در آخر جمالت ماضی نقلی به کار می روند. تاکنونبه معنی  so far ,up to now ه(

 We have had no trouble with our television set so far. (up to now)  
 ".ایم نداشته تلویزیونمان دستگاه مورد در مشکلی هیچ تاکنون ما"

 We have completed 17 lessons so far. 
 

 : به طرز استفاده این دوکلمه در جمالت ماضی نقلی توجه نمایید.  ever و  neverی(

 Have you ever been to china? 

 No, I have never been to china. 
 .رود می کار به منفی درجمالت  never و وسوالی مثبت درجمالت  ever بنابراین

 I have never seen such a film. 
 ".بودم ندیده فیلمی چنین تاحاال(  گوییم می درفارسی که)  ام ندیده فیلمی چنین تاکنون"
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 He has never driven a car before. 
 

 و یا در آخر جمله بکار می رود. has و  have: قبل از فعل اصلی و بعد از  recentlyو  latelyو(

 She hasn’t written to me recently. 

 I have been very busy lately. 
 

 

 کنکوری: ینکته ها
  .اگر جمله ای قید زمان نداشته باشد ماضی نقلی است (1

 He has put his comb in his pocket. 

 I have seen this film before. 
    always,  never,  times  some ..…,قیدتکرار (2

 I have visited the zoo several times. 
 ".ام کرده دیدن وحش باغ از چندبار"

   times several, times, three, twice, once ..…,تعداد دفعات (3

 Ail has watched TV every night this week. 
 ".تماشاکرد تلویزیون هرشب هفته این علی"

به کارمی  first the, only the  زمان حال کامل درجمالت وصفی بعد ازصفات عالی ، اعداد ترتیبی ،  (4

 . رود در این حالت جمله اصلی زمان حال است

 This is the first time she has been to Shiraz. 
 . "اولین باراست که به شیراز مسافرت کرده"

 

 فعل: هجی در تغییر

 :است گذشته فعل هجی در تغییر مانند( فعل سوم قسمت) کامل حال زمان فعل  هجی در تغییر

 .شود می اضافه فعل آخر به  -d فقط شوند، می ختم e به که افعالی در (الف

 close → closed                                             arrive → arrived 
 

 اضافه فعل آخر به -ed فقط باشد، مصوت y از قبل صدای که صورتی در شوند، می ختم  yبه که افعالی در (ب

 .شود می اضافه  ed- سپس شود، می i به تبدیل  y ابتدا باشد صامت y از قبل صدای که صورتی در و شود می
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 enjoy → enjoyed                                         stay → stayed 

 vary → varied                                              hurry → hurried 
 

 صدا بی حرف باشد، آخر سیالب در تکیه که  سیالبی چند افعال یا و سیالبی تک افعال کلیه در (ج

((consonant  شود تکرارمی بار دو فعل انتهای در. 

 ban → banned 

 trap → trapped 

 prefer → preferred 
 

 

1. He is tired because he …………..……. football all afternoon. 

   a) Have played         b) has played          c) had played       d) played 

حال ساده است و در جمله بعد آن باید از ماضی نقلی قرار گرفته است زمان  because  قبل از ای که جمله*

 .استفاده شود

درست است. فاعل سوم شخص مفرد  b و a یک عمل در گذشته انجام شده است و اآلن اثر آن باقی است. گزینه

 .درست است b است و گزینه

نجام داده است و اثر بازی او خسته است زیرا بعد از ظهر فوتبال بازی کرده است. پس در زمان گذشته یک عملی ا)

 ).کردن فوتبال خستگی است و به زمان حال رسیده است

2) John is unhappy because he …………..…. his money. 

        a) Lost              b) have lost               c) has lost               d) lose 

جان در گذشته پول گم کرده است و اثر گم کردن پول موجب جان ناراحت است زیرا پولش را گم کرده است. *

 .درست است c درست است و چون فاعل ما سوم شخص مفرد است گزینه c و b ناراحتی جان شده است. گزینه

3) She ………………. here since 1948. 

     a) Worked       b) have worked    c) has worked         d) was working 

*since*  قیود ماضی نقلی است و مبداء زمان را نشان می دهد. گزینهاز c و b  را انتخاب می کنیم و چون فاعل

 .انتخاب می شود c سوم شخص مفرد است گزینه

 .اینجا کار کرده است، یا اثر کار کردن در زمان حال باقی است ۱948او از سال 

4) I …............in Greece since 1976. 

      a) Have lived          b) lived           c) has lived             d) was living 
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 .درست است a در یونان زندگی کرده ام. گزینه ۱9۷6از سال *

5) I …………….to him a bout it several times. 

       a) Have spoken       b) am speaking         c) speak            d) spoke 

نشان دهنده ماضی نقلی است و با  several time من چندین بار درباره آن موضوع با او صحبت کرده ام. قید*

 .درست است a توجه به فاعل جمله، گزینه

  

6) She ………………. English for 8 years. 

      a) Studied       b) have studied        c) has studied         d) studying 

 و b سال انگلیسی خوانده است. پس چنین کسی قادر به صحبت کردن زبان انگلیسی است. گزینه 8به مدت *

c است و چون فاعل جمله سوم شخص مفرد است گزینه c درست است. 

 

7) We ………………... 17 lessons so far. 

       a) Have learned     b) has learned      c) learned      d) were learning 

درست است با توجه به فاعل جمله،  a و b تا به حال. گزینه :So far .درس را یاد گرفته ایم ۱۷ما تا حاال *

 .است a سوم شخص مفرد است. گزینه
 

8) Not only am I late getting started, but I also ……………… what to buy for 

everyone so far. 

    a) Haven’t decided                             b) hadn’t decided    

    c) didn’t decide                                         d) wont decided 
 

 

9) A: I know sally.                               B: really? How long ……..…..…her? 

      a) Did you know               b) had you known?    

      c) Have you known      d) do you know 
 

 

10) We……………. two hundred tickets and there is still a month to go before 

the concert. 

            a) are always selling      b) will have sold   

            c) Have already sold     d) had just sold 
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11) Since 1896, when the first modern Olympic Games wrer held in Athens 

Greece, thousands of athlets around the world ……………..in Olympic events. 

        a) Competed                b) compete   

        c) Have competed        d) are competing 

 

c-11 c-10 c-9 a-8 a-7 c-6 a-5 a-4 c-3 c-2 b-1 
 

 ( phrasal verbs : ) افعال دوکلمه ای
 

 چند افعال خیلی اوقات در زبان انگلیسی به همراه یک فعل از حرف اضافه نیز استفاده می شود که برخی از آنها

 افعالیا  مرکب افعال این گونه افعالهستند، به  نشدنی جدا قسمتی چند افعال دیگر برخی و شدنی جدا بخشی

 .می گویند)Phrasal Verbs ( بخشی چند
 

 :گرامری ساختار

 یکپارچه قانون هیچ که آنجا از شوند. گرفته نظر در جدید فعل یک مشابه دقیقا باید انگلیسی زبان در عبارتی افعال

 حرف و فعل ترکیب روی از توانید نمی معموال ندارد، وجود ها ترکیب این مفهومی ساختار کردن مشخص برای ای

 مراجعه نامه واژه به فعل معنای زدن حدس برای تالش جای به کنیم می توصیه بزنید. حدس را فعل معنای اضافه

 :کنید توجه زیر های مثال به کنید.

 ”کردن تحمل را شرایطی“ یا ”بردن رنج چیزی از“ ،”شدن چیزی دستخوش“ معنای go through عبارتی فعل

 .ندارد through یا go آن های بخش از یک هیچ با ای رابطه هیچ معنا این است.

 Norman is going through hard times at the moment. 
 ".کند می تحمل را سختی شرایط حاضر حال در نرمن"

 

 افعــال دو کلمه ای
 .افعال جدیدی را بوجود مـی آورنددر انگلیسی گاهی بعضی از افعال با یک یا چند حرف اضافه ترکیب شده و 

          

  turn چرخیدن look نگاه کردن
  turn on   روشن کردن look after از مراقب بودن

 turn off     خاموش کردن look for در جستجو کردن
  turn up زیاد کردن look forward چشم براه بودن
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تشــکیل می شوند  یک یا چند حرف اضافهو  فعل اصلییک از  افعال دو کلمه ایهمانگونه که بیان شد 

 .شوند مــــــــی تقسیم جدانشدنی افعال دو کلمه ای و جداشدنیافعال دو کلمه ای  ی دسته دو به  که
  

 :افعـال دو کلمه ای جدا شدنی

این افعال از دوقسمت چنانچه افعال دو کلمه ای شرایط زیر را داشته باشند ، می توان آنها را از یکدیگر جدا کرد .

تشکیل شده اند که قسمت اول آن خود فعل و قسمت دو آن حرف اضافه یا قید می باشد. که در اینجا حرف اضافه 

 یا قید باعث تغییر معنایی فعل دوکلمه ای جداشدنی می گردد.

 بکار رفته باشد . مفعولباشند یعنی بعد از آنها  متعدی الف(

Put on پوشیدن( )لباس                turn down (کردن )خاموش                call up زدن( )تلفن 

 :حرف اضافه ی آنها یکی از ب(

 . باشد on - off – in – out – up – down – back – over ی حروف اضافه

 حرف اضافهاز  پسباشد آنرا می توان هم  اسمدر اینگونه از افعـال دو کلمه ای چنانچه مفعول بصورت  تذکر:

 حرف از قبل آنرا بایست می مفعولی باشد ، حتماً ضمیراز حرف اضافه بکـار برد ولی اگر مفعول بشکل  قبلوهم 

 . برد بکار اضافه

 He is putting on his shoes. 
 He is putting his shoes on. 
 He is putting them on. 

 

 :افعـال دو کلمه ای جدانشدنی

 بکار نمی رود . مفعولباشند که در این صورت بعد از آنها  الزمچنانچه افعال دو کلمه ای  الف (

Get up (شدن بیدار)                               come back )برگشتن(  

 اضافه حرف و فعل اینصورت در که باشد فوق  ی اضافه حروف از غیر ، فعـل متعاقب ی اضافه حرف اینکه یا ( ب 

ز حرف اضافه قرار ا بعد ضمیر بشکل چه و اسم بشکل چه مفعول حـالت این در و شوند نمی جدا وجه بهیچ آن ی

 می گیرد .

 He is looking for his son. 
 He is looking for him. 
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 مهمترین افعال دوکلمه ای کاربردی در کنکور

Ask out  دعوت از یک خانم یا آقا برای قرار

 مالقات

Call up تماس تلفنی برقرار کردن 

Bring about موجب شدن Catch up (with)* به سطح کسی رسیدن 

Bring up ۱-تربیت بچه ها 

 ۲- مطرح کردن یک موضوع

Check in* در هتل ثبت اطالعات کردن 

Call back جواب تلفن کسی را دادن Check into* تحقیق کردن 

Call in  دعوت برای حضور در یک محل رسمی

 برای امری خاص

Check out تحقیق کردن 

Call off 

 

 شاد کردن Cheer up لغو کردن

Call on* مالقات کردن Come across* یافتن شانس انجام کاری 

Clean up تمیز و مرتب کردن Cross out خط زدن 

Consist of تشکیل شدن از Concentrate on تمرکز کردم روی 

Do over تکرار کردن Drop in (on)* سرزدن 

Drop off چیزی یا کسی را در محلی گذاشتن Drop out (of)* ترک درس و مدرسه کردن 

Figure out 

 

 فرمی را تکمیل کردن Fill out یافتن پاسخ منطقی سؤال

Find out )پی بردن به اطالعات)ش Get back (from) از جایی برگشتن 

Get along 

(with)* 

 وارد شده یا رسیدن به جایی *Get in, get into یک رابطه خوب داشتن

Get off* پیاده شدن Get on* ورود به یک وسیله نقلیه 

Get out of* از یک عمل ناخوشایند جلوگیری کردن Get over* بهبود یافتن از بیماری 

Give up انجام کاری را متوقف کردن Go over* مرور یا کنترل کردن 

Grow up* رشد سنی کردن و به بلوغ رسیدن Hang up  یک مکالمه تلفنی را قطع کردن

 ۲- لباسی را آویزان کردن

Keep out 

(of) 

 مراقبت کردن *Look after وارد نشدن

Look into* تحقیق کردن Look out (for)* مراقب بودن 
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1) The mother asked the teacher to kindly keep her ………….. Her Childs                         

progress at school.   
     A) Informed of* b) interested in c) careful about d) friendly towards 

 

2) At the supermarket I take my frozen vegetables from a ………… that is     

completely open. 

      a) Off       b) on*     c) around     d) up 

 

Look over مرور یا کنترل کردن Look up  در یک کتاب مرجع به دنبال

 اطالعات گشتن)ش(

Make up ساختن ۲- کار قدیم را انجام دادن Pass away* مردن 

Pick out انتخاب کردن Pick up )دست کسی را گرفتن)ش 

Point out توجه کسی را جلب کردن Put off به تعویق انداختن 

Put on 

 

سیگار یا آتش را خاموش  Put out پوشیدن)ش(

 کردن)ش(

Put up with* تاب آوردن، تحمل کردن Run into اتفاقی با کسی برخوردن 

Run out (of) تمام شدن مایحتاج Show up* ظاهر شدن و مطرح شدن 

Take after* به فردی شبیه بودن Take off )۱-در آودن لباس )ش 

 ۲-هواپیما( بلند شدن از زمین 

Take out 

 

 یک فعالیت جدید را شروع کردن Take up کسی رابیرون بردن حذف کردن

Tear down خراب کردن و با خاک یکسان کردن Tear up به اجزاء کوچکتر تقسیم کردن 

Throw away )دور ریختن و خالص شدن)ش Throw out دور ریختن 

Try on پرو کردن لباس Turn down )درجه چیزی را کم کردن)ش 

Turn off )ش(خاموش کردن یک ماشین یا المپ Turn on )روشن کردن ماشین یا المپ)ش 

Turn out )ش(چراغ را خاموش کردن Turn up )تشدید کردن، زیاد کردن)ش 

Add up  )ش(اضافه کردن Give back )پس دادن)ش 

Wake up )ش(از خواب بیدار شدن Find out )پی بردن ، فهمیدن)ش 
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3) Everyone in the neighborhood took part …….…. for the missing child.                     

a) Searching           b) to search           c) in searching*          d) for searched. 

 

4) Do you know anyone who might be interesting …..buying an old car. 

        a) For     b) on    c) with   d) in* 

 

5) I am not responsible …………. what my brother does. 

        a) Of    b) for*    c) about   d) with  

 

6) Even though he was bored ………….. Doing the same thing all the time, he was 

nervous about making a change. 

       a) Of                 b) from                     c) with*                 d) for 

 

7) What do must people say when they …………. the receiver? 

       a) Keep on    b) turn on    c) pick up*    d) set up 

 

8) Some people are never content ………… what they have. 

       a) Of    b) for     c) with*    d) about  

 

9) It has taken years for her to …………. the bussines to what it is today. 

       a) Build up*    b) turn out    c) carry on    d) hand in  

 

10) I don’t know how to ………… the printer? 

      a) Sing in   b) set up*    c) turn up    d) check out 

 

11) A: Can I get you some coffee? 

      B: No thanks. I have ………. coffe .It makes me too nervous. 

     a) Given up*   b) cut down   c) taken off   d) made out 
 

12). He puts ……………. his best coat to go to a dinner party. 
             a.in                          b.by                         c. on*                        d.off 

13). I want to …………… now. 
        A. turns it on        b. turns on it        c. turns the radio on       d.b and c 
  

14). your shoes are dirty. Please …………… them ……………. 
          A.put-on              b. turn-of             c. take-off*                d. pick-up 
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 ضروریند. کنکور وبرای رادارند خود به مخصوص اضافه حرف که صفاتی مهمترین

 اند!درآورده سرها در سری هم صفات

 ربات مثل همه و نداشت وجود دنیا در معقولی یجمله هیچ گفت توانمی تقریبا نداشتند وجود هاصفت اگر البته

 قرار جمالت در اضافه حروف با انگلیسی افعال و اسامی اینکه بر عالوه بدانید است جالب اما زدند.می حرف

 چه اضافه حروف این اما دارند. نیاز اضافه حروف به خود، معنایی تکمیل برای نیز هاصفت گاهی گیرند،می

 گیرند؟می قرار صفات کنار در وقتی

 را کندمی توصیف صفت که عقایدی یا احساسات تا بگیرند قرار هاصفت از بعد دقیقا توانندمی اضافه حروف

 نامیده complements adjective بگیرند، قرار جمله در صفات با که ایاضافه حروف .کنند یلتکم

 جمله در gerund یا اسم از قبل معموال و گیردمی قرار صفت از بعد مستقیما همیشه اضافه حرف شوند.می

 شود.می ظاهر

 سازیم:می آشنا گیرند،می قرار صفات کنار در که اضافه حروف ترینرایج با را شما ادامه در

 

from in by at with for about to of 
 

 قوانین

 

 را اضافه حروف این باید شما صورت هر در .ندارد وجود اضافه حروف با صفات ترکیب برای مشخصی قانون هیچ

 آن هایمتضاد و مترادف مثال برای ایم.کرده پیدا برایتان که دارد وجود الگو چند خوشبختانه اما .کنید  حفظ

 ترراحت را صفات با اضافه حروف حفظ که دیگری روش گیرند.می قرار جمله در اضافه حروف همان با هم صفات

 هم صفت برای را همان و کنید نگاه شده ترکیب جمله در اسم با که ایاضافه حرف به که است این است، کرده

 ببرید. کار به

 رایج ترکیبات از مثالی
 of + صفت

 of یاضافه حرف با ،... و عصبانیت ،خستگی ،ترس مثل  فیزیکی یا روحی حاالت بیان خاطر به صفت یک

 مثال: کند.می کمک اشخاص اعمال و حاالت توصیف به ترتیب، همین به شود.می ترکیب

 

Adjective + of 
 

Example Sentences 
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afraid of, frightened of, 

scared of, terrified of 

 

“Sam is afraid of dogs.” 
“Many kids are frightened of clowns.” 
“Are you scared of airplanes?” 

“The poor baby was terrified of her crib.” 

kind of, nice of, sweet of, 

thoughtful of 

 

“How kind of you to come early.” 
“That was nice of your sister to treat us to dessert.” 
“It’s very sweet of John to send a gift.” 
“It is thoughtful of passengers to thank their 

drivers.” 

odd of, strange of 

 

“How odd of that man to wear sunglasses inside.” 
“It’s strange of you to change your mind like that.” 

proud of “Mom told me she is proud of my accomplishments.” 

rude of “I thought it rude of her to interrupt me.” 

smart of “That’s very smart of you.” 

sick of, tired of “I am so sick of doing laundry every week.” 

“Olivia confessed that she is tired of dating Mike.” 

silly of “It was silly of me to assume I was right.” 

stupid of “How stupid of that boy to drop out of high school.” 
 

 

 to+ صفت

 کمک جمله به اشخاص و اشیاء بین ارتباط یا حاالت ،رفتار توصیف در تواندمی شود، همراه to با صفت وقتی

 مثال: کند.
 

Adjective + to 
 

Example Sentences 
 

accustomed to “He quickly became accustomed to city life.” 

addicted to “I think I'm addicted to action movies.” 

committed to, dedicated to, 

devoted to 

 

“She is committed to the art of dance.” 

“How dedicated to your studies are you?” 

“Lucy is devoted to her family.” 

friendly to, good to, kind to, 

nice to 

 

“Henry is friendly to everyone.” 

“Was she good to you?” 

“You should always be kind to others.” 

“Mrs. Roberts was nice to the cashier.” 

married to “Cassie is married to Nick.” 
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mean to, rude to, unfriendly to 

 

“Don’t be mean to your classmates.” 

“The couple was rude to the waitress.” 

“A lot of cats are unfriendly to humans.” 

opposed to “I am opposed to these changes.” 

similar to “His idea is similar to mine.” 
 

 

 about صفات+

 مثال: شود.می ترکیب صفت با خاص یحادثه یا شرایط یک بیان برای معموال about یاضافه حرف

 

Example Sentences 

 

Adjective + about 

 

“My neighbor is angry about the loud music we played 

last night.” 
“That woman is furious about having to wait in line.” 
“You’re always mad about something.” 

angry about, furious 

about, mad about 

 

“Joe is anxious about studying abroad next semester.” 

“She seemed nervous about the test.” 

“Rachel is stressed about finding a job.” 

“Dad is worried about filing taxes.” 

anxious about, nervous 

about, stressed about, 

worried about 

 

“I am excited about a new book that’s coming out 

soon.” 

excited about 

 

“Aren’t you happy about the way things turned out?” happy about 

“She might be sad about her grades.” 

“Bobby was depressed about his parents’ divorce.” 

sad about, depressed 

about 

“I’m sorry about yesterday.” 

“He’s probably upset about losing the soccer match”. 
sorry about وupset 

about 

 

 for+ صفات

 مثال: کند. بیان را مختلف دالیل یا اهداف تا گیردمی قرار صفات کنار در for یاضافه حرف
 

“Texas is famous for rodeos.” 
“Australia is known for its large kangaroo population.” 
“Coach Brown is responsible for the football team.” 
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 یشخص ایشخص نسبت به موضوع، حادثه  کی احساسات دیتاک یبرا توانیم for یالبته از حرف اضافه

 :کندیم یرویپ ریز یاز ساختار ساده بیترک نیاستفاده کرد. ا گرید
 

feel/be + adjective + for + someone/something 
 

 “Marianne feels bad for her coworker.” 

“Kyle is happy for his brother.” 

“The company felt hopeful for the future”. 

 With+ صفات

 ارتباط یا احساس یک بروز دلیل به تواندمی گیرد،می قرار صفت یک کنار در With یاضافه حرف که وقتی

 مثال: کند. اشاره اشخاص یا اشیاء بین

Adjective + with 
 

Example Sentences 
 

angry with, furious with 

 

“Nicole is angry with her mother.” 
“I heard he’s furious with you!” 

annoyed with, fed up with 

 

“I’m annoyed with this traffic.” 

“She’s fed up with having to clean toilets all day.” 
bored with “It’s hard not to be bored with long lectures.” 

content with, fine with, OK 

with 

 

“Taylor was content with moving to Chicago.” 

“I’m fine with having to rewrite the introduction.” 

“Are you sure you’re OK with this?” 

disappointed with, 

displeased with 

 

“Molly seems disappointed with her performance.” 

“The boy’s parents are displeased with his 

behavior.” 

pleased with 

 

“We are very pleased with the number of donations 

we received”. 

 at/by صفت+

 این که وقتی شوند. ترکیب نیز by با توانندمی گیرند،می قرار جمله در at یاضافه حرف با که هاییصفت بیشتر

 از  دهند. توضیح را خاص احساسی پاسخ یا واکنش یک دلیل توانندمی شوند، ترکیب هاصفت با اضافه حروف

 جمله در at جای به تواندمی by یاضافه حرف شوند،می بیان مجهولی حالت در معموال هاجمله این که آنجا

 بگیرد. قرار

 مثال: 



 

 جزوه کامل کنکور زبان انگلیسی                                                                                                                     دکتر حسن لطفی 

260 
 

 “The man was amazed at/by the number of people offering to help him.” 
 “She was astonished at/by the movie’s poor ratings.” 
 “I’m shocked at/by his behavior.” 
 “Flight attendants were surprised at/by the plane’s abrupt landing.” 

 

 برای شوند. جفت مثبت و منفی صفات با که کند توصیف را هاییتوانایی و هامهارت تواندمی at یاضافه حرف

 by یاضافه حرف مورد، این در کرد. اشاره wonderful/terrible و good/bad به توانمی مثال

  نیستند. مجهول جمالت این برود. کار به at جای به تواندنمی

 مثال:

 “James is good at playing the guitar.” (correct) 

 “James is good by playing the guitar.” (incorrect) 

 “I’m terrible at” (correct) 

 “I’m terrible by” (incorrect) 

 

 in+ صفات

 دهند. نشان را اشیاء و اشخاص بین ارتباط و شوند ترکیب in یاضافه حرف با توانندمی صفات از برخی

 مثال: 

 “Bernard is interested in joining the school band.” 

 “Is she involved in politics?” 

 

 fromصفات+

 تاکید عمل یک ینتیجه یا مخالفت به توانندمی شوند، ترکیب جمله در from یاضافه حرف با که صفاتی

 مثال: کنند.

  “Turquoise is different from blue.” (point of opposition) 

 “We were protected from the storm.” (point of opposition) 

 “I became tired from studying all night.” (result of an action) 
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 مختلف یاضافه حرف چند با صفات

 توانندمی اضافه حروف این نکند. تغییری هم معنی و شوند ترکیب اضافه حرف چند با توانندمی هاصفت از برخی

 ایم:آورده صفات و اضافه حروف این از مثال چند ادامه در بگیرند. قرار استفاده مورد جمله در یکدیگر جای به

 “She’s very sorry about the mistake.” 
 “She’s very sorry for the mistake.” 
 “Mark is disappointed with the decision.” 
 “Mark is disappointed in the decision.” 

 تغییر کامل طور به معنی چون کرد استفاده یکدیگر جای به را اضافه حروف تواننمی موارد، برخی در هرچند

 ترکیب about با وقتی اما کند.می اشاره مردم به شود،می ترکیب صفات با with وقتی مثال، برای کند.می

 کند.می اشاره gerunds یا حوادث اشیاء، به شود،می

 

 “I’m so happy for them.” (people) 
 “I’m so happy about the wedding.” (thing/event) 
 “Dad is angry with Elizabeth.” (person) 
 “Dad is angry about Elizabeth’s sneaking out.” (gerund) 
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 جدول ذیل کلیه صفت ها با حروف اضافه مخصوص خود همراه با معنی
 

 معنی صفت و حرف اضافه اش معنی صفت و حرف اضافه اش

(be)accustomed to عادت داشتن به (be) good at خوب بودن در 

acquainted to آشنا با adequate for مناسب برای 

afraid of  ازترسیده  ashamed of خجالت زده از 

attentive to متوجه به bored with خسته از 

capable of توانا در composed of متشکل از 

coverd with پوشیده از envious of حسود به 

excited about هیجان زده از far from دور از 

fond of عالقمند به frightened of ترسیده از 

happy about خوشحال از hopeful of امیدوار به 

indiffrent to بی تفاوت به inferior to پست تر از 

innocent of بی گناه در insisten on/upon مصر بر 

involved in دخالت داشتن در uninvolved in دخالت نداشتن در 

jealous of حسود به konwn for معروف به 

nervous about عصبی از pleased with راضی از 

proud of مفتخر به qualified for الیق در 

regrdless of صرف نظر از sad about ناراحت از 

satisfied with راضی از sick of دلزده از 

superior to برتر از supportive of حامی 

suprised at/by متعجب از suspected of مظنون به 

tired of خسته از Responsible for  ول بودن در قبالسئم  
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  ) Gerund( مصدر اسم

که به  که در واقع فعل است ختم می شود ing  به همیشه در زبان انگلیسی ) Gerund ( مصدر اسم

و غیره باشد.  مکمل، مفعول ،فاعل تواند می( اسم عنوان به) مصدر اسم یک. کند می عمل اسم عنوان

 :است زیر شکل به مصدر اسم ساختار

Verb (فعل) + ing 

 :درس خواندن سخت است، می گویید مثال اگر شما بخواهید بگویید

 Studying is hard 

 .استفاده کردیم  studying در این مثال همانطور که می بینید از اسم مصدر

 :من از خواندن لذت می برم، می گویید یا اگر بخواهید بگویید

 I enjoy reading 

 .استفاده کردیم reading  در این مثال از اسم مصدر

 نقش های اسم مصدر در جمله
 .اسم مصدر می تواند نقش های متعددی داشته باشد؛ ما در اینجا به رایج ترین آنها خواهیم پرداخت

 :فاعل به عنوان( 1

 Reading helps you learn English. 
 "خواندن به شما کمک می کند انگلیسی یاد بگیرید"

 Eating too much food makes people fat. 
 ".خوردن بیش از حد غذا افراد را چاق می کند"

 Not doing her homework caused her to fail the test. 
 "انجام ندادن تکلیفش باعث شد تا در امتحان رد شود"

 :مفعول به عنوان( 2

 I don’t like smoking 
 ".من سیگار کشیدن را دوست ندارم"

 Are you tired of studying? 
 "آیا از درس خواندن خسته شده ای؟"

 Alex is nervous because of not being on time. 
 ".الکس به دلیل سر وقت نبودن نگران است"

https://www.languagecentre.ir/english/grammer/subject-object
https://www.languagecentre.ir/english/grammer/subject-object
https://www.languagecentre.ir/english/grammer/subject-object
https://www.languagecentre.ir/english/grammer/subject-object
https://www.languagecentre.ir/english/grammer/subject-object
https://www.languagecentre.ir/english/grammer/subject-object
https://www.languagecentre.ir/english/grammer/subject-object
https://www.languagecentre.ir/english/grammer/subject-object
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 خاص: افعال تعدادی از بعد( 3

 :استفاده می شود. این افعال عبارتند از راسم مصدداردکه معموال بعداز آنها از  وجود افعالبه طورکلی تعدادی 

 admit تحسین کردن forbid قدغن کردن postpone به تعویق انداختن

 appreciate قدردانی کردن forgive بخشیدن practise تمرین کردن

 avoid خودداری کردن give up رها کردن prevent جلوگیری کردن

 carry on حمل کردن Go on ادامه دادن put off خاموش کردن

 consider تلقی کردن hate متنفر بودن quit ترک کردن

 Defer به تعویق انداختن can’t help کمک نکردن report گزارش دادن

 delay به تعویق انداختن imagine تصور کردن resent خشمگین شدن

 deny انکار کردن involve شامل شدن risk خطر کردن

 detest نفرت پیدا کردن از keep نگه داشتن can’t stand پافشاری نکردن

 discuss بحث کردن Keep on ادامه دادن stop پایان دادن

 dislike متنفر بودن leave off بیخیال شدن suggest پیشنهاد کردن

 endure تحمل کردن like دوست داشتن understand فهمیدن

 enjoy لذت بردن از love دوست داشتن  

 escape گریختن mention اشاره کردن به  

 excuse عذرخواهی کردن mind اهمیت دادن  

 face برخورد کردن miss ازدست دادن  

 finish پایان دادن notice توجه کردن  

:چند مثال  

 He avoids talking to his friend. 
"او از صحبت کردن با دوستش خودداری می کند"  

 She dislikes watching horror movies. 

 "او تماشا کردن فیلم های ترسناک را دوست ندارد"

 Do you want to postpone returning to Paris? 
 "رفتن به پاریس را به تعویق بندازی؟آیا می خواهی "

 

 :به عنوان مکمل فاعل( 4

 :می آید to be فعل در این نقش اسم مصدر اکثر اوقات بعد از

 

https://www.languagecentre.ir/english/grammer/to-be-verbs
https://www.languagecentre.ir/english/grammer/to-be-verbs
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 My favorite hobby is reading. 
 ".خواندن استسرگرمی مورد عالقه من "

 Her problem is not coming to class on time. 

 ".مشکل او نیامدن به موقع به کالس است"
 

 :حرف اضافه بعد از( 5

 

about at before by in On 
after to from without against for 
down into up off with of 
over out towards through between among 

 

 I will call you after arriving in London. 
 ".بعد از رسیدن به لندن باهات تماس می گیرم"

 She is good at learning languages. 
 ".او در یادگیری زبان ها خوب است"

 

  .پس از ترکیبات زیر از اسم مصدر استفاده می شود( 6

 

 It is no good going outside in this rainy day. 

 

 How about walking home instead of taking the car? 

 

 There's no point in complaining further. 

 

 

 

to be busy can't help can't stand It's no use It's no good 
spend one's time how about feel like don't mind couldn't help 

 worth what about there's no point there's no 

https://www.languagecentre.ir/english/grammer/prepositions-of-time-place
https://www.languagecentre.ir/english/grammer/prepositions-of-time-place
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 چند نکته بسیار مهم کنکوری:

می تواند برای نشان دادن اینکه مثال چیزی هم اکنون در حال اتفاق افتادن است نیز ing  حتما می دانید الف(

 :است قواعد زمان حال استمراری بکار برود که مربوط به

 I’m playing football. 

 ".من دارم فوتبال بازی می کنم"

 playing در مثال باالاضافه شده است تا استمرار فعل را نشان دهد. در واقع  play به فعل ing در این مثال

 جزء شود می استفاده استمراری حال زمان ساختار برای فعل یک که وقتی بنابراین است. فعل استمراری یک

 .می باشند present participles جزءاین افعال  نمی شود محسوب مصدر اسم

 

 .کار رودبه  )′s (چون اسم مصدر جنبه اسم دارد پس می تواند بعد از صفت ملکی یا حتیب(

 I appreciate her speaking. 

 I appreciate Helen’s speaking 
 :است زیر صورت به جمالت این منفی شکلج(

 When I’m on Vacation, I enjoy not having to get up early.  
 "وقتی که در تعطیالت هستم، لذت می برم از اینکه مجبور نیستم صبح زود از خواب بیدار شوم."

 

 استفاده می کنیم: go و فعل  gerund از ورزشیو  تفریحیبرای توصیف برخی فعالیت های د(

 

go shopping go skating go skiing go fishing 

go sailing go jogging go running go swimming 

 

بعد از آن حتما  فعلمی باشد و  مفردداشته باشد  نقش فاعلدرابتدای جمله بکاررود و  gerund هرگاه یکه(

 باهم استفاده شوند فعل مورد نظر جمع خواهد شد. gerundنوشته شود ولی هرگاه دو تا  مفردبایستی بصورت 

 Walking makes me happy. 

 Cycling and jogging are my favorite sports. 
 

 تابلوهای هشداریاز انجام یک عمل برروی  جلوگیریکه هدفش  عالئم هشدار دهندهدر  no همراه با ی(

 استفاده می شود.  gerundاز

No parking – No smoking – No swimming – No fishing. 

https://www.languagecentre.ir/english/grammer/present-continuous-tense
https://www.languagecentre.ir/english/grammer/present-continuous-tense
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 تست کنکوری

1. I’m tired of ……………… on this chair. 

                  a. sitting               b. sit                      c. sat                        d. to sit 

2. My brother enjoys ……………… in the river. 
                 a. swim                 b. to swim              c. swimming           d. swam 

3. Is it dangerous to drive on this road? 
No … on this road is not dangerous. 

                 A. drove              b. driving                c. drive                  d. drives 

4. Since she moved from London, she misses ………..able to see all her friends there. 

a.being      b.to be    c.been     d.be 

 

5. Just imagine ………….in a country where it is always warm and sunny. 

a.living     b.to live    c.that live    d.of living 

 

6. When I imagine ……….him again, I feel so happy. 

a.see    b.to see    c.seeing    d.be seen 

 

7. I woke up at two in the morning. I could hear my neighbors ……..an argument. 

A.to have    b. having    c.had    d.have 

 

8. Ted finished …………..two of his compositions last week. 

a.write    b.writing        c.written    d.to write 

 

9. I didn’t mind ………….a cat in the house only if it is clean and it doesn’t smell. 

a.having    b.have    c.to have    d.that I have 

 

10. …………….of pottery is dependents on the durability of clay after firing. 

A.to make       b.the making     

C.when to make     d.it is making. 
 

1- a 2-c 3-b 4-a 5-a 6-c 7-b 8-b 9-a 10-a 
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 زبان یازدهم

 درس سوم

cultureArt &  
 

 

 

 

 

 حقایق شگفت انگیز:

 .هنر و کارهای هنری فعالیتهای مغز را افزایش می دهد 

 .هنر به دانش آموزان کمک می کند تا ریاضی و دیگر علوم را بهتر یاد بگیرند 

 دم را خالقتر و اجتماعی تر بار می آورد.رهنر م 

  باشد.معنی مختلف در مورد کلمه هنر موجود می  ۱۲در انگلیسی حدود 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Part 1 Get ready & conversation 

 (1کلمه) (1معنی) (2کلمه) (2معنی)

Appreciate درک کردن،قدردانی کردن،ارج نهادن Tilework کاشی کاری 

Bore کسل)خسته( کردن Touching ناراحت کننده،ترحم انگیز،تاثر آور 

Bored کسل، خسته Uncertain مردد، نامطمئن 

Calligraphic مربوط به خوشنویسی Well done آفرین، مرحبا 

Calligraphy خوش نویس، خطاط Workshop کارگاه،کارومطالعه گروهی 

Cheerful خوشحال Art هنر 

Collection مجموعه Artwork کارهنری، اثر هنری 

Depend on متکی بودن، وابسته بودن Carpet فرش 

Discount تخفیف Craft حرفه، فن،صنعت،هنرهای دستی 

pottery  سفال گریکارگاه  Handicraft صنایع دستی 

Product محصول Hand- made دست ساخت 

Proud مغرور، مفتخر، افتخار Lovely دوست داشتنی 

Sociable اجتماعی، خون گرم Metalwork فلزکاری،کارهای فلزی 

Soft نرم Pack بسته بندی کردن،بستن 

Tile کاشی painting نقاشی،رنگ آمیزی 

 یازدهمپایه  سوم  واژگان و نکات گرامری درس 
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 تست های کنکوری مربوط به بخش فوق با کمی تغییرات

1. We ………………… that caring for children is an important job. 

     a)avoid                    b)appreciate             c)participate           d)recite 

2. The company faces a highly …………..future. 

     a)sudden                 b)singular                  c)uncertain             d)both 2$3 

3. I asked for a………………..because the vase was slightly damaged. 

     a)discount              b)disorder                 c)pack                     d)product 

4. It was …………..to see them together . They were still in love after thirty 

years of marriage. 

    a)bored                   b)contrastive             c)touching               d)famous 

5. She had her back to me and didn’t seem very …………… . 

    a)additional           b)valuable                    c)oral                       d)sociable  

6. My mother is going to buy the ………………of Japanese vases. 

    a)collection           b)donation                    c)carpet                  d)condition  

7. Bob does not like her present job . In fact, he is …………….with it. 

    a)bored                  b)pleseant                   c)happy                   d)fantastic 

8. Mrs. Curdle had learnt this ……………..as a young girl and was an expert. 

    a)junk food           b)tile                            c)handicraft           d)quality 

9. You would better …………..your bags .We were leaving in an hour. 

    a)pack                   b)send                          c)depend                d) sell 

10. The length of time spent exercising …………..the sport you are training for. 

    a)keeps on            b)waits for                   c)depends on          d)look at 

 

 پاسخنامه تست های واژگان بخش اول

1- b 2-c 3-a 4-c 5-d 6-a 7-a 8-c 9-a 10-c 
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………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..………………………

……………………………………………………… 

 

Part 2 New words & expression , reading 

 (1کلمه) (1معنی) (2کلمه) (2معنی)

Custom  ،رسومآداب  Value ارزش قائل شدن برای،قیمت گذاری کردن 

Diversity تنوع، گوناگونی vast خیلی بزرگ،وسیع، عظیم 

Economy اقتصادی، مقرون به صرفه Weave بافتن 

Fingerprint اثر انگشت Well-known مشهور،معروف،شناخته شده 

Former پیشین، قبلی Antonym متضاد 

Homeland زادگاه،موطن Artistic هنری،باسلیقه،باهنر 

Identity هویت Beauty زیبایی 

Imagination تصور، تخیل Craftsman صنعت گر،استادکار 

Income درآمد craftswoman صنعت گر زن 

Introduce معرفی کردن Decorative زینتی،تزئینی 

Moral اخالقی Hard-working سخت کوش 

Recognize تشخیص دادن Humankind بشر، انسان 

Refer to اشاره کردن،رجوع کردن به Left چپ 

Reference منبع، مرجع Nearby نزدیک،این نزدیکی ها 

Reflect منعکس کردن Rug قالیچه 

Rise صعود،پیشرفت، ترقی Silk ابریشم 

Skillful ماهر wood چوب 

Unique خاص،تک،بی همتا،بی نظیر   
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 تست های کنکوری مربوط به بخش فوق با کمی تغییرات

1. It was malaria,but Dr.Lee hadn’t …………….the symtoms. 

   a)brought                b)recognized              c)identified             d)both 2&3 

2. Mr. Bahrami is a painter ,and his paintings show grat…………… . 

   a)imagination         b)definition                 c)reference             d)passage  

3. Dan found work on one of the farms……………….. . 

   a)far from                b)nearby                        c)above                d)over  

4. The new managers had to learn how to think ,feel , and ……………. The 

employees. 

   a)imagine                b)identify                   c)value                    d)create 

5. Cultural ……………is a central feature of modern British society. 

   a)diversity               b)income                   c)fingerprint           d)souvenir 

6. She decides to …………..the most beautiful blanket in the world. 

   a)recognize             b)decorate                    c)weaves                  d)publish 

7. Choose your favorite …………….paintings from the ones available in this shop. 

    a)physical               b)decorative                 c)moral                    d)vast 

8. She ………………that this was probably the last time she would see her brother. 

   a)seems                   b)contrasts                  c)attracts             d)refelects 

9. The most frightening from of pollution known to ……………….is poverty. 

   a)humankind         b)poems                         c)neighbors            d)culture 

10. I know a celebrate doctor in my neighborhood . The underlined word can 

be replaced by …………….. . 

    a)well down         b)commemorated           c)creative              d)sociable 

 

 پاسخنامه تست های واژگان بخش دوم

1-d 2-a 3-b 4-c 5-a 6-c 7-b 8-d 9-a 10-a 
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 تست های کنکوری مربوط به بخش فوق با کمی تغییرات

1. Heart disease is one of the ……………causes of death. 

a)most touching   b)most certain    c)commonest  d)similar 

2. The experience has taught us some basic ………………. . 

a)truths             b)missions             c)markers           d)effects  

3. If you are not completely ………………. You can get your money back. 

a)amazing              b)satisfied          c)interesting d)ashamed  

4. Terrorism is ……………..unacceptable in a civilized world. 

a)happily             b)freely             c)locally   d)totally 

5. The students were totally …………….,so Ihad to explain the lesson again. 

a)confusing   b)confused    c)satisfied   d)fluent 

6. Next session, our Arabic teacher is going to teach the ……………sentences. 

a)national   b)international   c)traditional  d)conditional 

7. In this …………… I think she was mistaken . 

a)pleasure   b)element    c)instance   d)destination 

 پاسخنامه تست های واژگان بخش سوم

1-c 2-a 3-b 4-d 5-b 6-d 7- c 

Part 3 grammar 

 (1کلمه) (1معنی) (2کلمه) (2معنی)

Amused سرگرم Prize جایزه 

Conditional مشروط،مقید Satisfied راضی 

Confused گیج Surprised متعجب،شگفتی 

Excite به هیجان آوردن Totally کامال 

Frighten ترساندن Truth حقیقت،واقعیت،درست 

Jump پریدن Bazzar بازار 

Present حاضر،کنونی، فعلی،هدیه pass قبول شدن، پاس کردن 

Present  ،ارائه کردنهدیه دادن    
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 تست های کنکوری مربوط به بخش فوق با کمی تغییرات

1. Are you taking the trip for business or ……………………? 

    a)pleasure                  b)pottery                  c)painting             d)calligraphy 

2. She passed her driving test at the first ………………… .  

    a)craft                        b)attempt                c)collection         d)ceremony  

3. He was …………….with an award for excellence in teaching. 

    a)boread                   b)tired                        c)honored            d)shocked 

5. Wilson has …………….considerable success as an artist. 

    a)achieved               b)imagined                 c)valued                 d)reflected 

6. He soon …………..the respect of the players. 

    a)expected               b)earned                     c)agreed              d)passed  

7. In this …………..I think she was mistaken.  

    a)pleasure               b)elements                 c)instance             d)destination 

  

Part 4 Listening& Speaking , Pronounciation ,Writing , 

 (1کلمه) (1معنی) (2کلمه) (2معنی)

Achive دست یافتن به،رسیدن به Pleasure لذت، خوشی 

Agree موافقت کردن،قبول داشتن Promise قول دادن 

Along with همراه با Chalk گچ 

Attempt تالش، کوشش،تالش کردن Clause جمله واره ، عبارت 

Catch گرفتن Glad شاد، خوشحال 

Earn به دست آوردن،درآمدداشتن Have to مجبور بودن 

Exhibition نمایشگاه Infinitive مصدر 

Expect انتظار داشتن Name نام گذاشتن،نامیدن 

Get along توافق داشتن،تفاهم داشتن On time سروقت 

Honor احترام،احترام گذاشتن به Result نتیجه 

Instance ، نمونه، مورد مثال  Shocked شوکه شده 

Object چیز، شی   
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8. Emergency repairs were ………….to take three weeks. 

    a)expected                  b)explained                  c)spaced                 d)added 

9. The college is having a(n)…………….of the students work in April. 

    a)education                b)explanation               c)mission             d)exhibition  

10. He reappeared two hours later, as ………………. . 

    a)ashamed                  b)promised                   c)invented             d)honored 

11. The building was on fire , and three people could save themselves by 

……………from the window. 

    a)finishing                  b)jumping                    c)turning              d)arriving 

12. The ……………people escaped from their homes very fast. 

    a)harmful                    b)wide                       c)wrong             d)frightened 

13. The ……………..for best photography has been won by a young Dutch 

photographer. 

    a)wonder                    b)miracle                      c)prize                d)art 

14. The mans …………..left on the gun shown that he was holding the gun. 

    a)identities                 b)fingerprints              c)signs               d)drops 

15. Our destination is a country of great religious ……………... . Can you gess 

where we are taking a trip to ? 

     a)society                    b)diversity            c)communication     d)homeland  

16.As ab Iranian , I …………….and culture . 

a)understand my role                                         b)appreciate my art                                                                 

c)reflect my poets love of nature                      d)create local customs 

17. In some Asian countries , a part of the countrys …………………comes from 

making and selling handicrafts. 

     a)role                        b)value                  c)income                d)dependence 

 

 پاسخنامه تست های واژگان بخش چهارم

1-a 2-b 3-c 4-d 5-a 6-b 7-c 

8-a 9-d 10-b 11-b 12-d 13-c 14-b 

15-b 16-b 17-c      
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 تست های کنکوری مربوط به بخش فوق با کمی تغییرات

1. you are strongly ………………to take out medical insurance when visiting China. 

   a)advised                 b)promised                 c)passed                 d)recognized  

2. As soon as they found out I was a doctor , their whole ……………….changed. 

   a)role                       b)bussines                   c)attitude               d)reference 

3. Does the price ………………postage? 

    a)increase               b)include                     c)spend                  d)result  

4. It is difficult to design a program that will meet the ……………….needs of all our 

users. 

     a)selfish                 b)well known               c)cjeerful               d)diverse 

5. We don’t have enough books , so you will have to ……………… . 

     a)practice              b)share                          c)notice                 d)discuse 

Part 5 workbook 

 (1کلمه) (1معنی) (2کلمه) (2معنی)

Accept پذیرفتن، قبول کردن Lend قرض دادن 

Advise نصیحت کردن Miss از دست دادن 

Artifact شی دست ساز،مصنوع Other than از به جز، به غیر  

Attitude نگرش ، دیدگاه Palm کف دست،درخت نخل 

Bow تعظیم کردن، خم شدن Reflect اندیشیدن،تامل کردن 

Clothing پوشاک، لباس Respectful مودبانه ، حاکی از ادب 

Combination ترکیب، تلفیق،مجموعه Share شریک شدن،تقسیم کردن 

Diverse متفاوت، متنوع Be able to do  قادربه انجام کاری بودن 

Essay مقاله Greet سالم و احوال پرسی کردن 

face روبرو بودن با، روبه رو شدن با market بازار، بازار روز 

Handshake دست دادن Pool استخر 

Hug در آغوش گرفتن public عمومی 

include شامل بودن،دربرداشتن   
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6. If children were taught to be more ………………… towards their elders , maybe 

these crimes wouldn’t happen so often . 

    a)cheerful                 b)wonderful                 c)respectful           d)careful 

7. He can not ……………….. the fact that his problems are his own fault. 

    a)accept                    b)expect                       c)press                 d)mind 

8. Details of highly sensitive information have not been made ………………… . 

    a)proud                     b)public                       c)uncertain             d)common 

9. Bill opened the doctor to Harold and ……………..him with cries of welcome. 

    a)resulted                 b)included                   c)abled                   d)greeted  

10. Emergency services are ……………..additional problems this winter. 

    a)facing                    b)hugging                    d)bowing                d)missing 

11. An interesting fact about art is that it makes people more ………………and sociable.  

    a)impatient              b)truthful                     c)creative           d)collective 

12. Bitas cousin worked as a teacher for 20 years . Then he spent the rest of his 

life collecting artwork and writing …………………in his smokfilled room. 

    a)calligraphy            b)proportion             c)comprehension       d)crafts 

13. I tried to read the …………….story of the society whose people were too poor. 

     a)mental                  b)touching                  c)dangerous        d)contrative  

14. With a little …………………., you can find great inexpensive gifts. 

    a)obligation              c)pronunciation         c)imagination            d)direction 

15. His parents say the ………………wall clock is the best souvenir they can get for his 

grandmother . 

    a)productive             b)reflective                  c)skillfull         d)decorative  

16. The cloth …………………from cotton is the best birthday present for our father. 

     a)woken                   b)grown                       c) woven             d)blown 

 

 پاسخنامه تست های واژگان بخش پنجم

1-a 2-c 3-b 4-d 5-b 6-c 7-a 8-b 

9-d 10-a 11-c 12-a 13-b 14-c 15-d 16-c 
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Listen to the conversation between Reza and a tourist. 

 به گفتگوی بین رضا و گردشگر گوش دهید.

Reza: How can I help you, sir? 
  رضا: چطور می توانم کمکتان کنم آقا؟

Tourist:  I am looking for some Iranian handicrafts.  

: من به دنبال صنایع دستی ایرانی هستم.توریست  

Reza:  Here you can find a range of Iranian hand-made products, from 

carpets to pottery and tilework, but we don’t sell metalwork.  
: شما می توانید اینجا طیف وسیعی از محصوالت دست ساز ایرانی را بیابید. از فرش گرفته تا سفال و کار رضا

 کاشی، اما ما کارهایی که با فلز است را نداریم.

Tourist:  I’d like to buy a Persian carpet, but it seems too expensive.  
 : من فرش ایرانی دوست دارم خریداری کنم. اما به نظر خیلی گران است.توریست

Reza:  The price depends on its size. Instead, you can take an Isfahan 

Termeh or a Qashqai Gabbeh.  
یی را : قیمت این محصوالت به اندازه آنها بستگی دارد.درعوض شما می توانید ترمه اصفهان یا گبه قشقارضا

 خریداری نمایید.

Tourist:  Wow! How touching this Gabbeh is! How much is it? 
 : واو. این گبه خیلی تاثیر گذاره ؟ قیمت آن چقدر است.توریست

 Reza:  It is 85 dollars. If you buy more than 100 dollars, you’ll get a 20 

percent discount. You can take this calligraphic tile for only 30 dollars.  
درصد تخفیف خواهیم داد.  ۲۰دالر بیشتر خرید کنید، به شما  ۱۰۰دالر است. اگر شما از  8۵: قیمت آن رضا

 دالر خریداری کنید. ۳۰شما این کاشی خوشنویسی شده را می توانید فقط با 

 

  85صفحه  یازدهمپایه  سومترجمه مکالمه درس 
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Tourist:  Well, I’ll take both. Please pack them for me.  
 : بسیار خب، من هردوی آنها را برمی دارم.لطفا آنها را برای من بپیچید. )بسته بندی نمایید(توریست

Reza:  Yes, sure. ه: بله البتضار                                                                                    

Tourist:  Do you work for this shop? Who has made these beautiful 

items? 
 : آیا شما در این فروشگاه کار می کنید.؟ چه کسی این اشیا زیبا را ساخته است؟توریست

Reza: Actually, it is my father’s workshop and store. I work here after 

school.  All my family members work here to help our family business.  
: در حقیقت،این کارگاه و فروشگاه  متلق به پدر من است. من اینجا بعد از مدرسه مشغول به کار می باشم. رضا

 همه اعضای خانواده من برای کمک به کسب و کار خانواده این جا کار می کنند.

Tourist:  Well done! How lucky you are to work in such a lovely shop. I 

really appreciate the culture and art of Iran.  
: آفرین برشما،شما چقدر خوش شانس هستید که در این فروشگاه زیبا کار می کنید. من واقعا فرهنگ و توریست

 هنر ایرانی را قدر می نهم.

Reza:  Thank you very much. If you are interested in knowing more about 

our products, you can check this booklet. 

: خیلی ممنونم. اگه مشتاق هستید که در مورد کارها و محصوالت ما بیشتر بدانید ، می توانید این کتابچه رضا

 راهنما را مطالعه کنید.

 

 

 

 

 

Art, Culture and Society 

 هنر، فرهنگ و جامعه

  90صفحه  یازدهمپایه  سومدرس  ریدینگترجمه 
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Art is what people create with imagination and skill. As a part of culture, 

it shows the way of life and identity of a nation and reflects the history 

of a society. In fact, the history of humankind is the history of art. If 

we want to know a country or a nation well, we should study its art.  
هنر چیزی است که مردم آن را با تخیل و مهارت خود به وجود می آورند.هنر، به عنوان بخشی از راه و روش 

زندگی و هویت یک ملت را نشان می دهد و منعکس کننده تاریخ و جامعه مورد نظر است. در حقیقت، تاریخ بشر 

ا بخواهیم تاریخ یک کشور یا یم ملت را به خوبی بشناسیم، باید هنر آن جامعه را همان تاریخ هنر است.اگر م

 مطالعه کنیم.

Handicrafts are good examples of the art and culture of a country. By 

handicrafts, we mean making decorative items in a skillful way using our 

hands. Each country and culture has its own handicrafts. 
صنایع دستی مثالهای خوبی از هنر و فرهنگ یک کشور است. منظور ما از صنایع دستی ، ساختن اشیاء تزئینی 

به شیوه های کامال ماهرانه و با استفاده از دستمان است. هرکشور و فرهنگ و جامعه ای صنایع دستی مربوط به 

 خود رادارند.

 Making and selling handicrafts are good ways to help a country’s 

economy and introduce its culture to other nations. Many people of the 

world produce handicrafts and sell them to tourists. In some Asian 

countries a part of the country’s income comes from making and selling 

handicrafts.  
ساختن و فروش صنایع دستی شیوه های خوبی برای کمک کردن به اقتصاد کشور و معرفی فرهنگش به دیگر 

ملتها است. بیشتر مردم دنیا صنایع دستی تولید می کنند. و آنها را به توریست ها می فروشند. در تعدادی از 

 ت کردن و فروش صنایع دستی است.کشورهای آسیایی قسمتی از درآمد یک کشور از راه درس

Iran has a five-thousand-year-old history of artistic works and 

handicrafts including pottery, painting, calligraphy, rugs and carpets, 

etc. If you travel across Iran, you’ll get back home with excellent 

handicrafts as souvenirs for your family and friends. 
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ایران درزمینه آثار هنری و صنایع دستی تاریخی پنج هزار ساله دارد که این صنایع دستی شامل سفال، نقاشی، 

خطاطی، قالیچه، فرش و غیره می باشد. اگر شما به سراسر ایران سفر کنید شما در هنگام بازگشت به خانه تان 

 وغاتی های زیادی از صنایع دستی ایران به ارمغان خواهید آورد.برای خانواده و دوستانتان س

Iranian art is also quite famous all around the world. There are very 

excellent collections of Persian art in many important museums of the 

world. If we want to name countries with richest art and cultural 

diversity, Iran is among them. Persian art is famous in the world for 

reflecting moral and social values of Iranian people and the natural 

beauty of this vast country.  
همچنین هنر ایرانی در تمام دنیا مشهور است. در تعداد زیادی از موزه های دنیا مجموعه ای خیلی عالی و بی 

است. اگر بخواهیم کشورهایی با غنی ترین تنوع هنر و فرهنگ را به  نظیر از هنر ایرانی به نمایش گذاشته شده

شمار بیاوریم ، ایران در بمیان این کشورهاست. هنر ایرانی در جهان به خاطر انعکاس ارزشهای معنوی و اجتماعی 

 ملت ایران و زیباییهای طبیعی این کشور مشهور و معروف است. 

Iranian craftsmen and craftswomen are famous for producing very 

unique artworks from wood, metal and other simple materials around 

them. Many people of the world appreciate the art and skill of a young 

Iranian girl who weaves a beautiful silk carpet in a small village of 

Azarbaijan or Kordestan. When tourists buy Persian rugs or carpets, 

they take a part of Iranian art and culture to their homelands. 
استادکاران زن و مرد ایرانی بخاطر تولید آثار هنری منحصر به فرد از موادی چون ، چوب،فلز و مواد دیگر در 

قدر هنر و مهارت یک دختر ایرانی که یک فرش ابریشمی زیبا  اطرافشان مشهور هستند.بیشتر مردم دنیا ارزش و

و قشنگ را در روستایی کوچک در آذربایجان یا کردستان می بافد را به خوبی می داند.وقنی توریستها قالیچه و 

 فرشه های ایرانی را خریداری می کنند، قسمتی از هنر و فرهنگ ما ایرانی ها را به میهن خودشان می برند.
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 رفرنس)مرجع(

 

نام انسانها،مکانها،ایده ها و چیزهای دیگر استفاده می  تکرارکلمات جهت جلوگیری از  از رفرنس )مرجع(

 کنیم.جهت یافتن بهتر مرجع یا رفرنس کلمات بایستی به موارد زیر توجه کرد.

 بخوانید. دقیقو  کاملمتن را بصورت  (1

 و غیره باشید. that – those – this – them – they -it دنبال کلمات متداول رفرنس مانند  (2

 را بیابید. کلمه اصلیبا این رفرنس ها قرار دارند توجه کنید تا  همجوارو  نزدیکبه جمالتی که  (3

 

 متضادها:
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 کلمه( 209پرکاربردترین کلمات متضاد پایه های دهم،یازدهم و دوازدهم درزبان انگلیسی) 

 

absent × 

present 

accept × 

decline, 

refuse 

accurate × 

inaccurate 

admit × deny alive × dead 

advantage × 

disadvantage 

agree × 

disagree 

all × none, 

nothing 

always × never ancient × 

modern 

answer × 

question 

apart × 

together 

appear × 

disappear, 

vanish 

approve × 

disapprove 

arrive × 

depart 

artificial × 

natural 

ascend × 

descend 

attractive × 

repulsive 

awake × 

asleep 

backward × 

forward 

bad × good beautiful × 

ugly 

before × 

after 

begin × end below × above 

bent × 

straight 

best × worst better × 

worse, worst 

big × little, 

small 

black × white 

blame × praise bless × curse bitter × sweet borrow × lend bottom × top 

boy × girl brave × 

cowardly 

build × 

destroy 

bold × meek, 

timid 

bound × free 

bright × dim, 

dull 

brighten × 

fade 

broad × 

narrow 

calm × windy, 

troubled 

capable × 

incapable 

careful × 

careless 

cheap × 

expensive 

common × rare contract × 

expand 

cool × warm 

correct × 

incorrect, 

wrong 

courage × 

cowardice 

create × 

destroy 

crooked × 

straight 

cruel × kind 

compulsory × 

voluntary 

courteous × 

discourteous, 

rude 

dangerous × 

safe 

 

dark × light day × night 

dead × alive decline × 

accept, 

increase 

decrease × 

increase 

deep × shallow definite × 

indefinite 

demand × 

supply 

despair × hope disappear × 

appear 

diseased × 

healthy 

down × up 

downwards × 

upwards 

dry × moist, 

wet 

dull × bright, 

shiny 

early × late east × west 
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easy × hard, 

difficult 

empty × full encourage × 

discourage 

end × begin, 

start 

enter × exit 

even × odd export × 

import 

external × 

internal 

fade × 

brighten 

fail × succeed 

false × true famous × 

unknown 

far × near fast × slow fat × thin 

few × many find × lose first × last foolish × wise fold × unfold 

forget × 

remember 

found × lost friend × 

enemy 

generous × 

stingy 

 

gentle × rough get × give girl × boy glad × sad, 

sorry 

gloomy × 

cheerful 

good × bad great × tiny, 

small, 

unimportant 

guest × host guilty × 

innocent 

happy × sad 

hard × easy hard × soft harmful × 

harmless 

hate × love healthy × 

diseased, ill, 

sick 

heaven × hell heavy × light here × there high × low hill × valley 

horizontal × 

vertical 

hot × cold humble × 

proud 

in × out include × 

exclude 

inhale × 

exhale 

inner × outer inside × 

outside 

intelligent × 

stupid, 

unintelligent 

interior × 

exterior 

join × 

separate 

junior × senior knowledge × 

ignorance 

known × 

unknown 

landlord × 

tenant 

large × small last × first laugh × cry lawful × illegal leader × 

follower 

left × right less × more like × dislike, 

hate 

limited – 

boundless 

little × big 

long × short loose × tight loss × win loud × quiet low × high 

major × minor many × few mature × 

immature 

maximum × 

minimum 

melt × freeze 

narrow × wide near × far, 

distant 

never × always new × old no × yes 

noisy × quiet none × some north × south odd × even offer × refuse 

old × young on × off open × closed, 

shut 

opposite × 

same, similar 

out × in 
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over × under past × present peace × war permanent × 

temporary 

plural × 

singular 

polite × rude, 

impolite 

possible × 

impossible 

powerful × 

weak 

pretty × ugly private × 

public 

pure × impure, 

contaminated 

push × pull qualified × 

unqualified 

quiet × loud, 

noisy 

raise × lower 

rapid × slow rare × common regular × 

irregular 

real × fake rich × poor 

right × left, 

wrong 

rough × 

smooth 

safe × unsafe secure × 

insecure 

scatter × 

collect 

separate × 

join, together 

shallow × deep shrink × grow sick × 

healthy, ill 

simple × 

complex, hard 

singular × 

plural 

sink × float slim × fat, 

thick 

sorrow × joy start – finish 

strong × weak success × 

failure 

sunny × cloudy   

 

 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

............................................................................................. 
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 جمالت شرطی

 First Conditional Sentences اول)واقعی(شرطی نوع 

 Future Possible – آینده ممکنمفهوم و کاربرد جمالت شرطی نوع اول:

 عبارت اصلی دیگری و If Clause عبارت شرطی یکیباشند: شامل دو قسمت می جمالت شرطی

Clause Main  .که حاوی عبارتی if نامیم.میعبارت اصلی را دیگر عبارت و عبارت شرطی را باشد 

)بنابراین .شودمی بیان عبارت شرطی در که دارد شرطی به بستگی شودمی توصیف عبارت اصلی که در رویدادی

 انجام عملی مشروط به انجام عمل دیگری می باشد.(این نوع جمله ها ، جمله های مرکبی هستند که 

 

 We will get wet. If it rains this evening, 

 عبارت شرطی عبارت اصلی

 شود:حذف می ویرگول ),(در این صورت عالمت  جمله نیز بیاید، ولی تواند در انتهایمی عبارت شرطی

 

 If you press this button. The door opens 

 عبارت اصلی عبارت شرطی

 

 وجود دارد: سه نوع جمله شرطی به طور کلی

 جمالت شرطی نوع اول 

 جمالت شرطی نوع دوم 

 جمالت شرطی نوع سوم 

 

 First Conditional Sentences :نوع اول جمالت شرطی
استفاده  آیندهدر  نتیجه محتملو یک  بیان یک شرط )یا موقعیت( ممکن نوع اول برای از جمالت شرطی

می  جواب شرط در زمان آینده سادهو  جمله شرط در زمان حال سادهکه با توجه به جدول زیر  شود.می

 باشد(

if حال ساده will/won't مصدر بدون to 

if I work hard, I will Pass my exams. 

http://www.ielts-elixir.com/18-grammar/101-first-conditional-sentences.html
http://www.ielts-elixir.com/18-grammar/101-first-conditional-sentences.html
http://www.ielts-elixir.com/18-grammar/101-first-conditional-sentences.html
http://www.zabanamoozan.com/learning/conditional.htm#1
http://www.zabanamoozan.com/learning/conditional.htm#2
http://www.zabanamoozan.com/learning/conditional.htm#3
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 If I find your watch, I will tell you. ."اگر ساعت شما را پیدا کنم به شما خواهم گفت" 
 

 If we leave now, we'll catch the 10.30 train. 
 ."رسیممی ۱۰:۳۰اگر حاال حرکت کنیم به قطار ساعت "

 If I see him, I'll tell him the news.   ."اگر او را ببینم خبرها را به او خواهم گفت" 

 

 You'll get wet if you don't take an umbrella.    

 "شد خیس خواهی چتر نبری راگ"

 نکته کاربردی:

 عالوه بر will توان ازمی should ،must ،can ،might ،may ین ا و غیره نیز استفاده کرد که در

 فرق خواهد کرد: آن کمی صورت معنی

 If you pull the cat's tail, it may scratch you.  

( است تو را چنگ بزند ممکن اگر دم گربه را بکشی  ) 

 You should eat less rice if you want to lose weight. 

( باید کمتر برنج بخوری وزن کم کنی خواهیاگر می ) 

  می کنیم.  سوالیرا  جواب شرطجمالت شرطی ،  سوالی کردنبرای 

 Will you eat less rice if you want to lose weight? 
 

 

 

1. As soon as Tom …………………..…up tomorrow morning,he ……………………his teeth. 

a.setting, brushes          b.gets, will brush* 

c.will get, brushes                     d.getting.will brush 

2. You might get there on time if you …...now. 

a.leave*    b.will leave   c.are leaving   d.would have left 

3) If an automobile ………………..at an average speed of 60 miles per hours, in three 

hours it will travel 180 miles. 

a.travel*    b.travels    c.had traveled    d.will travel 

 

http://www.zabanamoozan.com/
http://www.zabanamoozan.com/
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 شوند ساخته می ed و ing صفاتی که با |صفات فاعلی و مفعولی در زبان انگلیسی 

شوند. به صفاتی که در ساخته می آخر افعالبه  ed و یا ing با افزودن صفاتدر زبان انگلیسی بسیاری از 

.  )Participle present(باشندمی نشانه اثرگذاریشود چون گفته می صفات فاعلیدارند  ing آخرشان

باشند. در ادامه با مینشانه اثر پذیری  شود چونگفته می صفات مفعولیدارند  ed به صفاتی که در آخرشان

 (Past Participle) .توضیح صفت فاعلی و صفت مفعولی همراه ما باشید

 صفت فاعلی و مفعولی:

 

شوند. ختم می ing هستند و به اثر گذاریهمان طور که گفته شد این صفات نشان دهنده : فاعلی صفات

 .دهندهمچنین این صفت ها ویژگی های یک شخص، شیء یا موقعیتی را نشان می

 

 اثر پذیریشوند و نشان دهنده ساخته می قاعده با افعال به آخر ed این صفات با اضافه کردن: مفعولی صفت

 کسی چه احساسیدهد که باشد یعنی نشان میمی باشند. صفت مفعولی توصیف کننده احساس کسی می

نسبت به چیزی دارد. صفات مفعولی برای توصیف یک چیز موقت به کار میروند. چون فقط انسانها و برخی حیوانات 

 .روندفت ها برای اشیاء و موقعیت ها به کار نمیاز این رو این صدارای احساس هستند، 

 

 :کنید دقت زیر مثالهای به مفعولی و فاعلی صفات های کاربرد و تفاوت درک برای

 My friend is boring                                               ".دوست من خسته کننده است"  

My friend is bored.                                                          "دوسـت من خسته است " 

 

فهمیم که دوست نویسنده است. زیرا با توجه به معنی جمله می صفت فاعلییک  boring  در مثال اول صفت

و ویژگی های این  اثر گذاریشود و این نشان دهنده جمله آدمی است که باعث خستگی و بی حوصلگی او می

دهد که خود دوست از نشان می که است مفعولی صفت یک  bored  دوست است. اما در مثال دوم صفت

از چیزی است که باعث خستگی و بی حوصلگی این دوست شده است  اثر پذیریچیزی خسته است این نشانه 

 .و معنای دو جمله زمین تا آسمان با هم تفاوت دارد

 

 

 

 

https://english2day.ir/grammar/verbs/regular-verbs/
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بیشتر از صفت فاعلی و مفعولیمثالهای   

مثالهای زیر را مطالعه کنید و به معانی آنها نیز دقت کنید تا تفاوت کاربرد صفات فاعلی و صفات مفعولی را خوب 

 .متوجه شوید

I am confusing. (صفت فاعلی) 

 ".هستم. )یعنی باعث سردرگمی و گیج شدن افراد میشوم( ای کننده گیج من آدم"

I am confused. 
 ".یعنی چیزی باعث گیج شدن من شده(گیجم من)"

I was shocked because the accident was shocking. 
 ".بود کننده شوکه بودم چون تصادف شوکه من"

 

This grammar lesson is boring. I am bored reading all about these 

grammar rules. 
 ".شده ام خسته این قواعد دستوریاست. با خواند  کننده خسته این درس گرامر"

 

This song is interesting. We are interested in this kind of songs. 
 ".هستیم عالقمند است. ما به این نو آهنگ ها جالب این آهنگ"

 

Sara was confused by the confusing street signs in the city. 
 ".شده بود گیج خیابانهای شهر،در  کننده گیج سارا بخاطر عالئم"

 

They were frightened by the frightening noises from upstairs. 
 ".بودند زده وحشت از طبقه باال، ترسناک آنها بخاطر صداهای"

 

I feel depressed because of this depressing sunset. 
 ".انگیز غم بودن میکنم به خاطر این غروب غمگین احساس"

 

The book was very exciting and I was really excited. 
 .شده بودم زده هیجان بود و من واقعا مهیج کتاب خیلی
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 لیست صفات فاعلی و مفعولی

اگر بخواهیم تمامی این صفات را بنویسیم لیست بلندی خواهیم داشت که باعث خستگی ما و شما خوانندگان این 

 .ترین آنها را در جدول زیر برای شما لیست کرده ایممطلب خواهد شد. پس تنها مهم 

 معنی صفت فاعلی معنی صفت مفعولی

Alarmed دلواپس Alarming دلواپس کننده 

Amused سرگرم Amusing سرگرم کننده 

Annoyed ناراحت Annoying ناراحت کننده 

Astonished شگفت زده Astonishing شگفت انگیز 

Bored کسل Boring  کنندهکسل  

Captivated دلباخته Captivating دلباخته کردن 

Challenged به چالش کشیده شده Challenging چالش انگیز 

Charmed افسون شده Charming دلبر، افسونگر 

Comforted آرام Comforting آرام بخش 

Confused گیج Confusing گیج کننده 

Convinced قانع Convincing قانع کننده 

Depressed غمگین Depressing غم انگیز 

Disappointed نا امید Disappointing نا امید کننده 

Disgusted بیزار Disgusting بیزار کننده 

Disturbed پریشان Disturbing پریشان کننده 

Embarrassed خجالت زده Embarrassing خجالت آور 

Encouraged ترغیب شده Encouraging  کنندهترغیب  

Entertained سرگرم Entertaining سرگرم کننده 

Excited هیجان زده Exciting هیجان انگیز 

Exhausted خسته Exhausting خسته کننده 

Fascinated مجذوب Fascinating مجذوب کننده 

Frightened ترسیده Frightening ترسناک 

Inspired متاثر Inspiring  تاثیر گذار 

Interested عالقمند Interesting جالب 
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Satisfied راضی Satisfying راضی کننده 

Shocked شوکه Shocking شوکه کننده 

Surprised غافلگیر Surprising غافلگیر کننده 

Tempted وسوسه شده Tempting وسوسه کننده 

Terrified وحشت زده Terrifying وحشتناک 

Threatened تهدید شده Threatening تهدید کننده 

Worried نگران Worrying نگران کننده 

 
 

 

 
 

1.  The students were very ……………. when they saw that ………. movie. 

a) Amusing – interesting                                     b) amusing – interested 

c) Amused – interesting                                     d) amused – interested   
 

2. Why are you always worried? Is your life really ………………? 

   a) Bore                    b) bored     c) to bore    d) boring 

 

3. Tom is ………… almost everyone enjoy talking to him.     

a) Interesting         b) interests         c) an interest    d) interestingly 

 

4. Ronald works very hard. It is not …………. That he is always tired. 

      a) Surprisingly      b) surprising      c) surprised     d) surprise 

 

5. It is sometimes …………… when you have to ask people for money. 

     a) Embarrassed      b) embarrass       c) embarrasses     d) embarrassing 
 
 

1-c 2-d 3-a 4-b 5-d 
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 در زبان انگلیسی to مصدر با

To + infinitive 

در این بخش به اسم  to و با حرف اضافه  ingشود: با پسوند در زبان انگلیسی به دو روش ساخته می مصدر

 شویم.آیند آشنا میو افعالی که با این نوع مصدر می toمصدر با 

رساند ولی فرقش با فعل این است که فعل عالوه در زبان انگلیسی مفهوم اصلی فعل را می (infinitive)مصدر 

و به  نیست مصدر زمان و شخص و شمار، معلومکند، ولی در بر مفهوم، به زمان، شخص و شمار نیز اشاره می

های مصدر ساختن در زبان انگلیسی اضافه آید. یکی از راهبه شمار می اقسام اسمدر یکی از همین دلیل مص

به بن ماضی ساخته  نبه شکل ساده فعل است. در زبان فارسی مصدر یا بن ماضی با اضافه کردن َ toکردن 

 شود )مثال خوردن، توانستن(.می

 :نکته کاربردی

 دهیم.را قبل از آن قرار می notبرای منفی کردن مصدر، 
 :مثال

 I decided not to go to London.              (.او تصمیم گرفت که به لندن نرود ) 
 He asked me not to be late.                       (.او از من خواست که دیر نکنم ) 
 I’d like you not to sing so loudly.       (.من از تو میخواهم که بلند آواز نخوانی ) 

 I’d rather not eat meat.                       (.من ترجیح میدهم گوشت نخورم ) 

 I might not come.                                               (.من ممکن است نیایم ) 

 

 toکاربردهای مصدر با 
 

 :برای بیان دلیل و هدف .1

 ها نگاه کنید:دهد. به مثالمی "تا"معنای  toدر این کاربرد  (Why)...?برای پاسخ دادن به پرسش  

 He bought some flowers to give to his wife.  
 "به همسرش بدهد. تااو چند تا گل خرید "

 He locked the door to keep everyone out.  
 "نگذارد کسی وارد شود. تااو در را قفل کرد "

https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=he
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=buy
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=some
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=to
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=give
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=to
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=his
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=wife
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=he
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=lock
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=the
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=door
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=to
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=keep
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=everyone
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=out
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 .کنیماستفاده می to not order inیا  to order inدر این کاربرد گاهی از عبارت 

 We set off early in order to avoid the traffic.  
 "به ترافیک نخوریم. تاافتادیم  ما زود راه"

 They spoke quietly in order not to wake the children.  

 "ها را بیدار نکنند.بچه تاآنها آهسته حرف زدند "

 .را برای بیان دلیل به کار ببریم so as not toو  so as toهای توانیم عبارتدر برخی موارد هم می

 We set off early so as to avoid the traffic.  
 "به ترافیک نخوریم. تاما زود راه افتادیم "

 They spoke quietly so as not to wake the children.  
 "ها را بیدار نکنند.بچه تاآنها آهسته حرف زدند "

 

 :بعد از افعال خاصی .2

                    thinking (بیان احساسات( و   feeling (های مربوط به در زبان انگلیسی، مخصوصا فعل الف( 

معنای ناتمامی دارند و برای  toبیان اعمال کالمی( این افعال بدون مصدر با   ( sayingبیان اعمال فکری( و 

 شویم:ای از این افعال آشنا میکامل شدن باید همراه با مصدر بیایند. با نمونه

 

choose  decide  expect  forget  hate  hope  

intend  learn  like  love  mean  plan  

prefer  remember  want  would like  would love  agree  

promise  refuse  try tell need begin 

permit force wish offer seem  

 

 They decided to start a business together.  
 "همدیگر کسب و کاری راه بیندازند. باتصمیم گرفتند که  آنها"

 Remember to turn the lights out.  
 ".ها را خاموش کنیچراغ کهیادت باشد "

 

https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=we
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=set
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=off
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=early
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=in
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=order
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=to
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=avoid
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=the
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=traffic
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=they
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=speak
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=quietly
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=in
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=order
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=not
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=to
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=wake
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=the
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=child
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=we
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=set
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=off
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=early
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=so
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=as
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=to
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=avoid
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=the
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=traffic
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=they
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=speak
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=quietly
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=so
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=as
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=not
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=to
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=wake
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=the
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=child
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=choose
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=decide
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=expect
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=forget
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=hate
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=hope
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=intend
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=learn
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=like
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=love
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=mean
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=plan
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=prefer
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=remember
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=want
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=will
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=like
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=will
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=love
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=agree
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=promise
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=refuse
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=they
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=decide
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=to
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=start
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=a
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=business
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=together
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=remember
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=to
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=turn
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=the
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=out
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آیند، یعنی بعد از فعل اصلی ضمیر می toمصدر با و  مفعول مستقیمبرخی افعال در انگلیسی همراه با  ب(

برای کامل کردن جمله و به عنوان مفعول  toآوریم و بعد از آن از مصدر با مفعولی یا مفعول مستقیم می

 شویم:ای از این افعال آشنا میکنیم. با نمونهغیرمستقیم استفاده می

 

advise ask encourage invite order persuade remind 

expect warn would prefer would like get 

 

 She reminded me to turn the lights out.  
 "ها را خاموش کنم.چراغ که او به من یادآوری کرد"

 It is easy for you to criticize other people.  
 "بقیه را مورد انتقاد قرار بدهی. کهبرای شما آسان است "

 He encouraged his friends to vote for him.  
 "به او رای بدهند. تا او دوستانش را تشویق کرد"
 

 :صفاتبعد از برخی  .3

باشد، یعنی اگر بخواهیم  تا دلیل بر آن صفتبیاید  toدر انگلیسی حتما باید مصدر با  صفاتبعد از برخی  الف(

 ای از این صفات عبارتند از:استفاده کنیم. نمونه toتوانیم از مصدر با دلیلی برای صفت ارائه کنیم می

 

 (بقیه جمله( + )مصدر با to) + (for/of someone) + صفت + to be + فاعل

1) Disappointed (ناامید) 

2) Glad  (خوشحال) 

3) Sad  (ناراحت) 

4) Happy (خوشحال) 

5) Anxious  (مضطرب) 

6) Pleased  (راضی) 

7) Surprised  (متعجب) 

8) Proud  (مفتخر) 

9) Unhappy  (ناراحت) 

https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=she
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=remind
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=me
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=to
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=turn
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=the
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=out
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=it
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=is
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=easy
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=for
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=you
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=to
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=criticize
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=other
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=people
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=he
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=encourage
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=his
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=to
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=vote
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=for
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=him
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 مثال در قالب جمله:

 بقیه جمله to مصدر با (for/of someone ) صفت to be فاعل

It is good Of  you to talk To me. 

It is important for Jake to be 

patient 

With his little 

brother. 

I am happy  to be Here. 

The dog is naughty  to destroy Our couch. 

بیاید. تفاوت این صفات با صفات باال  toبعدشان مصدر با ای دیگر از صفات نیز در انگلیسی باید حتما دسته ب(

نیستند، بلکه اینها صفاتی هستند که  لزوما دلیل بر آن صفتبعد از این صفات  toدر این است که مصدر با 

 due toیا  "توانستن"شود می able toکند، مثال آیند معنایشان اندکی تغییر میمی toوقتی با مصدر با 

 ای از این صفات توجه کنید:نمونه. به "خاطر به"شود می

1) Able to  )توانستن( 

2) Unable to  )نتوانستن( 

3) Due to  (به خاطر) 

4) Eager to  )مشتاق به( 

5) Keen to  )مشتاق به( 

6) Likely to  (که )(احتمال )دارد 

7) Unlikely to  (که )(نامحتمل )است 

8) Ready to  )آماده برای( 

9) Prepared to  )آماده برای( 

10) Unwilling to ( میل بهبی ) 

11) Willing to  (مایل به) 

 

 It’s kind of you to help.  
 "کمک کنی. کهرساند مهربانی تو را می"

 Unfortunately I was unable to work for over a week.  
 "یک هفته کار کنم. ازر توانستم بیشتمتاسفانه من نمی"

 I am really tired. I’m ready to go to bed.  
 "بخوابم. کهام ام. من آمادهمن واقعا خسته"

https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=kind
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=of
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=you
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=to
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=help
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=unfortunately
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=unable
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=to
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=work
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=for
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=over
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=a
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=week
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=am
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=really
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=tire
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=ready
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=to
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=go
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=to
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=bed
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بدهیم و کاری را با استفاده از مصدر با  یک نظرآید تا با کمک آن صفت، می toبعد از برخی صفات مصدر با  ج(

to شویم:ای از این صفات آشنا میبه آن صفت اختصاص دهیم. با نمونه 

1) Difficult  )مشکل، سخت( 

2) Easy  (آسان) 

3) Possible  (ممکن) 

4) Impossible  (ناممکن) 

5) Hard  (سخت) 

6) Right  )درست(  

7) Wrong  (غلط( 

8) Nice  (خوب، خوش) 

9) Clever  (باهوش( 

10) Silly  (احمقانه) 

11) Foolish  (احمقانه( 

 

 It’s easy to play the piano, but it’s very difficult to play well.  
 "پیانو نواختن آسان است، اما خوب پیانو نواختن بسیار سخت است."

 He spoke so quickly it was impossible to understand him.  
 "هایش شد.او آنقدر سریع صحبت کرد که ممکن نبود متوجه حرف"

 :نکته

کنیم. برای باقی استفاده می forگردد از حرف اضافه بر می به چه کسیبرای اینکه نشان دهیم این پنج صفت 

 کنیم.استفاده می ofها از حرف اضافه صفت

1) Difficult  (دشوار) 

2) Easy  (آسان( 

3) Possible  (ممکن( 

4) Impossible  (غیرممکن) 

5) Hard  )دشوار( 

 It was difficult for us to hear what she was saying.  
 "گفت.بشنویم او داشت چه می کهبرای ما سخت بود "

 It would be silly of him to spend all his money.  
 "تمام پولش را خرج کند. اگرکند ای میاو کار احمقانه"

https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=easy
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=to
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=play
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=the
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=piano
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=but
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=very
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=difficult
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=to
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=play
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=well
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=he
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=speak
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=so
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=quickly
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=it
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=impossible
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=to
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=understand
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=him
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=it
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=difficult
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=for
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=us
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=to
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=hear
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=what
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=she
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=saying
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=it
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=will
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=be
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=silly
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=of
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=him
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=to
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=spend
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=all
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=his
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=money
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 :های پسروبه عنوان وابسته .4

  ) modifier-Post(مصدر با  اسامی انتزاعیهای اسمی. بعد از برخی بعد از هسته عبارتto آید تا می

 ها توجه کنید:)یا هسته اسمی( بدهد. به مثال بیشتری درباره آن اسمتوضیح 

1) Ability  (توانایی) 

2) Desire  )اشتیاق، میل( 

3) Need  )احتیاج، نیاز( 

4) Wish  (درخواست، خواسته) 

5) Attempt  )تالش( 

6) Failure  )شکست( 

7) Opportunity  )فرصت( 

8) Chance  (شانس) 

9) Intention      (قصد) 

 

 I have no desire to be rich.  
 "ثروتمند شدن ندارم. بهمن هیچ اشتیاقی "

 They gave him an opportunity to escape.  
 "فرار دادند. برایآنها به او فرصتی "

 She was annoyed by her failure to answer the question correctly.  
 "سواالت دادن عصبانی شد. بهاو از شکست خود در پاسخ صحیح "

 :جمله فاعلِ بعنوان -5

شود. در مکالمه استفاده می بیش تر در انگلیسی نوشتاریکاربرد رسمی دارد و  toدر این حالت مصدر با 

 شود.بعنوان فاعل استفاده می toانگیسی به ندرت از مصدر با 

 To be or not to be, that is the question.            "بودن یا نبودن، مسئله این است"  

 To know her is to love her.                                            "شناختن او دوست داشتن اوست" 

 To visit the Grand Canyon is my life-long dream. 
 "است من زندگی رویای کانیون، گراند دیدن"

 To understand statistics, that is our aim.    "درک علم آمار، هدف ما است"  

https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=have
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=no
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=desire
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=to
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=be
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=rich
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=they
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=give
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=him
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=an
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=opportunity
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=to
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=escape
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=she
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=annoy
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=by
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=her
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=failure
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=to
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=answer
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=the
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=question
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=correctly
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    6- برای نشان دادن اینکه یک چیز به چه منظور میتواند استفاده شود یا استفاده خواهد شد:

 .آیدمی ضمیر یا اسم یک دنبال به to با مصدر الگو، این در

 The children need a garden to play in.      "بچه ها نیاز به یک باغ برای بازی کردن دارند"  

 I would like a sandwich to eat.                      "من یک ساندویچ برای خوردن میخواهم"  

 I don’t have anything to wear.                                   "من چیزی برای پوشیدن ندارم"  

 Would you like something to drink?                          "چیزی برای نوشیدن میل دارید؟"  

 

 :قیود با همراه -7

ای استفاده از مسئله عدم رضایتیا  بیانِ دلیل رضایتبرای  enoughو  tooمعموالً با قیودِ  toمصدر با 

 باشد:شود. الگوی این ساختار به شکل زیر میمی

 too/enoughصفت/قید/اسم( +   +  to)مصدر با

شود. در این الگو می توان واقع می اسمیا  قید، صفت enoughو  tooکنید بعد از همانطور که مشاهده می

را حذف کرد که در اینصورت جمله به لحاظ گرامری صحیح خواهد بود. در مثال های زیر دلیلِ مقدارِ  toمصدر با 

 شود.بیان می toاضافی چیزی با استفاده از مصدر با 

 :مثال

 There’s too much sugar to put in this bowl. 
 "دارد وجود کاسه این در دادن قرار برای شکر حد از بیش"

 I had too many books to carry.                 "کتابهای خیلی زیادی برای حمل کردن داشتم"  

 This soup is too hot to eat.                            "این سوپ برای خوردن بیش از حد داغ است"  

 She was too tired to work.                                 "او برای کار کردن بیش از حد خسته بود"  

 There isn’t enough snow to ski on.                   "برفِ کافی برای اسکی کردن وجود ندارد"  

 

 :نکته

به  toو ... از مصدر با  something, someone, anyoneتوانیم بعد از ضمایر نامعین مثل ما اغلب می

 بیاوریم: toعنوان وابسته پسرو استفاده کنیم، یعنی برای توضیح بیشتر دادن درباره آن ضمیر نامعین مصدر با 

 When I am travelling I always take something to read.  
 "برم.خواندن با خود می برایکنم همیشه چیزی وقتی سفر می"

https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=when
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=am
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=always
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=take
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=something
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=to
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=read
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 I was all alone. I had no one to talk to.  
 "حرف زدن نداشتم. برایمن تنهای تنها بودم. هیچکسی را "

 There is hardly anything to do in most of these small towns.  
 "انجام دادن وجود دارد. برایدر بیشتر این شهرهای کوچک به ندرت کاری "

 

 
 
 

1. The army capitan told the soldiers ……………until he gave order. 

    A.not shoot   b.not shooting   c.dont shoot   d.not to shoot  

 

2. My father advised me and my brother …………….a used car. 

    A.do not buy   b.not to buy   c.we do not buy     d.to not buying 

 

3. ……….…. in the afternoon is a custom in many countries. 

    a.rest    b.to rest    c.to resting     d.having resting 

 

4.  When I don’t know …..…….a word, I always look it up in a dictionary. 

    A.to spell    b.how to spell       c.spelling      d.how spelling 
 

 

1-d 2-b 3-b 4-b 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=all
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=alone
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=has
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=no
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=one
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=to
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=talk
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=to
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=there
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=is
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=hardly
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=anything
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=to
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=do
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=in
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=most
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=of
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=these
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=small
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 زبان دوازدهم

 درس اول
Sense of appreciation 

 

 

 

 

 

 

 حقایق جالب و شگفت انگیز:

 .کمک به کسانی که دارای فشار خون پایینی هستند 

  سالمند می شود.مهربانی با عث افزایش انرژی و قدرت جسمانی در افراد 

 .جوانانی که به دیگران کمک می کنند در زنگی موفق تر می باشند 

 .گوش دادن به نصایح بزرگان زندگی ما را بهتر می سازد 

 .مراقبت از نوه ها باعث افزایش عملکرد مغز و حافظه می شود 
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………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 (1کلمه) (1معنی) (2کلمه) (2معنی)

Advice پند، نصیحت Select انتخاب کردن 

Boost  دادن،افزایش دادن،تقویت کردنترقی  Spare فروگذارکردن،مضایقه کردن،قصور کردن 

Dedicate  وقف کردن،اختصاص دادن Spare no ….. ازهیچ چیز مضایقه نکردن 

Dedicated فداکار، ایثارگر Strength قوت، توانایی،استحکام 

Distinguish تشخیص دادن Surprisingly  شگفت آوربه شکل تعجب انگیز ،به طرز  

Distinguished آدم برجسته،شهیر، ممتاز Terrible  وحشتناک 

Elderly مسن، سالخورده With regard to 

sth 
 دررابطه با چیزی

Found بنیاد نهادن، تاسیس کردن By the way راستی ، درضمن 

Kindness مهربانی ، لطف Diploma دانشنامه، دیپلم 

known شناخته شده، معروف Grandchild نوه 

Loving مهربان ، با محبت Professor استاد ، پروفسور 

Lower کم کردن Teenager نوجوان 

Physician پزشک Temperature دما 

Pity دریغ،افسوس،حس ترحم textbook کتاب درسی 

Regard موردمالحضه قراردادن،درنظر گرفتن   

Part 1 Get ready & conversation 

 دوازدهمپایه  اول  واژگان و نکات گرامری درس 
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 تست های کنکوری مربوط به بخش فوق با کمی تغییرات

1. It would be doing him a …………………to tell him the truth. 

    a)strength                b)kindness                c)diploma               d)happiness 

2. The project to …………………agricultural production will be discussed at the 

next meeting. 

    a)boost                     b)calm                       c)solve                   d)refer 

3. A(n) ………………couple is silently eating chicken and mashed potatoes at a 

table by the window. 

    a)available               b)main                       c)third                    d)elderly 

4. According to a study of all the ………………facts ,weight problems are often 

caused by an addition to sugar and fat. 

    a)dedicated             b)known                    c)painless              d)protective  

5. you can think about it,talk about it , write about it,……………..your life to it. 

    a)save                       b)collect                    c)dedicate            d)decide 

6. Many find it ……………………difficult to remember what foods they ate just 

yesterday. 

    a)creatively             b)surprisingly            c)dangerously        d)beautifully 

7. Jenny didn’t have the ………………….to end the relationship. 

    a)beauty                  b)technology             c)heart                  d)strength 

8. A company is originally ………………by an engineer or scientist. 

    a)founded               b)counted                  c)referred             d)produced 

9. Foregin workers have fewer right and get …………………payments. 

    a)lower                    b)terrible                   c)medical              d)natural 

10. I couldn’t ………………the words ,but his tone was clear. 

    a)select                    b)distinguish            c)regard                  d)donate 

 پاسخنامه تست های واژگان بخش اول

1-b 2-a 3-d 4-b 5-c 6-b 7-d 8-a 9-a 10-b 
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………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

Part 2 New words & expression , reading 

 (1کلمه) (1معنی) (2کلمه) (2معنی)

A while مدت کوتاهی Quantity کمیت، مقدار 

Again and 

again 
 ثبت کردن Record مکررا،پی درپی،بارها

Aloud صدای بلند Repeatedly مکررا 

burst ترکیدن Reply پاسخ دادن 
Burst into 

tears 

 امتیاز، نمره score ناگهان شروع به گریه/خنده کردن

Care for مراقبت کردن از Shout فریاد زدن 

Diary دفتر یادداشت،یادداشت روزانه Sound به نظر رسیدن 

Feed غذادادن Tear اشک 

Forgive بخشیدن Unnatural غیر معمول،غیر طبیعی 

Generate تولید کردن،به وجودآوردن whereby که به وسیله آن 

Generation نسل Be born  ،متولد شدنبه دنیا آمدن  

Lap روی پا Collocation همایند،عبارت ،همنشین 

Location محل، مکان Hard of 

hearing 
 سنگین گوش،شنوایی سنگین

Lovingly محبت آمیز Kiss بوس، بوسیدن 

Meaningful معنی دار Pause مکث کردن، درنگ کردن 
On the other 

hand 
 کبوتر Pigeon ازسوی دیگر،ازطرف دیگر

Process روند، فرآیند، مرحله Sofa مبل 

Provide فراهم کردن،آماده کردن،تهیه کردن Vase گلدان 
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 تست های کنکوری مربوط به بخش فوق با کمی تغییرات

1. The pipes had ……………….and the house was under two feet of water. 

    a)caught                    b)born                    c)burst                    d)known 

2. Before sitting on her moms ……………………, the little child had been fed by 

her grandmother . 

    a)stomach                 b)heart                   c)foot                      d)lap 

3. Graham was …………..informed not to work so hard. 

    a)repeatedly              b)lovingly              c)surprisingly          d)suddenly 

4. My little son likes ………………..the pigeons kept in the cage. 

    a)killing                     b)bursting              c)feeding                 d)falling 

5. The students were not paying any attention to their teacher. Suddenly 

,the teacher became angry and ……………..at them. 

    a)laughed                  b)talked                  c)attacked               d)shouted 

6. Tourism ……………..income for local communities. 

    a)lowers                     b)describes            c)generates             d)sounds 

7. A: A type of bird that has been trained to carry message is called the 

carrier………………… .  

B: Ok . What is a homing………………. ? 

a)hen / chicken                                            b)chicken /pigeon                            

c) pigeon    / pigeon                                     d)duck / chicken 

8. We are hoping the enquiry will …………………..an explanation for the accident. 

    a)process                   b)provide                 c)pass                     d)prevent 

9. If anything happened to the kids , I would never ………………..myself. 

     a)forget                     b)forbid                   c)face                      d)forgive  

10. Why does cutting up onion makes my eyes …………………? 

     a)generates               b)pause                   c)tear                      d)kiss 

 پاسخنامه تست های واژگان بخش دوم

1-c 2-d 3-a 4-c 5-d 6-c 7-c 8-b 9-d 10-c 



 

 جزوه کامل کنکور زبان انگلیسی                                                                                                                     دکتر حسن لطفی 

305 
 

 

 تست های کنکوری مربوط به بخش فوق با کمی تغییرات

1. All new creation are built on previous creation and provide ……………for future one. 

    a)inspiration              b)explanation           c)invitation            d)description  

2. Mr. Brown disagrees with whatever his wife says , and I think the best 

………………………would be for them to separate. 

    a)technology             b)voice                     c)solution              d)accident  

3. The note he made is good because it is written in friendly ………….language. 

    a)countless                b)passive                 c)quick                 d)ordinary 

4. Fleming discovered the drug …….when he was researching something else. 

    a)ordinarily               b)accidentlly               c)unnaturally       d)fortunately 

 پاسخنامه تست های واژگان بخش سوم

1-a 2-c 3-d 4-b 

Part 3 grammar 

 (1کلمه) (1معنی) (2کلمه) (2معنی)

Author نویسنده Accidently  تصادفیبه طور  

By heart  ازبر، از حفظ Anno Domini میالدی 

Countless بی شمار By accident تصادفی 

Discover کشف کردن Childhood دوران کودکی 

Doer کننده، فاعل Dishwasher ماشین ظرفشویی،کارگر ظرفشو 

Ethics علم اخالق، اخالقیات Fix تعمیر کردن 

Inspiration الهام Housewife زن خانه دار 

Ordinary معمولی ، عادی Microwave مایکروفر 

Oven تنور، اجاق،کوره Pancake نان شیرینی پهن 

Poetry شعر passive بی اراده،غیرفعال،مجهول 

Religious مذهبی Smart phone تلفن هوشمند 

Solution راه حل voice صدا 

Tool ابزار   
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………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Part 4 Listening& speaking , pronounciation ,writing , 

 (1کلمه) (1معنی) (2کلمه) (2معنی)

Addition جمع ، اضافه Insight بصیرت 

Agreement توافق Peaceful آرام، مسالمت آمیز 

Belonging تعلق، وابستگی Principle اصول اخالقی 

Blessing نعمت،برکت،دعای خیر Regarding درباره، درباب 

Bring sb up بزرگ کردن،پرورش دادن Regretful پشیمان 

Combine به هم پیوستن،ترکیب کردن Replace جایگزین کردن،جابجا کردن 

Compound مرکب،جسم مرکب،ترکیب Responsible مسئولیت 

Confirm تایید کردن،تصدیق کردن Rest استراحت 

Connect بهم متصل کردن،بهم وصل کردن Signal عالمت، نشانه 

Definitely قطعا، یقینا Uncertainly تردید،شک،بالتکلیفی 

Either ...یا.....یا...  Ups and downs پستی وبلندی،فراز و نشیب 

Elder مسن تر، بزرگتر Willing مایل، راضی،راغب 

Elicit  کردنبیرون کشیدن،استنباط  Wisdom عقل، خرد، خردمندی 

Go through تحمل کردن،بادقت انجام دادن Worth ارزش 

Guidance راهنما،خط مشی Yet بااین وجود 

Hate متنفر بودن Chess شطرنج 

Heavy سنگین Top نوک،راس،باال 

Heritage میراث، ارمغان Whats wrong 

with the …? 
 ......چه عیبی دارد؟

Hide کردن،پنهان کردن مخفی    
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 تست های کنکوری مربوط به بخش فوق با کمی تغییرات

1. The new computer system has already proved its………………… . 

    a)tool                     b)voice                       c)worth                        d)author  

2. I certainly hope to gain a little …………………as I grow older. 

    a)tool                     b)wisdom                  c)technology               d)discovery 

3. Schools try to teach children a set of …………………… . 

    a)sights                  b)compounds           c)belongings               d)principles 

4. The test uses pictures to …………………words from the child. 

    a)regard                b)belong                    c)guide                         d)elicit 

5. These systems gave people an identity,a place,and a sense of ……………… . 

    a)belonging          b)bringing                 c)fixing                        d)regarding 

6. Sportsmen know that diets are most effective when …………..with exercise. 

    a)prepared            b)combined              c)practiced                  d)contained  

7. That no one was badly hurt is a ……………… . 

    a)kindness            b)donation                c)blessing                    d)advice 

8. It is absolutely ………………that no one could understand the reality. 

    a)regardful           b)surprised                c)sociable                    d)valuable 

9. The article gives us a real ………………into the causes of the present 

economic crisis. 

    a)wisdom             b)top                          c)blessing                    d)insight  

10. Under the ………………, most agricultural prices will remain at the same 

level. 

     a)set                     b)agreement              c)addition                  d)signal 

 

 پاسخنامه تست های واژگان بخش چهارم

1-c 2-b 3-d 4-d 5-a 6-b 7-c 8-a 9-d 10-b 
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 تست های کنکوری مربوط به بخش فوق با کمی تغییرات

1. The cost of transport is a major expense for an industry…………………..factory 

location is an important consideration. 

    a)with regard                  b)along with                 c)hence                 d)despite 

2. Paula …………………a special mention for all the help she has given us. 

    a)deserves                       b)repeats                       c)grows                 d)handles 

3. Successful people often aren’t very good at dealing with ……………….. . 

    a)failure                          b)fridge                          c)honor                 d)title 

4. The children promised to do their ………………on time. 

    a)principle                      b)identity                      c)relation              d)duty 

5. Inventors know that someone is always going to try to ………………their designs. 

    a)note                              b)steal                           c)feed                    d)handle 

6. If you cant …………………the job ,I will get someone else to do it. 

    a)honor                            b)note                          c)fail                      d)handle 

 پاسخنامه تست های واژگان بخش پنجم

6-d 5-b 4-d 3-a 2-a 1-c 

Part 5 workbook 

 (1کلمه) (1معنی) (2کلمه) (2معنی)

Deserve سزاوار بودن Robber دزد، سارق 

Duty وظیفه ،مسئولیت Steal دزدیدن 

End in sth منجر شدن به Unconditional بدون شرط 

Failure شکست، کوتاهی، قصور Variation اختالف، تغییر 

Grateful سپاس گذار،ممنون،حق شناس Verily به درستی، هرآیینه 

Handle به کاربردن،کنترل کردن Cage قفس 

Hence از این رو، بنابراین Fridge یخچال 

Inform اطالع دادن،خبررساندن Parrot طوطی 

Invite دعوت کردن toy اسباب بازی 

lack نبودن، فقدان،فاقد بودن   
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Sara has been in the Children’s Medical Center for a week. She has 

caught a terrible flu. The doctor told her to stay there to get better. 

There is a photograph of an old man on the wall. While the nurse is taking 

her temperature, they start talking. 

حدود یک هفته در مرکز درمانی کودکان حضور داشته است.اوآنفلوانزای شدید گرفته است. دکتر به اوگفته  سارا

که برای بهبودی بایستی در بیمارستان بماند. روی دیوار عکس مردی سالمند هست. آنها شروع به صحبت می 

 درجه تب اورا اندازه می گیرد. ستارپرکنند زمانیکه 

Sara:  Excuse me, who is that man in the picture? 
  : مراببخشید. مرد داخل عکس کیست؟سارا

Nurse:   Oh, don’t you know him? Have you ever heard of Dr. Mohammad 

Gharib? 
 دکتر محمد قریب چیزی نشنیده ای؟: آها، آیا شما اورا نمی شناسید؟ آیا تا بحال در باره پرستار

 Sara: I guess I have only seen his name in my English book, but I’m not 

sure about it.  
 :حدس میزنم اسمش را فقط رد کتابهای زبان انگلیسی مدرسه ام دیده ام. اما مطمئن هم نیستم.سارا

Nurse: Dr. Gharib was a famous physician.  
 : دکتر قریب پزشک مشهوری بود.ارپرست

Sara: Oh… can you tell me a little about his life?  
 : اوه. می توانید در مورد ایشان به من اطالعاتی بدهید.؟ سارا

Nurse: Dr. Gharib was born in Tehran in 1288. After receiving his 

diploma, he went abroad to study medicine. In 1316 he became a 

physician and then came back to his homeland. In 1347 this center was 

founded by Dr. Gharib and one of his close friends.  

  19صفحه  دوازدهمپایه  اولترجمه مکالمه درس 
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در شهر تهران به دنیا آمد. بعد از دریافت مدرک دیپلمش به خارج از کشور  ۱۲88: دکترقریب در سال پرستار

دکتر  ۱۳4۷مدرک دکترا گرفت و به زادگاهش برگشت. در سال  ۱۳۱6ند. در سال رفت که درس پزشکی بخوا

 قریب به همراه یکی از دوستان نزدیکش این مرکز را بنانهادند.

Sara: Really? I didn’t know that.  
 : واقعا؟ این را نمی دانستم.سارا

Nurse: Dr. Gharib was also a generous man. He spared no pains to cure 

sick children. He was very friendly and helpful to poor families. Not 

surprisingly, he was regarded as a dedicated physician. 
: دکتر قریب مرد سخاوتمندی بود. او از هیچ فرصتی برای درمان بیماری کودکان دریغ نمی کرد. او با پرستار

انی و صمیمیت و سخاوت رفتار می کرد. دور از انتضار هم نبود که به عنوان دکتر ایثارگر خانواده های فقیر با مهرب

 در نظر گرفته شود.

Sara: It’s a pity! I didn’t know such a great man.   
 : جای بسی تاسف است. که من همچین مرد بزرگی را نشناختم.سارا

Nurse: He was known as a distinguished university professor, too. The 

first Persian textbook on children’s diseases was written by him. He 

taught medicine to thousands of students.  
ان اولین کتاب بیماریهای : او به عنوان یک پروفسور شناخته شده و برجسته  دانشگاه شناخته شده بود. ایشپرستار

 کودکان را نوشته اند. او علم پزشکی را به هزاران دانشجو تدریس کرد.

Sara: Oh, what a great man he was!  
 : اوه. ایشان چه مرد بزرگی بودند.سارا

Nurse: By the way, it might be interesting to know that your physician 

was one of Dr. Gharib’s students!  
 : و جالب است بدانید که دکتر االن شما از دانشجوهای دکتر قریب بوده است.پرستار

Sara: Really?! That’s interesting! 
 : حقیقتا هیجان انگیز است.سارا
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Respect your Parents 
 به والدین خود احترام بگذارید.

On a spring morning, an old woman was sitting on the sofa in her house. 

Her young son was reading a newspaper. Suddenly a pigeon sat on the 

window. 
در صبحی بهاری پیرزنی پیر برروی کاناپه در خانه اش نشسته بود. پسر جوان آن پیر زن در حال روزنامه خواندن 

 هنگام کبوتری بر روی لبه پنجره نشست. بود. در آن

 The mother asked her son quietly, “What is this?” The son replied: “It 

is a pigeon”. After a few minutes, she asked her son for the second time, 

“What is this?” The son said, “Mom, I have just told you, “It’s a pigeon, 

a pigeon”. After a little while, the old mother asked her son for the third 

time, “What is this?” This time the son shouted at his mother, “Why do 

you keep asking me the same question again and again? Are you hard of 

hearing?”  
ی از پسر پرسید این چیست؟ پسر گفت کبوتر است. دقایقی بعد برای بار دوم از مادرش خیلی به آرامی و آهستگ

پسرش پرسید این چیست؟ پسر گفت: االن بهت گفتم این پرنده است پرنده. مدت کمی بعد مادر پیر برای بار 

مگر  سوم از پسرش پرسید این چیست؟ این دفعه پسر بر سر مادرش فریاد زد: چرا سوالهای تکراری می پرسی؟

 شما مشکل شنوایی و شنیداری دارید؟

A little later, the mother went to her room and came back with an old 

diary. She said, “My dear son, I bought this diary when you were born”. 

Then, she opened a page and kindly asked her son to read that page. The 

son looked at the page, paused and started reading it aloud: 

دقایقی بعد، مادر به اتاق رفت و همراه با یک دفترچه خاطرات روزانه بازگشت. مارد گفت: فرزند عزیز من این دفتر 

ست خاطرات را زمانیکه تو متولد شدی خریداری کردم. سپس صفحه ای را بازنمود و با مهربانی از فرزندش خوا

 که آن صفحه را بخواند . فرزندش به آن صفحه نگاهی و کثی کرد و به با صدای بلند به خواندن پرداخت.

  24صفحه  دوازدهمپایه  اولدرس  ریدینگترجمه 
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Today my little son was sitting on my lap, when a pigeon sat on the 

window. My son asked me what it was 15 times, and I replied to him all 

15 times that it was a pigeon. I hugged him lovingly .each time when he 

asked me the same question again and again. I did not feel angry at all. I 

was actually feeling happy for my lovely child. 

من پرسید که این  دفعه از ۱۵امروز پسرم روی پایم نشسته است. وقتیکه کبوتری روی لبه پنجره نشست. فرزندم 

دفعه برایش تکرار کردم که این کبوتر است. و هردفعه که پسرم همان سوال را از من می  ۱۵چه چیز بود. من هر 

پرسید من بامهربانی در آغوشش می گرفتم . ابدا احساس عصبانیت نکردم. در حالیکه به خاطر پسر دوست داشتنیم 

 احساس خوشحالی و سرور می کردم.

Suddenly the son burst into tears, hugged his old mother and said 

repeatedly, “Mom, mom, forgive me; please forgive me.” The old woman 

hugged her son, kissed him and said calmly, “We must care for those who 

once cared for us. We all know how parents cared for their children for 

every little thing. Children must love them, respect them, and care for 

them”. 

پس ناگهان زد زیر گریه و مادرش را در آغوش گرفت. و تکرار می کرد مادر، مادر من را ببخش ، لطفا من را 

یستی از کسانی که زمانی از ماها مراقبت ببخش. پیر زن فرزندش را در بغل گرفت و اورا بوسید و به آرامی گفت :با

کرده اند مواظبت کنیم. می دانیم که والدین برای هر مساله ای کوچک به فرزندانشان اهمیت می دهند. فرزندانشان 

 بایستی آنها را دوست داشته باشند و به والدینشان احترام بگذارند. و از آنها به خوبی مراقبت کنند.
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 انواع سوال در انگلیسی و کاربرد هر کدام از آنها 
کنند. این یک تصمیم خوب وزان برای یادگیری زبان انگلیسی از ساختارهای اصلی زبان شروع میآمبسیاری از زبان

شود آموزان میاست. پس از یادگیری ساختارهای اصلی یکی از موضوعاتی که باعث سردرگمی بسیاری از زبان

خواهیم به منفی و پرسشی. در این گفتار می ساختارهای جانبی هر کدام از الگوهای اصلی است. مثلِ ساختار

 .بررسی انواع سوال در انگلیسی بپردازیم

 .بندی خود بررسی نماییمترین تقسیمها را در کلیبرای اجتناب از این سردرگمی مناسب است ابتدا سوال

 :انواع سوال در انگلیسی

 :بندی کلی، ما دو نوع سوال در انگلیسی داریمدر یک تقسیم

 yes/no questions یا های بله و خیریسوال ) ۱

 wh-questions یا های با استفاده از کلمه پرسشیسوال  )۲

 

 Yes/No Questions یا نوع اول سوال در انگلیسی : بله و خیری

 .به یک جمله خبری ساده مانند مثال زیر توجه کنید

 Jack is an English teacher.                                    "جک یک معلم انگلیسی است" 

را داریم، جای فاعل و مفعول را برای  is برای ساختن جمله پرسشی بله و خیری، در این مثال باال که ما فعل

 :کنیمساختن فرم سوالی عوض می

 A: Is Jack an English Teacher?                   "آیا جک یک معلم انگلیسی است؟" 

 B: Yes, he is.                                                                                     "بله. هست" 

 

 Question Words یا نوع دوم سوال در انگلیسی : با کلمه پرسشی

فرم سوالِ دارای کلمه پرسشی نیز به میزان فراوانی به سوال بله و خیری شبیه است. حتما با کلمات پرسشی که 

 who و when و where و what یز هستند آشنا هستیدن question words-wh  معموال از جنس

 :ها توجه فرماییدبه این مثال .how much و how many و همچنین why و which و how و
 

 What is your day job?                                                                       "حرفه روزانهات چیست؟" 

 Where can I buy a suitcase?                                   "از کجا میتوانم یک چمدان تهیه کنم؟" 

 Who has painted this wall?                   "چه کسی این دیوار را رنگ کرده است؟"  

 .ها فعل کمکی نیز موجود استهای باال، سوال با کلمه پرسشی داریم که در آندر جمله

https://amokhtan.com/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
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  ها فعل کمکی نداریم و ازسواالت زیر توجه کنید که در آنحال به do و does ایمبهره برده. 

 How do you do your hard job?                  "تو چگونه کار دشوارت را انجام میدهی؟" 

 Why does your friend visit you?                      "چرا دوست تو به دیدارت نمیآید؟" 

 How many books did you buy?                                      "چند عدد کتاب خریدی؟" 

 چیست؟ Collocation منظور از
شوند. تنها این ترکیبها هستند استفاده می با همهستند که معموالً  دو یا چند کلمه collocationیا  همایند

که از نظر یک فرد انگلیسی زبان طبیعی است و مورد استفاده قرار میگیرد. لذا، در صورت استفاده از کلمات دیگر 

باشند. به مثالهای « نادرست»به جای این ترکیبهای درست این ترکیب ها یا عبارات ممکن است غیرعادی یا حتی 

 زیر دقت کنید:

natural English 
 عبارات صحیح و مصطلح انگلیسی

unnatural English 
 عبارات نامصطلح و نادرست انگلیسی

the fast train 
fast food 

quick the train 
quick food 

a quick shower 
a quick meal 

fast a shower 
fast a meal 
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 انگلیسیهای زبان  collocationاهمیت یادگیری همایندها یا 

 را بیاموزند؟ هاcollocationچرا زبان آموزان باید همایندها یا 

شما قادر خواهید بود به شکلی صحیح و طبیعی از زبان انگلیسی )یا سایر زبانهای خارجه(  همایندهابا آموختن 

 استفاده نمایید.

شرح حال خود( به شکلی متنوع، از سویی دیگر می توانید آنچه که قصد بیانش را دارید )از توصیف یک اتفاق یا 

زیبا و همواره صحیح به زبان انگلیسی بیان نمایید و همیشه راهها و کلمات و صفات مختلف و متنوعی را برای 

 منظورهای مختلف در ذهن دارید.

 یک فراگیری هنگام در است، شده ثابت نیز زبان ن، از آنجایی که در زبانشناسی و شیوه های تدریسیهمچن

 .میسپارد خاطر به مجزا و تکی کلمات از تر راحت را ها ترکیب کاربرد و معنی ما مغز جدید زبان

  
 چگونه کالوکیشن یا همایندهای یک زبان خارجی را بیاموزیم؟

 

شنوید دقت بینید یا میتوانید به ترکیبات و همایندهای مختلفی که در زمان ها یا منابع گوناگون می تا میالف(

 داشته باشید. به خاطر کنید آنها را برای نمایید و سعی

در نظر بگیرید و به عنوان مثال نگویید با فعل  یک واحد زبانیهای کالوکیشن یا همایندها را به عنوان ترکیبب(

support قید ،strongly  استفاده میشود، بلکه با هم و بصورتstrongly support  یاد بگیرید و تکرار

 و استفاده کنید.

آموزید، همایندهای آن کلمه یا در واقع کلماتی را که میتوان با آنها استفاده کرد را زمانی که کلمه جدیدی میج(

 ، میتوان این ترکیبها را یافت:rememberنیز در کنار آنها بنویسید. مثالً برای فعل 
Remember rightly, remember distinctly, remember vaguely, and remember vividly 

، اخبار، مقاالت و غیره بهترین و طبیعی ترین راه آموختن مطالعه و خواندن کتابتا میتوانید مطالعه کنید. د(

 ای آنها در زمینه های مختلف است.لغات جدید و ترکیبات درست یا هماینده

تا مطمئن شوید از عبارات و ترکیبات صحیح و مناسب استفاده  چندبار بررسی کنیدآموزید آنچه را میه(

 زمینه ی مربوطه استفاده نمایید. کنید. سعی کنید هرچه سریعتر کالوکیشن ها یا همایندها را درمی

ها را نیز در دسته بندی  collocation همانطور که در مورد یادگیری لغات همواره تأکید می شود، همایند یای(

هایی که فکر میکنید برای شما مفیدتر است بیاموزید. مثالً ترکیبها و همایندهای مربوط به یک موضوع )زمانها، 

که با یک واژه میتوانند ترکیب گردند مثالً  هایی collocation و همایندها یا ( …اعداد، آب و هوا، پول، خانواده، و 

 :ترکیبات درست و مصطلح آنیا  takeهمایندهای فعل 

(, take action, take a chance, take an exam( 
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 چگونه آنها را بیابیم؟

در هر دیکشنری جامع و کاملی میتوانید این همایندها را بیابید. همچنین کتاب های آموزشی یا دیکشنری های 

 :نمونه چند پردازند.میگوناگونی هستند که منحصراً به آموزش همایندها یا کالوکیشن ها 

 

Collocations Most Useful “Do” 
 doهمایندهای مهم فعل  کالوکیشن یا

 

 
 

? do one’s housework 
 کارهای خونه رو انجام دادن

? do one’s homework 
 انجام دادن تکالیف منزل

? do research/an experiment 
 تحقیق کردن/آزمایش کردن

? do one’s best 
 تالش خود را کردننهایت 

? do somebody a favor 
 به کسی کمکی کوچک یا لطفی کردن

? do exercise 
 ورزش کردن

? do one’s hair 
 موها رو مرتب کردن

? do harm/damage 
 آسیب رساندن/خسارت رساندن

? do the ironing /shopping/ washing /dishes 
 رو شستن اتو کشیدن، خرید کردن، شستشو کردن، ظرف ها

http://ariatarjoman.com/wp-content/uploads/2015/02/12142406_1688344788053263_1481085753_n.jpg
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Collocations Most Useful “Make” 
 makeهمایندهای مهم فعل  کالوکیشن یا

 

 
 

 

? make progress 
 پیشرفت کردن

? make a decision 
 تصمیم گرفتن

? make money 
 پول در آوردن

? make a list (of …) 
 چیزی را لیست کردن، یا لیست تهیه کردن

?  make a promise 
 قول دادن

? make friends (with someone) 
 با کسی دوست شدن

? make dinner 
 شام درست کردن

? make breakfast 
 صبحانه درست کردن

? make a mistake 
 اشتباه کردن

? make a phonecall 
 تماس گرفتن

 

 

 

 

 

http://ariatarjoman.com/wp-content/uploads/2015/02/12132682_165265790486732_282858399_n.jpg
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Collocations Most Useful “take” 
 takeهمایندهای مهم فعل  کالوکیشن یا

 

 
 

take an exam 
 امتحان دادن

take a look 
 نگاه انداختن

take a break 
 استراحت کوتاه کردن

take a chance 
 کاری را علیرغم ریسکش انجام دادن

take a risk 
 ریسک کردن

take a taxi 
 تاکسی گرفتن

take a vacation 
مرخصی گرفتن و به محل کار، دانشگاه و 

 نرفتن برای استراحت یا مسافرت …

take notes 
 یادداشت برداشتن

take an interest in 
 به چیزی عالقه پیدا کردن

take a photo 
 عکس گرفتن

 

 

 

 

 

http://ariatarjoman.com/wp-content/uploads/2015/02/11899497_911353978919017_1341723381_n.jpg
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  ) passive(مجهول جمالت
 

اهمیت دارد و اینکه چه کسی یا چه چیزی   عملی که انجام شده بر خالف جمالت معلوم،  جمالت مجهولدر 

دهندۀ عمل ذکر نشود و  باعث انجام کار شده است، مهم نیست و یا کمتر اهمیت دارد. بنابراین ممکن است انجام    

ــه     ــرف اضـــــــافــ ــا حــ ــه بــ ــملــ ــر جــ ــا در آخــ ــر شـــــــود by یــ  .ذکــ

 نامند.مییعنی فعال(  (active یعنی گذرا( و جمالت معلوم را (passive جمالت مجهول را

 

. کنیممی مطرح را مفعول گذریم وشوند که از فاعل می نامیده می passive به این علت مجهول هایجمله 

له  لت  این به  معلوم های جم یده می    active ع که   نام ند  ــو عل   شـ ها  در فا عال  و مطرح آن  .اســــت ف

 :مثال

 I keep the butter in the fridge                        "من کره را در یخچال نگه میدارم"  

دهد. در این داشتن را انجام میدر آن مطرح شده و عمل فعل یعنی نگه )I (؛ زیرا فاعلجمله فوق معلوم است

 .است I جمله تمرکز بر روی فاعل یعنی
 

 The butter is kept in the fridge.                    "کره در یخچال نگه داشته می شود" 

اهمیت دارد. در این جمله  )butter (زیرا فاعل در آن مطرح نشده است و مفعول مجهول است؛این جمله 

 butter داشتن مطرح نشده و از نظر گوینده فاقد اهمیت است. در این جمله تمرکز بر رویدهندۀ عملِ نگهانجام

 .داردمی نگه یخچال در را آن که کسی نه است

 

 است زیر شرح به جمالت کردن مجهول دالیل برخی: 

 

 و غیره باشد. مثال: they ،someone ،peopleنظیر  مبهمای جمله کلمه فاعلهنگامی که  الف(

 Someone stole my car last night.             "کسی ماشین من را شب گذشته دزدید"  

 My car was stolen last night.                        "ماشین من شب گذشته دزدیده شد"  

          

 .است داده انجام را آن چیزی یا کسی چه که است این از تر مهم مراتب به شدهانجام عمل که هنگامی ب(

 There was a terrible storm last might.          "شب گذشته طوفان هولناکی بود"  

 Hundreds of houses were destroyed.                   "صدها خانه خراب شدهاند" 
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 .کرد نظر صرف آن گفتن از بتوان که باشد آشکار حدی به جمله فاعل که هنگامی ج(

 The teacher has corrected the exam papers. 
 .   "است کرده تصحیح را امتحان هایبرگه معلم"

 The exam papers have been corrected by the teacher. 
 ."اندشده تصحیح معلم توسط امتحان هایبرگه"

 

 معلوم جمله کردن مجهول مراحل

 

 :میدهد رخ زیر اتفاقات کنیم تبدیل مجهول به معلوم حالت از را ای جمله خواهیم می که زمانی

 

 .مفعول مستقیم جمله معلوم به فاعل جمله مجهول تبدیل می شود (1

 (.جمله آورده می شود در انتهای by فاعل جمله معلوم حذف می شود. )یا پس از واژه (2

 .در شکل صرف شده مناسب( به عنوان فعل کمکی به جمله اضافه می شود) be فعل (3

 .شکل سوم از فعل اصلی آورده می شود be بعد از فعل (4

 جدول زیر به صورت ساده این تبدیل را باز می کند:

 

 
 مفعول فعل فاعل

 .A car hit The man معلوم

 The man was hit (by a car) مجهول

 

 کاربرد همان برای معموال ندارند. مجهول شکل استمراری کامل گذشته و استمراری کامل حال های زمان :نکته

 .شود می استفاده کامل گذشته و کامل حال زمان از مجهول حالت در
 

 مفعول 2 با معلوم جمالت از مجهول جمالت ساختن

 زیر جدول به شود. انتخاب جمله فاعل عنوان به تواند می ها مفعول از یک هر دارند، مفعول دو که هایی جمله در

 :کنید توجه
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 ممستقی غیر مفعول مستقیم مفعول فعل فاعل

 .Someone has given first aid to him حالت معلوم

 .He has been given first aid (by someone) مجهول

 .First aid has been given to him (by someone) مجهول

 

 مفعولی و فاعلی ضمایر

 جایگاه در که مفعولی ضمیر کرد. زیادی توجه جمله ضمایر به باید معلوم جمله از مجهول جمله یک ساختن زمان

 آن تنها داشت مفعولی ضمیر چند جمله که صورتی در شود. تبدیل فاعلی ضمیر به باید شود می داده قرار فاعل

 نشان را ضمایر تبدیل نحوه زیر جدول شود. می آورده فاعلی صورت به گرفته قرار فاعل جایگاه در که ضمیری

 :میدهد

 

 جمله مجهول ضمیر فاعلی ضمیر مفعولی جمله معلوم

He hit me with his car. me I I was hit (by his car). 

He hit you with his car. you you You were hit (by his car). 

He hit her with his car. her she She was hit (by his car). 

He hit him with his car. him he He was hit (by his car). 

He hit it with his car. it it It was hit (by his car). 

He hit us with his car. us we We were hit (by his car). 

He hit them with his car. them they They were hit (by his car). 
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 فرمایید:می مالحظه زیر جدول در را پذیر مجهول زمانهای و مجهول افعال ساختار

 

 زمان حال ساده 

Am, is, are + pp 

He cleans the house every day. جمله معلوم 

The house is cleaned every day. جمله مجهول 

 

 حال استمراری

am/is/are + being + pp 

He is cleaning the house at the moment. جمله معلوم 

The house is being cleaned at the moment. جمله مجهول 

 

 حال کامل

have/has + been + pp  

He has cleaned the house since you left.  جمله معلوم 

The house has been cleaned since you left.  جمله مجهول 

 

 گذشته ساده

was/were + pp 

He cleaned the house yesterday. جمله معلوم 

The house was cleaned yesterday. جمله مجهول 

 

 گذشته استمراری

was/were + being + pp 

He was cleaning the house last week. جمله معلوم 

The house was being cleaned last week. جمله مجهول 

 

 گذشته کامل

had + been + pp 

He had cleaned the house before they arrived. جمله معلوم 

The house had been cleaned before they arrived.  جمله مجهول 
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 شرطی گذشته

would have + been + pp 

He would have cleaned the house if it had been dirty. جمله معلوم 

The house would have been cleaned if it had been dirty. جمله مجهول 

 

 آینده ساده

will  be + pp 

He will clean the house next week. جمله معلوم 

The house will be cleaned next week. جمله مجهول 

 

 آینده استمرای

will be + being + pp 

He will be cleaning the house tomorrow. جمله معلوم 

The house will be being cleaned tomorrow. جمله مجهول 

 

 آینده کامل

will have + been + pp 

He will have cleaned the house. جمله معلوم 

The house will have been cleaned. جمله مجهول 

 

 to مصدر بدون

be + pp 

He must cleanthe house before we arrive. جمله معلوم 

The house must be cleaned before we arrive. جمله مجهول 

 

 to مصدر با

to be + pp 

The teacher wants to teach. جمله معلوم 

The students want to be taught. جمله مجهول 
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 ing مصدر

being + pp 

He enjoy teaching.  جمله معلوم 

The students enjoy being taught. جمله مجهول 

 

 :کنکوری نکته

  past participle لو قسمت سوم فع be( با اضافه کردن modalsتمامی افعال معین یا وجهی )

 شوند.مجهول می

 They will/may/could/should invite us to their party.           (معلوم) 

 They will/may/could/should be invited to their party.        (مجهول) 

 

 

1. The land next to our house ……………sold to the government recently. 

     A. is    b.was    c.has been     d.had been 

 

2. The footballer ……….out of field because of his shouting at other players. 

     a.sent    b.is sent    c.was sending    d.was sent 

 

3. How many times ………………these shoes ………………since you bought them? 

     A.were- repaired       b.did – repaire   

     C. have – been repaired      d.have – repaired 

 

4. When he got back to the car park, his car wasn’t there.It ………………. 

     A.has stolen   b.had stolen   c.would be stolen   d.was stolen 

 

5. People should ……………… How to use energy property. 

     A.be taught    b.be teaching    c.have taught   d.teach 

 

6. Teams from many countries ……………………to take part in the previous 

Olympic Games. 

      A.did not invited     b.have been not invited    

      C.were not invited     d.have not invited  

 

https://zabanhome.ir/learn-english/grammar/auxiliary-verbs/
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7. Do you know that Maria………..as a computer programmer of the company? 

      A.was inviting       b.is inviting    

      C.has been invited        d.is going to invite 

 

8. Many apartmants …........for the poor employees during the last five years. 

      A.are built   b.were building      c.have built      d. have been built 

 

9. "As far as I can see, nothing …….……from the office", said the manager. 

      A.will be stealing   b.has been stolen     c.has stolen   d.was stealing  

 

10. Mona lisa …………….by Leonardo De Vinci as far as I ………… 

      A.was painted – know         b. was painted - am known 

      C.has been painted - am known       d.has been painted – know 

 

11. The girl ……..……..two days before she ………….to be missing. 

     a.disappeared – was reported         b.was disappeared – reported 

     c.disappeared – was reported      d.was disappeared - was reported 

 

12. When the North poles of two magnets ……………near each other, they will 

immediately move away from each other. 

    A.are bringing   b.be brought       c.are brought     d.they brought 

 

13. While the Icelands rocks are no older than 65 millions years old, rocks 

3.8 billion years old ………..on Greenland, just 185 miles away. 

   A.has been found      b.have been foun     

   C.has been finding      d.have been finding 

 

14. ………………that life began billions of years ago in the water. 

   A.it is believed     b.in the belief     c.the belief      d.believing 

 

 پاسخنامه تست های فوق

1-c 2-d 3-c 4-d 5-a 6-c 7-c 

8-d 9-b 10-a 11-c 12-c 13-b 14-a 
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   )Tag Questions(سواالت ضمیمه
 

ضــــمیر که شامل  عبارت سوالیخبری از یک  آخر جمالتدر  تعجبیا  تأکیدگاهی در انگلیسی برای 

 یک پایان در که هستند سوالتی از دسته آن ، کوتاه سواالت باشد استفاده می شود .می فعل کمکی و  فاعلی

 گوینده ، دیگر عبارت به.  است مسئله یک از اطمینان کسب آن کاربرد معموال و(  منفی یا مثبت)  آمده جمله

. است درست فرض شود مطمئن تا میکند اضافه را کوتاه سوال یک سپس و(  منفی یا مثبت)  میکند بیان را فرض

 باشد......  و علمی حقیقت ، درخواست ، خبر یک میتواند فرض این حال

اینگونه از سواالت که به سواالت ضمیمه ، تأکیدی یا کوتاه معروف هستند ، نکات زیر را  ساختنبرای 

 در نظر می گیریم .

جمله اصلی می باشد یعنی اگر جمله ی اصلــــی مثبت  عکساز نظر مثبت یا منفی بودن ،  سوال ضمیمه (1

باشد ، سوال ضمیمه منفی خواهد بود و چنانچه جمله ی اصلی منفی باشد ، سوال ضمیـــمه می بایست بشکل 

          .مثبت بکار رود

 مثبت جمله ی خبری .........................فاعلی + فعل کمکی منفی, رضمی   ?         

 جمله ی خبری منفی ..........................فاعلی + فعل کمکی مثبت, رضمی ?                  

 He is a student, isn't he? 
 He is not a student, is he? 

 

 جمله در چنانچه که صورت بدین میشود استفاده ضمیر فاعلی همیشه بعد از فعل کمکی از سوال ضمیمهدر (2

اصلی فاعل بشکل اسم یا عبارت اسمی آمده باشد ، در سوال ضمیمه از ضمیر فاعلی مشابـه آن استفاده می شود 

. 

 Mina was playing well, wasn't she? 
 My brothers aren’t at school, are they? 

 

 مخففچنانچه بخواهیم فعل کمکی را بشکل منفی بکار بریم ، آنرا می بایست بشـــکل  سواالت ضمیمهدر (3

 بکار برد .

 Reza will go to Isfahan, won't he? 
 They were watching TV, weren't they? 
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چنانچه جمله ی اصلی فعل کمکی داشته باشد از همان فعل کمکی در سوال ضمیمه استفاده مــــی شود (4

در سوال   متناسب با فعل اصلـی do باشد در اینحالت از یکی از مشتقات فاقد فعل کمکیولی چنانچه جمله 

داشته  es یا sواگر فعـــــل اصلی  did ضمیمه استفاده می شود بدین صورت که اگر فعل اصلی گذشته باشد از

 استفاده می شود . do اگر فعل بشکل ساده باشد از  و does باشد از

 I listen to the teacher, don’t I? 
 We don't wash the car, do we? 
 Ali swims in the river, doesn’t he? 
 She doesn’t speak English, does she? 
 His father opened his store at 8, didn’t he? 
 He didn’t clean the store, did he? 

 

 از یکدیگر جدا می شوند . کاماجمله ی اصلی و سوال ضمیمه بوسیله  (5

 .میشود استفاده I aren’tاستفاده شده باشددر سوال ضمیمه از am I چنانچه در جمله ی مثبت از (6

 I am a good student, aren't I? 
 

rarely,  seldom,  scarcely ,hardly, never   نظیرکلمات قید منفیاگر در جمله اصلی  (7

no,  خواهد بود. مثبتبکار رفته باشد، سوال کوتاه بشکل 

 He never eats breakfast, does he? 
 The old man could hardly walk, could he? 

 There is nothing in the kettle, is there? 
 

 everybody, nobody ,باشد، یعنی یکی از کلمات زیر باشدنا مشخص  جمله فاعلاگر  (8

everyone  

Somebody, someone, .در سوال کوتاه فعل و ضمیر فاعلی جمع خواهد بود 

 Somebody borrowed my book yesterday, didn’t they? 
 Nobody knows the answer, do they? 

 Everybody knows the answer, don’t they? 
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 ساخته می شود. you will? )مثبت و منفی( سوال کوتاه با امریدر جمالت  (9

 Open the door, will you? 
 Don’t turn on the radio, will you? 

 می شود. ساختهwe shall ? شروع می شوند ، سوال کوتاه با    let’sجمالتی که با  (10

 Let’s play in the yard, shall we? 
 

 می شود. ساختهyou will ? شروع می شوند ، سوال کوتاه با    let usجمالتی که با  (11

 Let us go for a swim, will you? 
 

  .استفاده کرد مثبت tag می کنند . لذا باید از منفیجمله را  little و few کلمات  (12

 Few people have known how to earn money, have they? 
 

 thereاستفاده میکنیم یا از کلماتی نظیر  ضمیراستفاده نمیکنیم و همواره از  اسماز   tagهیچگاه  در  (13

 استفاده میکنیم . oneیا 

 No one can answer this question, can he? 
 

 جمله های بدون فعل کمکی عمل می شود. مانند had to / has to / have to برای  (14

 You had to see a doctor, didn’t you? 
 

 در جمله سوال کوتاه استفاده می شود. there از خود کلمه  there برای  (15

 There is a cat in that room, isn’t there? 
 

از ضمیر   these و those در سوالی کوتاه و برای  itاز ضمیر  this و that برای ضمیرهای اشاره  (16

they .در سوالی کوتاه استفاده می کنیم 

 This is your car, isn’t it? 

 Those are your friends, aren't they? 
 

 نوشت. مثبتو  منفیبه کار رفته باشد می توان سوالی کوتاه را به دوصورت  onlyاگر در جمله خبری قید  (17

 You have only one brother, do you? /don’t you? 
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1. They answered the question………..… they? 
            a. doesn’t                  b. do                    c. didn’t               d. did 

    

2. You can see him at school,…….. you? 
            a. can’t                      b. doesn’t             c. see                   d. did 

 

3. We don’t live near here, ………….   we? 
            a. does                      b. do                      c. did                d. didn’t 

 

4. My brother, Ali is playing in the yard, isn’t………? 
            a. Ali            b. my brother           c. my brother Ali        d. he 

 

5. James built the first steam engine, …………?  
           a. did he      b. didn’t he            c.did James       d. didn’t James 

 
 

 فوق هایپاسخنامه تست 

 

5-b 4-d 3-b 2-a 1-c 
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 انواع جمالت در زبان انگلیسی
 الف(جمله ساده              ب(جمله مرکب               ج(جمله پیچیده               د(جمله مرکب پیچیده.

 

 simple sentence نوع اول، جمله ساده:

دارد. جمله ای ساده است که فقط یک عبارت مستقل داشته باشد.  فعلو یک  فاعلحداقل یک  سادهجمله هر

 نیست و نباید فریب اسمش را خورد . به دو مثال زیر توجه کنید. سادهجمله ساده لزوما کوتاه یا 

 Jack opened the door. 

 Jack opened his bag, stopped for a second, pulled out a pen, and start 

writing. 
 

 sentence compound: دوم، جمله مرکبنوع 

و یک فعل داشته باشد و با حروف ربط به هم وصل شوند.به آن جمله مرکب  بیش از یک فاعلاگر جمله ای 

  .گفته می شود

 Jack opened his bag, something else distracted his attention.              
 

 مهمترین حروف ربط عبارت اند از

: (for , and, nor, but, or, yet, so, because , even) 

وقتی به شیوه ای صحیح دو جمله ساده و کامال مستقل ازهم را به یکدیگر متصل کنیم جمله مرکب پدید می  

 آید .این اتصال از دو راه ممکن است:

 (.;با استفاده از یک نقطه ویرگول ) : راه اول

خوانده  fanboys که به صورت اختصار  حروف ربط باالبا یک ویرگول و یک حرف ربط مناسب مثل  : راه دوم

 می شوند.

به کار می روند که تنها از راه دانستن معنی جمله پایه و  منظوری خاصهرکدام از حروف ربط فوق برای بیان 

 جمله پیرو می توان به رابطه بین آنها پی برد و از حرف ربط مربوط به آن استفاده کرد.
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And  کاربرد 

And کنیم اضافه قبلی عبارت به را توضیحاتی جدید خواهیم می که شود می استفاده زمانی. 

 I go to the park every Sunday to watch the ducks on the lake and 

the men playing soccer. 
 را کنند می بازی فوتبال که را مردانی و کنم تماشا دریاچه در را ها مرغابی تا روم می پارک به ها یکشنبه من"

 ".کنم نگاه

 I like tea and coffee                                                   ".من چای و قهوه دوست دارم"  
………………………………………………. 

But کاربرد 
 

But  دهیم نشان را تضاد جمله جدید با جمله پایه خواهیم می که شود می استفاده زمانی حرف این از. 

 He reads magazines, but he doesn’t like to read books 
 "ندارد. دوست را کتاب خواندن ولی خواند می را مجالت او"

 The soccer in the park is entertaining in the winter, but it’s better 

in the heat of summer. 
 "است. دیگر چیز یک تابستان درگرمای ولی است کننده سرگرم زمستان در پارک در فوتبال بازی"

………………………………………………. 

Or کاربرد 

 

 .شود می استفاده کردن از بین گزینه های موجود انتخاب یا کردن جایگزین برای or از

 Do you like tea or coffee                                             "?قهوه یا چای دوست داری؟"  
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 He doesnt have a television or a video.".او تلویزیون یا یک دستگاه ویدئویی ندارد"  

 Shall we go out to the cinema or stay at home. 
 "؟بمانیم خانه یا سینما بریم نظرت به"

 

………………………………………………. 

So کاربرد 

 

 .شود می استفاده, معلول و علت کردن بیان یا کاری پیامد یا نتیجه دادن نشان برای so از

 We were bored with the movie, so we left cinema. 

 ".کردیم ترک را سینما بنابراین,بودیم شده خسته فیلم از ما"

 there are no more chairs available, so you will have to to stand 
 ".بایستی سرپا باید تو بنابراین, نیست نشستن برای اضافی صندلی آنجا"

 
………………………………………………. 

For کاربرد 

 

 .شود می برده کار به هدف یا دلیل دادن نشان برای for کلمه

 I go to the park every Sunday, for I love to watch the ducks on the 

lake. 

 ".کنم تماشا دریاچه در را ها اردک که اینم عاشق زیرا.روم می پارک به ها یکشنبه من"

 Comfort her, for he is sad.                   ".او را دلداری بده, زیرا که او ناراحت است"  

 Father, forgive them for they know not what they do. 

 "کنند. می چه دانند نمی زیرا ببخش را آنان, خداوندا" 

………………………………………………. 

Nor کاربرد 

 

 در قبل از که ای منفی عبارت جایگزین را منفی ایده یک خواهیم می که بریم می کار به زمانی را عبارت این

 .کنیم, داشته وجود جمله
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 I don’t go for the fresh air nor really for the ducks. Honestly, I just 

like the soccer. 

 ".دارم دوست را فوتبال بازی فقط, ها اردک دیدن برای نه روم می خوری هوای برای نه من"

 It was not my fault, nor was his.it just an accident. 

 ".بود تصادف یک فقط این.اون تقصیر نه, بود من تقصیر نه"

………………………………………………. 

Yet کاربرد 

 

 .شود می برده کار به جمله دو بین تضاد دادن نشان برای but همانند

 I always take a book to read, yet I never seem to turn a single page. 

 ".خوانم نمی را ها آن از صفحه یک حتی وقت هیچ حال این با.گیرم می خواندن برای کتاب یک همیشه من"

 He is so young, yet so experienced.   ".او بسیار جوان است, ولی بسیار با تجربه است " 

………………………………………………. 

Because کاربرد 
 

 .دهیم توضیح را کاری یا چیزی دلیل خواهیم می که شود می استفاده هنگامی کلمه این از

 She goes to the tennis club because she likes to play tennis. 

 ".کند بازی تنیس دارد دوست زیرا, رود می تنیس باشگاه به او"

 She did not come to school, because she was ill 
 ".بود مریض او اینکه دلیل به, نیامد مدرسه به او"

………………………………………………. 

Even کاربرد 

Even روی اتفاقی, مشکالت یا ها موانع, محدودیت برخی وجود علیرغم که شود می برده کار به زمانی 

 .داد خواهد

 I am going to the party, even if it rains.   "من به مهمانی خواهم رفت, حتی اگر باران بیاد"  

 She likes swimming, even in winter.        ".او شنا کردن را دوست دارد حتی در زمستان"  
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 زبان دوازدهم

 درس دوم

Look it up 

 حقایق جالب و شگفت انگیز:

  سال قبل جمع آوری شد. 1000اولین فرهنگ لغت فارسی حدود 

  تا  1864انجامید.)از سال  لسال به طو 134تالیف و گردآوری بزرگترین فرهنگ لغت جهان

1998.) 

  انگلیسی اضافه می شود.لغت جدید هر ساله به زبان  4000حدود 

  میلی متر می باشدکه جهت خواندن آن  18*27اندازه کوچکترین فرهنگ لغت جهان حدود

 بایستی از ذره بین استفاده نمود.  
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Part 1 Get ready & conversation 

 تست های کنکوری مربوط به بخش فوق با کمی تغییرات

1. I asked the doctors advice ,and she ……………………that I get more exercise. 

   a)advanced             b)recommended              c)supposed         d)completed 

2. Our workers are …………………..the information for an online database. 

   a)compling             b)magnifying                   c)spending          d)bowing 

3. This microscope ……………………things one hundred times. 

   a)choose                 b)designs                          c)produce            d)magnifies 

4. There were many more deathes than was first……………………… .  

    a)completed          b)sliced                            c)supposed            d)exchanged 

5. My grandfather forgets things easily ,so he has downloaded an ……………… that 

reminds him of things he has to do? 

     a)imagine              b)glass                            c)area                      d)PC 

 پاسخنامه تست های واژگان بخش اول

1-b 2-a 3-d 4-c 5-d 

 (1کلمه) (1معنی) (2کلمه) (2معنی)

Advanced پیشرفته Monolingual یک زبانه 

Bilingual دوزبانه Recommended توصیه کردن 

Compile گردآوری کردن،تالیف کردن Suppose گمان کردن،فرض کردن 

Design طراحی کردن،طراحی Wherever هرجا 

Elementary ابتدایی ،مقدماتی App برنامه کاربردی کامپیوتر 

Function عمل،عملکرد،کارکرد By دربیان ابعاد( در( 

Intermediate میانه،متوسط If آیا اگر، آیا که  

Look up پیداکردن معنی چیزی،جستجو Level سطح 

Magnify بزرگ کردن PC کامپیوتر شخصی 
Magnifying glass ذره بین Pocket جیب 

 دوازدهمپایه دوم  اژگان و نکات گرامری درس و
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Part 2 New words & expression , reading 

 (1کلمه) (1معنی) (2کلمه) (2معنی)

Abbreviation اختصار Minor جزئی ، کوچک 

Allow اجازه دادن Offer پیشنهاد کردن 

Arrange ترتیب دادن،چیدن،مرتب کردن Once وقتی که 

Bold  شده،برجسته،چشم انداز روشنبزرگ  Origin مبدا،اصل،سرچشمه 

Claim ادعا کردن Pollution آلودگی 

Communicative ارتباطی ،اهل معاشرت Purpose هدف 

Complicated پیچیده Read on  به خواندن ادامه دادن 

Comprehensible قابل فهم Section بخش، قسمت 

crop محصول کشاورزی Stand for نشان دادن،نمایانگرچیزی بودن 

Disconnect قطع کردن، جداکردن Support حمایت کردن 

Effectively به طور موثری Systematic قاعده دار،اصولی،منظم 

Entire کل، تمام Throughout سراسر،در همه 

Entry ورود،فرهنگ و فهرست مدخل Tip توصیه،راهنمایی،نکته 

Essential ضروری اساسی Unchangeable غیرقابل تغییر 

Expand توسعه دادن،منبسط کردن Unexpected بطورغیرمنتظره 

Figure out کشف کردن،فهمیدن،حل کردن Unknown شناخته نشده،نامعلوم،گمنام 

Guide راهنمایی کردن،هدایت کردن Work کارکردن 

Highlight برجسته کردن،باماژیک مشخص کردن Work out  کردن،کشف کردن،فهمیدنحل  

Immediately فورا Single مجرد ، تنها 

Incomprehensible دورازفهم،باورنکردنی،نامفهوم Snake مار 

Introduction مقدمه، معرفی Symbol سمبل، نشانه 

Issue موضوع،مسئله،قضیه technique تکنیک، فن 

Jump into به طورناگهانی برای انجام کاری تصمیم گرفتن user کاربر 

Keep to onself تنها به سربردن،توی الک خودبودن   
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 تست های کنکوری مربوط به بخش فوق با کمی تغییرات

1. All the faction are making air dirty ,and we should do something about it.If we 

don’t take air ……………… seriously , it will be hard for future generations to breathe. 

    a)addition               b)pollution                c)destruction              d)protection 

2. The scientists says that the experiment produced some ……….results. 

    a)unhappy              b)unexpected             c)weekly                     d)cruel 

3. Children have to learn to communicate ………………… . 

    a)hopelessly           b)elementarily            c)effectively               d)bloodily 

4. Kevin passed away in Germany ,and his family made ……………….. for his body to be 

flown back. 

     a)connections       b)celebrations             c)discussions        d)arrangements 

5. Kevin who passed away a few months ago in Germany was a quiet man who 

had……………… . 

    a)kept to himself          b)jumped into        c)loohed up        d)figured out 

6. The procedure must be clear and …………….. to all staff. 

    a)immediate                  b)minor                  c)comprehensible          d)calm 

7. You may not achieve all of them ,but a(n)……………..plan gives you the best chance 

of doing so. 

     a)systematic                 b)known                 c)entire                  d)bold 

8. Things will ………………,you will see. 

    a)call up                         b)work out             c)jump into            d)keep up 

9. The computer industry has ………………greatly over the last decade. 

    a)recognized                 b)produced             c)expected              d)expanded 

10. If you have made an effort, you should explain the …………….. and the reason 

behind it.  

    a)item                            b)purpose                c)business           d)improvement 

 

 پاسخنامه تست های واژگان بخش دوم

1-b 2-b 3-c 4-d 5-a 6-c 7-a 8-b 9-d 10-b 
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 تست های کنکوری مربوط به بخش فوق با کمی تغییرات

1. Tom finally figured out where the …………….had been hidden. 

   a)treasure                   b)origin                   c)issue                       d)offer 

2. It is …………..to check whether the flight times have changed before you leave for 

the airport. 

   a)wide                        b)wise                     c)neat                         d)orginal 

3. ………………in poor health ,Mother Teresa continued to carry out her duties. 

   a)because                  b)when                    c)wherever                 d)although  

4. We will always do our best to ………………our students to be successful. 

   a)support                  b)stand                    c)borrow                    d)expect 

5. Hillary was surprised to see that ……………of her classmates agreed with her 

decision. 

   a)lmost                     b)several                  c)lot                            d)amount  

6.  The …………….are on the D drive if you want to look at them. 

   a)CDs                       b)tapes                      c)PDFs                       d)flashes 

7. Copies of the report have been made ………………available. 

   a)widely                  b)essentialy                c)originally               d)heavily  

 پاسخنامه تست های واژگان بخش سوم

1-a 2-b 3-d 4-a 5-b 6-c 7-a 

Part 3 grammar 

 (1کلمه) (1معنی) (2کلمه) (2معنی)

Although اگرچه Widly به طوروسیع،تاحدزیادی 

Crowded شلوغ،پرازدحام Wise  ،عاقالنهعاقل  

Guy شخص ،فرد Enter واردشدن 

Several چندین Glasses عینک 

Stand پایه، بساط،ایستگاه Ostrich شتر مرغ 

treasure گنجینه،ثروت،نفیس،پربها   
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Part 4 Listening& speaking , pronounciation ,writing , 

 (1کلمه) (1معنی) (2کلمه) (2معنی)

Access رسیدن به،دست یافتن به Suffer رنج بردن 

Aid کمک Surround احاطه کردن،دورکردن 

Astronaut فضانورد Sweet شیرین،خوش،مطبوع 

Body of water محوطه آبی،آب زیاد Term واژه، اصطالح 

Clue راهنما، سرنخ Transmit پخش کردن،فرستادن،انتقال دادن 

Exclamation حرف،ندا،جیغ،فریاد Trouble مشکالت، دردسر 

Floor کف اتاق،طبقه vibration لرزش ، ارتعاش 

Format شکل ، قالب Whereas درحالی که،اما 

Generally عموما Wing بال 

group گروه بندی کردن،گردآوردن Wish خواستن،آرزو داشتن 

Imaginary تصوری، تخیلی Anthill مورتپه 
In somebody 

shoes 
 دوراز Away به جای کسی بودن

Indeed واقعا،البته Browser مرورگر 

Infection عفونت Database پایگاه اطالعاتی 

inner داخلی Fresh water آب شیرین 

Insect حشره Hardworking سخت کوش 

Invisible نامرئی، مخفی One after 

another 
 یکی پس از دیگری

Loss فقدان،خسارت،شکست Plus به عالوه، به اضافه 

Magnet آهن ربا،مغناطیس Salt نمک 

Ocean اقیانوس Shape شکل 

Primary اساسا،عمدتا،به ویژه superhuman فوق بشری 

Read sb mind فکر کسی را خواندن   
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 تست های کنکوری مربوط به بخش فوق با کمی تغییرات

1. The gas is ……………..but highly dangerous . 

    a)invisible                  b)general                  c)middle                    d)inner  

2.The firefighter looked at the people who ………………the palace. 

    a)moved                    b)surrounded           c)transmitted            d)wished  

3. The system …………….information over digital phone lines. 

    a)translates               b)transports             c)magnifies                d)transmits  

4. I think he ……………..quite a lot when his wife left him. 

    a)suffered                 b)supported              c)surrounded            d)spared 

5. The people in this area are really poor ,and we couldn’t meet their needs .But 

after receiving forging ………………from many countries , we were able to solve some 

of their problems. 

    a)exchange              b)database                 c)app                          d)aid 

6. We must protect older people from harm ,whether it is real or ………………. . 

    a)invisible                b)imaginary               c)amazing                 d)inventive 

7. The blood supply in this area is much better and the risk of …………..therefore 

much less. 

    a)infection               b)access                      c)explamation          d)insect 

8. The second –floor neighbor said that they could feel the …………….of the music 

through the floor. 

    a)imagination          b)communication     c)expection              d)vibration  

9. “Want some coffee? “ you …………………. .” 

     a)read my mind      b)keep to yourself     c)help myself    d)behave yourself 

10. He killed the wild animal because he had to. I think anyone in his …………. Would 

have done the same thing. 

    a)laps                        b)sites                         c)works                   d)shoes  

 

 پاسخنامه تست های واژگان بخش چهارم

1-a 2-b 3-d 4-a 5-d 6-b 7-a 8-d 9-a 10-d 
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 تست های کنکوری مربوط به بخش فوق با کمی تغییرات

1. The scientists need to …………………themselves and work as a team. 

    a)present                  b)lie down                  c)organize                  d)find out 

2. The United States was once a ………………of Great Britain. 

    a)clue                       b)country                    c)countryside             d)colony  

3. A severe …………… has caused most of the corn crop to fail. 

    a)drought                b)destruction              c)position                d)preparation  

4. My wife is going to change furniture and other household ………………very soon. 

     a)forms                   b)gifts                          c)goods                      d)values 

 

Part 5 workbook 

 (1کلمه) (1معنی) (2کلمه) (2معنی)

Behind پشت Scale میزان،درجه،مقیاس 

Being وجود، هستی Scavenge به دنبال مردار و زباله گشتن 

Bite گازگرفتن،گاززدن Scavenger الشخور،زباله گرد 

Colony مستعمره،گروه، دسته Volume جلد، کتاب 

Commercial تجاری،بازرگانی whatever هرآنچه 

Drought خشکسالی Wingless بدون بال،بی بال 

Find out متوجه شدن،فهمیدن Arm دست ، بازو 

Goods متاع،کاال،لوازم Biographical مربوط به شرح زندگی کسی 

Huge تنومند،بزرگ جثه Biography زندگی نامه 

Lie دراز کشیدن،قرارداشتن Electricity برق، الکتریسیته 

Organize سازمان دادن Foot پا،واحد اندازه گیری،فوت 

Painful دردناک Style سبک،روش،طرزبیان 

Passanger مسافر Technical تکنیکی 

Reproduce تولید مثل کردن waterway آبراه، راه آبی 

resourse منبع   
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5. The country has few energy ……………..of its own.  

    a)topics                  b)orders                  c)resources                  d)websites 

6. Which wild animals ………………among the rubbish? 

    a)present               b)researches           c)surround                  d)scavenge  

7. The vius which has been discovered recently is able to ………………itself very 

rapidly. 

     a)reproduce         b)recorder               c)repeat                      d)repair 

8.  My father planted these tress two years ago, and he says that they were 

planted for …………….use. 

     a)paintful             b)commercial         c)early                         d)willing 

9. It is really surprising. ……………. I suggest ,he always disagrees. 

     a)However           b)Although             c)Whatever                 d)While  

10. At first we thought the man would hear whatever we said ,but a few minutes 

later we ………….out that he was deaf. 

     a)found                b)put                       c)imagined                   d)guessed  

11. Whenever you want to read this book , you should use s(n)………………..glass. 

     a)expanding        b)magnifying         c)esensial                      d)bright 

12. Have you ever heard the saying “………........speak louder than words” 

     a)prayers             b)sections               c)actions                      d)activites  

13. A:What is the use of a learners dictionary ? 

     B: It is …………..for foreign students to help them learn English better. 

     a)recommended    b)designed           c)supposed                 d)combined 

14. Everybody can carry a(n)……………….dictionary wherever they go because it is 

small. 

      a)pocket                b)elementary        c)native                      d)basic 

 

 پاسخنامه تست های واژگان بخش پنجم

 

1-c 2-d 3-a 4-c 5-c 6-d 7-a 

8-b 9-c 10-a 11-b 12-c 13-b 14-a 
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Majid is going to choose a suitable dictionary for his English class. He is 

talking to his English teacher during the break. 
قصد دارد تا یک فرهنگ لغت مناسب برای کالس انگلیسی خود انتخاب کند. او در زنگ تفریح در حال  مجید

 بحث کردن با معلم انگلیسی اش است.

Majid:  Excuse me Mr. Iranmehr, I wonder if you could help me.  
 : عذرخواهی می کنم آقای ایران مهر. با خود فکر می کردم که شما بتوانید کمکم کنید.مجید

Mr. Iranmehr: Sure. How can I help you?  
 : مطمئنا،چطور می توانم کمکتان بکنم.آقای ایران مهر

Majid:  I’d like some information about a good English dictionary.  
 : اطالعاتی در باره یک فرهنگ لغت خوب می خواستم.مجید

Mr. Iranmehr: Oh, well. Have you ever used a dictionary?  
 : اوه، خب،آیا تا به حال از فرهنگ لغت استفاده کرده ای ؟آقای ایران مهر

Majid:  Actually, I haven’t. But I’ve heard that using a good dictionary 

can really help me learn English better.  
: حقیقتا تا به حال از فرهنگ لغت استفاده نکرده ام.اما شنیده ام که استفاده کردن از یک فرهنگ لغت مجید

 .خوب مارا در یادگیری بهتر زبان انگلیسی کمک می کند

Mr. Iranmehr: That’s right. First, I recommend a learner’s dictionary.  
 درست است. در وهله اول من به شما یک فرهنگ لغت یاددهنده را سفارش می کنم.آقای ایران مهر: 

Majid:  What is a learner’s dictionary? 
 : فرهنگ لغت یادگیرنده چیست؟مجید

 Mr. Iranmehr: It is designed for foreign students. It also helps them 

learn English better.  
: این فرهنگ لغت برای دانش آموزان غیر بومی و خارجی طراحی شده است. و به آنها کمک می آقای ایران مهر

 کند که زبان انگلیسی را بهتر یاد بگیرند.

  47صفحه  دوازدهمپایه  دومدرس  مکالمهترجمه 
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Majid: Is there only one type of it? 
 فقط یه گونه از این نوع فرهنگ لغت وجود دارد؟: آیا مجید

Mr. Iranmehr:  No, in fact dictionaries have different types, levels, and 

sizes.  
 : البته که نه؟ در حقیقت فرهنگ لغت ها انواع و سطح و اندازه های مختلفی دارند.آقای ایران مهر

Majid:  What type do you suggest?  
 شما کدامیک را پیشنهاد می کنید؟ :مجید

Mr. Iranmehr: I suppose a monolingual dictionary is more suitable for 

you, because you can find word information in English.  
 : به نظر من فرهنگ لغت یک زبانه برای شما بهتر و مفیدتر است، بخاطر اینکه شما می توانیدآقای ایران مهر

 اطالعات بیشتری در مورد کلمات زبان انگلیسی به انگلیسی پیدا کنید.

Majid:  And what about levels?  
 : در مورد سطح های گوناگون چطور؟مجید

Mr. Iranmehr: Well, there are usually three levels: elementary, 

intermediate and advanced. For you as a high school student, an 

elementary one is OK.  
: خب، معموال سه نوع سطح وجود دارد. ابتدایی، متوسط، و پیشرفته. برای سما به عنوان یک دانش آقای ایران مهر

 آموز سطح دبیرستانی سطح مقدماتی و ابتدایی مناسب تر است.

Majid:   Do I need a small size one?  
 لغت احتیاج دارم. : آیا من به اندازه کوچک فرهنگمجید

Mr. Iranmehr: Yes, a pocket dictionary. You can carry it wherever you 

go.  
 : بله به یک فرهنگ لغت جیبی. شما می توانید آنرا هر کجا که خواستید ببرید.آقای ایران مهر

Majid:  Oh, it’s very good. And hmm…, is it expensive?  
 است. و گران است؟ : اوه، بسیار عالیمجید
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Mr. Iranmehr: No, such dictionaries are not expensive. By the way, you 

can use a free online dictionary, too. And also there are some free 

dictionaries for PCs and apps for smart phones.  
یستند. همچنین شما می توانید از فرهنگ لغت های آن : خیر ، این قبیل فرهنگ لغت ها گران نآقای ایران مهر

الین که بصورت رایگان هستند نیز استفاده کنید. و همچنین فرهنگ لغت هایی نیز برای کامپیوتر های شخصی 

 و نرم افزارهایی برای گوشی های هوشمند در دسترس هستند.

Majid:  Thanks, that’s a good idea, but I’d like to use a pocket dictionary! 
م.: متشکرم. ایده بسیار خوبی است، اما من ترجیح می دهم از فرهنگ لغت جیبی استفاده کنمجید  

 

 

 

How to Use a Dictionary 

 چطور از فرهنگ لغت استفاده کنیم. 

A good dictionary gives the user information about words such as 

spellings, pronunciations and definitions. It also gives examples of how 

to use the words in sentences correctly. Therefore, it is essential to 

know how to use a dictionary. In this lesson, we provide you with some 

helpful tips on how to use a dictionary effectively. 
یک فرهنگ لغت خوب اطالعاتی درمورد کلمات مانند امالها و تلفظ ها و معنای آنها به کاربر یا استفاده کننده 

می دهد. همچنین نمونه ها و مثالهایی را برای نشان دادن اینکه چطور آنها را بصورت درست و صحیح در جمله 

. درنتیجه مهم است بدانیم چگونه از یک فرهنگ لغت استفاده کنیم. در این مطالعه، استفاده کنند به ما می دهد

 ما نکات مهم و مفیدی را برای شما درباره استفاده موثر از فرهنگ لغت را فراهم می کنیم.

 1. Choose the Right Dictionary. There are many different types of 

dictionaries such as learner’s dictionaries, general dictionaries, picture 

dictionaries, etc. Therefore, first identify your needs. Without choosing 

the right one you cannot meet your language needs.  

  51صفحه  دوازدهمپایه  دومدرس  ریدینگترجمه 
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غت های . تعداد زیادی انواع فرهنگ لغت وجود دارد مانند فرهنگ لفرهنگ لغت درستی راانتخاب کنید .1

یادگیرنده، فرهنگ لغت های عمومی ، فرهنگ لغت های تصویری و ...... در نتیجه در ابتدا نیازهای مایحتاجی 

خودتان را مشخص نمایید. بدون در نظر گرفتن انتخاب درست فرهنگ لغت مناسب، شما نیاز زبانی تان را نمی 

 توانید برطرف کنید.

2. Read the Introduction. The best way to learn how to use your 

dictionary effectively is to read its introduction. This section explains 

issues like how entries are arranged, what information is offered in 

entries and what abbreviations and pronunciation symbols are used 

throughout the entries.  
بهترین راه جهت اینکه بدانید چگونه از فرهنگ لغت بصورت مفیدتر و موثرتر  مقدمه فرهنگ لغت را بخوانید. .2

استفاده کنید این است که مقدمه فرهنگ لغت را مطالعه کنید. بخش مقدمه،مسائلی مانند چطور و با چه ترتیبی 

داده شده و دارای چه عالئم اختصاری و نشانه های  لغات چیده شده اند و اینکه چه اطالعاتی در مورد کلمات

 تلفظی هستند را برای ما توضیح می دهد.

3. Learn the Abbreviations. Different types of abbreviations are often 

used in the definitions for a word. This can be confusing if you do not 

know what the abbreviations stand for. 
.انواع مختلف و گوناگونی از اختصارات جهت شرح و توصیف یک کلمه عالئم مخفف و اختصاری را فراگیرید .3

 استفاده شده است. اگر شما این اختصارات را بلد نباشید برای شما گیج کننده خواهد بود. 

4. Learn the Guide to Pronunciation. If you immediately jump into using 

the dictionary without understanding the pronunciation guide, it can be 

difficult to figure it out.  

.اگر شما فورا و قبل از اینکه راهنمای تلفظ را فرابگیرید به دنبال استفاده راهنمای چگونگی تلفظ را فراگیرید .4

 خت خواهد بود.کردن از فرهنگ لغت باشید ،فهمیدن آن برای شما س

5. Read the Guide Words. These are the two words at the top of each 

page that show the first and last entries on the page. These words will 

help you find the word you are looking for in the right letter section.  



 

 جزوه کامل کنکور زبان انگلیسی                                                                                                                     دکتر حسن لطفی 

347 
 

.دو کلمه در باالی هر صفحه وجود دارد. که کلمه ی اول و کلمه آخر نوشته کنیدکلمه های راهنما را مطالعه .5

شده در هرصفحه را نشان می دهد. این کلمات به شما در پیدا کردن کلمه ای که دنبالش هستید کمک شایانی 

 می کند.

6. Read the Definitions. Once you find an entry, you can find the exact 

meaning of the word, its pronunciation, part of speech, synonyms, 

antonyms, and probably its origin.  
زمانیکه شما کلمه ای را پیدا کردید. شما می توانید معنی دقیق کلمه مورد نظر،تلفظش،نقش معانی را بخوانید..6

 یدا کنید.کلمه در جمله،مترادف ها،متضاد ها و به طور حتم ریشه اش را نیز پ

7. Look for Collocations. Learning the meaning of a single word is not 

usually enough. Through sentence examples, try to learn ‘words in 

combination’ to expand your vocabulary. 
ک لغت کافی نمی باشد. در .معموال یادگرفتن معنای صرف یبه دنبال کلمات هماوند یا همنشین بگردید .7

 میان مثالهای جمالت، کلمات همنشین و ترکیبی را فرابگیرید تا دایره لغات شما گسترش یابد. 
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 ( Word Attack Strategies) استراتژی حمله به کلمه ناآشنا در متن
 

 

کلمات ناآشنا را به درستی درک معنی ,وتلفظ, رمز گشاییکمک می کند تا خواننده  حمله به کلمهاستراتژی 

انجام دهد این استراتژیها به خوانندگان کمک می کند تا با قطعه قطعه کردن کلمات ناآشنا به هرکدام از آنها از 

 زاویه ای متفاوت حمله کنند.رعایت اصول زیر در به کارگیری این استراتژیها مفید است.

 ند صدای حروف خارج از کلمه تکرار بل ب(استفاده از تصاویر      الف(

 شکستن کلمه به اجزای تشکیل دهنده:ت(

این استراتژی یکی از مهمترین استراتژیهای درک لغات است.سعی کنید چند حرف را در کنار هم بخوانید.این 

 پایانه های واژه ای کل کلمات یا کلمات پایه باشند. پسوندها,پیشوندها,نماد,صدامجموعه حروف ممکن است 

خیلی مفید و اساسی است.اما یادگیری تمام آنها ریشه های لغات و پیشوندهاو  پسوندهانستن معنی دا

کارآسانی نیست.به ویژه که ریشه بیشتر آنها ریشه در زبان التین دارد. هربخش ازیک کلمه را بخوانید وسعی کنید 

کنید.و کلمه را با صدای بلند بخوانید.به معانی و کاربرد آن را درک کنید.سپس بخش های مختلف را باهم ترکیب 

دنبال انواع مختلف یک کلمه در جمله باشید.مثال ممکن است شما فعل یک کلمه را بدانید اما از همان فعل 

بااستفاده از پسوند یا پیشوند اسم صفت یا قیدی ساخته شده باشد که تا بحال با آن برخورد نکرده باشید.بنابراین 

 نواع همان کلمه را می دانید.شما معانی تمام ا

 اتصال کلمه جدید با دانش لغوی گذشته:ج(

سعی کنید کلمه جدید را با یک کلمه که می دانید متصل کنید.در مورد کلمه ای مشابه که می دانید فکر 

ست.برای کنید.کلمه آشنا را به کلمه ناآشنا مقایسه کنید.ببینید آیا کلمه آشنا مشابه یا شکلی از کلمه ناآشنا نی

امتحان این نکته از کلمه شناخته شده در جمله استفاده کنید. اگر شباهتی وجود داردپس معنای کلمه ناآشنا را 

 فهمیده اید.

 خواندن بیش از یک بار جمله :د(

 فکر کنید که چه کلمه ای ممکن است در جمله معنادار باشد.همان کلمه را بکار ببرید و ببینید جمله معنی دارد.

 ذر از کلمه ناآشنا:گه(

ازکلمه ناآشنا بگذرید و به دنبال سرنخ ها برویید.اگر همان کلمه در جمله بعدی تکرار شود جمله دوم را با جمله 

 اول مقایسه کنید . چه کلمه ای ممکن است در هردو جمله معنی داشته باشد؟
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 استفاده از دانش پیشین:ی(

گراف یا جمله می دانید فکر کنید.وبه دانش قبلی خود در مورد همان در مورد آنچه که در مورد موضوع کتاب ,پارا

موضوع رجوع کنید.این تکنیک به ویژه در مورد متن هایی که اطالعات علمی و ... را از مجالت و کتابها و ... ارایه 

 می کنند می تواند مفید واقع شود.

 در زبان انگلیسی(relative clauses) جمله واره های موصولی

 

Relative pronouns and relative clauses in English 
 

  )Relative Pronouns(ضمایر موصولی در زبان انگلیسی و کاربرد آنهاجمله واره  موصولی یا 
بعنوان  می باشند ودر بین دوجمله یا وسط جمله به کارمی روند( wh)ضمایری هستند که دارای ضمایر موصولی،

 :ترین ضمایر موصولی عبارتند ازشوند. رایجهای موصولی استفاده میوارهمعرف جمله

 

 ضمیر موصولی کاربرد ضمیر موصولی

 who ضمیر موصولی فاعلی برای انسان

 whom ضمیر موصولی مفعولی برای انسان

 which ضمیر موصولی فاعلی و مفعولی برای غیر انسان

 what و مفعولی بدون مرجع صریحضمیر موصولی فاعلی 

 whose ضمیر موصولی ملکی برای بیان حالت ملکی در انسان و گاهی غیر انسان

 that ضمیر موصولی فاعلی و مفعولی برای انسان و غیر انسان

 of which ضمیر موصولی ملکی برای بیان تعلق و اختصاص در غیر انسان

 

 واره موصولینوع جملهدارد و  اسمی که به آن اشاره کنیم بهکه ما استفاده می ضمیر موصولینوع  :۱نکته 

 .بستگی دارد

 معنی می شود. " که "ضمایر موصولی در زبان فارسی بصورت  :۲نکته 
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 می گویند. جمالت موصولیبه جمله هایی که با ضمایر موصولی شروع شود  :۳نکته

 قبل از خود را شرح می دهند. ضمیریا  اسمضمیر موصولی مانند دیگر ضمایر درزبان انگلیسی  :4نکته 

 
 .هایی که ضمایر موصولی به آنها اشاره دارند خط کشیده شده استآید در زیر اسمهایی که در ادامه میدر مثال

 
 who:ضمیر موصولی 

 

 
 

کنیم. از استفاده می حیوانات خانگیو گاهی اوقات برای اشاره به  انسانبرای اشاره به  who از ضمیر موصولی

کننده استفاده واره موصولی غیر تعریفکننده یا جملهواره موصولی تعریفاین ضمیر موصولی برای تعریف جمله

 گردد.می

 I think there’d be a lot of children who’d love to have a climbing wall 

in school.                              (تعریف کننده) 

 That’s the dog who doesn’t like me.     (تعریف کننده: اشاره به یک حیوان خانگی) 

 There’s this guy at work, who’s one of my friends, well he’s never been 

on a train.                             (غیر تعریف کننده) 

 

 بعنوان فاعل و مفعول: whoکاربرد 

 کنیم.واره موصولی استفادهیک جمله مفعولیا  فاعلبعنوان  who توانیم ازما می

 She’s going out with a bloke who’s in the army.   
  "او با یک مرد که در ارتش است بیرون میرود".                                                    

 The woman who I saw yesterday was Sheila  . 
 "زنی که دیروز من دیدم شیال بود"  

 . وارۀ موصولی است، اشاره داردجمله فاعلِکه  bloke به who مثال اولدر 
 .وارۀ موصولی است، اشاره دارددر جمله )saw( فعلِ  مفعولکه  woman the به who مثال دومدر 
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 whoحرف اضافه + 

 استفاده کنیم. متممِ حرف اضافهتوانیم بعنوان یک می who ضمیر موصولیاز 

  It was Cath who Ian gave the keys to. It wasn’t me.  
 ".یان کلید ها را به او داد. من نبودم کهآن کیث بود "

 باشد.می to اشاره دارد و متممِ ضمیرِ Cath به who در این مثال

 ضمیر از قبل بالفاصله و شودمی واقع موصولی وارۀ جمله انتهایِ در اضافه حرف ساختار این در :نکته

 .گیردنمیقرار  who موصولیِ

 Of all my friends, she’s the one who I know I can rely on.       (درست) 

 Of all my friends, she’s the one on who I know I can rely.      (نادرست) 

 همراه با گروه های جمعی افراد: whoکاربرد 

 ،مانند: کنیمانسان استفاده می جمعیرا برای اسامی  who ما اغلب

committee government group panel police brigade team 

 تیم تیپ،جوخه پلیس گروه گروه دولت کمیته

 

 Nicola phoned the fire brigade, who then alerted the police and social 

workers. 
 ".پلیس و مددکاران اجتماعی را آگاه کردند کهنیکوال به گروه آتش نشانی تلفن کرد، کسانی "

 .کنیمنمیاستفاده  اشیاءبرای  who از نکته:

 :مثال
 There are some very good art books which you can get ideas from.  (درست) 

There are some very good art books who you can get ideas from.  (نادرست). 

 

.............................................................................................................  

 whom:ضمیر موصولی 
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اشاره دارد، به شخصی که مفعول جمله است  whom که زمانی فقط و در انگلیسی رسمی یا نوشتاری whom از

 در نوشتار انگلیسی رایج تر از گفتار انگلیسی است. whom کنیم. در واقع استفاده ازاستفاده می

 The man whom you met yesterday is coming to dinner.  
 ".دیروز مالقات کردید برای شام می آید کهمردی را "

 باشد.می met یعنی جمله فعل برای مفعول که دارد the man به اشاره whom در این جمله

 

 whomحرف اضافه + 

 حرف یک متممِ بعنوان را whom توانیم می ما. است اضافه حرف با آن از استفاده ،whom کاربرد ترینرایج

 .کنیم استفاده اضافه

 Drama in schools is particularly good for pupils for whom English is a 

second language. 
 ."زبان دوم آنها زبان انگلیسی است، مناسب است کهدرام در مدرسه بویژه برای دانش آموزان  شنمای" 

 واقع شود. whom حرف اضافه باید قبل از نکته:

.............................................................................................................  

 whose ضمیر موصولی

 

 

 

 کنیم.استفاده می حیواناتیا  مالکیتِ افرادبرای اشاره به  whoseما معموالً از ضمیر موصولی 
 (my, your, his, her, its, our, their) قبل از اسم و به جای عباراتِ ملکی نظیر:  whoseاز 

 کنیم.استفاده می
 He’s marrying a girl whose family don’t seem to like him. 

 ".او در حال ازدواج است بنظر می رسد او را دوست ندارند کهخانواده دختری "

 whoseحرف اضافه + 

 استفاده کرد. متممِ حرف اضافهتوان بعنوان { میwhose از ساختارِ }اسم +

 Kate, whose sister I used to share a house with, has gone to work in 

Australia. 
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 ".من یک خانه را با او سهیم بودم، برای کار به استرالیا رفته است کهکیت، خواهرِ کسی "

توانیم حرف اضافه را بالفاصله قبل از ضمیر موصولی )در سبک نوشتاری رسمی( یا در انتهای در این ساختار ما می

 وارۀ موصولی )در انگلیسی غیررسمی( قرار دهیم.جمله

.............................................................................................................  
 

 whichضمیر موصولی 

 

 

 

 شود.اشاره دارند، استفاده می حیواناتیا  اشیاءهایی که به وارهدر جمله which از

کنیم. کننده استفاده میتعریفکننده یا غیر موصولیِ تعریفما از این ضمیر موصولی برای معرفیِ جمله واره هایِ

استفاده  which واره دارند، همیشه ازهای موصولی وقتی که اشاره به کل یک جمله یا جملهوارهبرای معرفی جمله

 کنیم.می

 You need to tick the box which says yes. 
 ".گوید بله تیک بزنیدمی کهای را شما باید جعبه"

 He won’t have much time to prepare for the meeting, which is this 

afternoon.  

 

  She had to get up and walk all the way to the other side of the 

room, which isn’t easy with a bad back. 
 ".با ستون فقراتِ معیوب آسان نیست کهاو مجبور بود بیدار شود و تمام راه را به طرف دیگر اتاق قدم بزند، "

 

وارۀ غیر کننده و در مثال دوم ضمیر موصولی یک جملهوارۀ تعریفدر مثال اول ضمیر موصولی یک جمله

 به کل جمله که قبل از خودش واقع شده، اشاره دارد. which کند. درمثال سوم،کننده را معرفی میتعریف

 استفاده کرد. تواننمی what استفاده کرد اما از that می توان از which به جای نکته:

 Another activity which/that I have chosen is photography.      (نادرست) 

 Another activity what I have chosen is photography.      (درست) 
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 بعنوان فاعل و مفعول whichکاربرد 

 وارۀ موصولی استفاده کرد.برای جمله مفعولو  فاعلمی توان به عنوان  which از

 The new sports complex, which will be built on the site of the old power 

station, will provide facilities for cricket, soccer, bowls and badminton.  

در محل نیروگاه قدیمی ساخته خواهد شد امکانات کریکت، فوتبال، بولینگ و  کهمجتمع ورزشی جدید "

 ".بدمینتون را فراهم خواهد کرد

 It was the same picture which I saw at the National Gallery.  
 ".من در گالری ملی دیدم کهاین همان تصویری است "

 built bel wil اشاره دارد که فاعل برای فعلِ the new sports complex به which مثال اولدر 

  .باشددر جمله وارۀ موصولی می
وارۀ موصولی است، در جمله saw که مفعول برای فعلِ the same picture به which مثال دومدر 

 .اشاره دارد

 whichحرف اضافه + 

 توان بعنوان متممِ حرف اضافه استفاده کرد.می which از

  Early in the Autumn Term there is a reception at which you can meet 

current staff and students. 
 ".می توانید کارمندان و دانش آموزان فعلی را مالقات کنید کهدر اوایل دوره پاییز، پذیرایی وجود دارد "

 Close by, in the churchyard, is the famous Rudston stone, from 

which the village takes its name.  
 ".روستا نام خود را از آن می گیرد کهدر نزدیکی کلبه، سنگ مشهور رودستون است "

 . باشدمی at اضافۀ حرف متممِ و دارد reception a اشاره به which مثال اولدر

 .است from اضافۀ حرف متممِ و دارد the famous Rudston stone اشاره بهwhich  دوم مثال در

توانیم حرف اضافه را بالفاصله قبل از ضمیر موصولی )در سبک نوشتاری رسمی( یا در انتهای در این ساختار ما می

 وارۀ موصولی )در انگلیسی غیررسمی( قرار دهیم.جمله
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 بعنوان اشاره کننده به کل یک جمله whichکاربرد 

 شوند.معرفی می whichهایِ موصولی که اشاره به کل جمله دارند همیشه با وارهجمله

 There’s going to be a new headteacher in September, which is good. 

It’s time for a change. 
 ".است تغییر زمانِ است. خوب که بود، خواهد جدید مدیر یک سپتامبر در"

 

.............................................................................................................  

 thatضمیر موصولی 

هایِ موصولی که به افراد، حیوانات و اشیاء اشاره دارند، وارهدر جمله which یا who، whom به جای that از

کننده، استفاده های تعریفوارهفقط برای معرفیِ جمله that کنیم. ضمیر موصولیاستفاده می

 است. which و who، whomازبسیار رسمی تر  That شود.می

 We met somebody last night that did the speech therapy course two 

years after you. (انسان) 

 ".دو سال بعد از شما دوره گفتار درمانی را انجام داده است کهما شبِ گذشته شخصی را مالقات کردیم  "

 The 8.30 is the train that you need to get. (شیء) 

 ".شما باید آن را بگیرید کهاست  8,۳۰قطار " 

 She blamed herself for everything that had happened. 
 ".اتفاق افتاده بود سرزنش کرد کهاو خود را برای آنچه "

 

  بعنوان فاعل و مفعول thatکاربرد  

That  وارۀ موصولی استفاده شود.یک جمله مفعولو  فاعلمی تواند بعنوان 

 Don’t take money that doesn’t belong to you. 
 ".به شما تعلق ندارد، نگیرید کهپولی را "

 It’s the same cooker that my mother has. 
 ".مادر من دارد کهاین همان اجاق گاز است "

 .است موصولی وارۀجمله فاعل به وابسته که دارد money به اشاره that ،مثال اولدر 
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 موصولی وارۀ جمله در has فعلِ برای مفعول که دارد cooker same the به اشاره that ،دوم مثال در 

 .باشدمی

 thatحرف اضافه + 

 .کند اشاره اضافه حرف متممِ به تواند می that موصولی ضمیر

 We’ve got some tennis balls that you can play with. 
 ".می توانید با آن بازی کنید کهما چند توپ تنیس داریم "

 .است، اشاره دارد with که متممِ حرف اضافۀ some tennis balls به that در این مثال،

گردد. جملۀ حرف اضافه استفاده نمی از that بالفاصله قبل از whose و which، whom بر خالفِ توجه:

 زیر نادرست است:

 We’ve got some tennis balls with that you can play.     )سپس( 

 .باشندمی then به معنایwith that  و عبارتbecause  به معنایin that  عبارت: نکته

 I was fortunate in that I had good friends. 
 ".دوستان خوبی داشتم زیرامن خوش شانس بودم "

 She turned off the light and with that she flounced out of the room. 
 ".از اتاق خارج شد سپساو چراغ را خاموش کرد و "

 به کار برده می شود. thatو اعداد ترتیبی،  عالی صفات و زیر کلمات از بعد نکته:

 

anywhere anybody anyone all anything anybody 
only nobody nowhere nothing something somebody 

 
 

او پس انداز  کهرا  هر چیزی

 .کرد، از دست رفت
.he saved was lost that Anything 

می روم، چهرۀ آرام  که هر جا

 .او را به خاطر می آورم
.I go remember his gentle face that Everywhere 
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 کهتصادفی بود  سومین 

 .دیروز دیدم
.I saw yesterday thataccident  thirdIt was the  

مردی بود  بلندقد تریناو 

 .تا آن وقت دیده بودم که
.I had ever seen thatman  tallestHe was the   

ارزش  کهچیزی بود  تنهاآن 

 .دیدنش را داشت
.was worth seeing thatthing  onlyIt was the  

 کهکتاب هایی را  همۀ

خوانده ام متعلق به کتابخانۀ 

 .او است

I have read belong to his  thatthe books  All

library. 

 

 موصولی ضمیر حذف

های وارهشود. حذف ضمیر موصولی فقط در جملهرسمی انگلیسی، معموالً ضمیر موصولی حذف میدر سبک غیر

 شود.واره اشاره دارد. انجام میجمله مفعولکننده و زمانی که ضمیر موصولی به موصولی تعریف

 German is a language which I’ve found hard to learn. 
 ".من آن را برای یادگیری سخت یافتم کهآلمانی زبانی است "

 German is a language I’ve found hard to learn. 
 ".من آن را برای یادگیری سخت یافتم کهآلمانی زبانی است "

کننده است و به درستی در جمله دوم واره موصولی تعریفمفعول جمله which هر دو جمله صحیح هستند؛ زیرا

 حذف شده است.

.............................................................................................................  

  She’s the singer who I heard on the radio. 
 ".در رادیو شنیده ام کهاو خواننده ای است  "

  She’s the singer I heard on the radio. 
کننده است و به درستی در جمله دوم واره موصولیِ تعریفمفعول جمله who هستند؛ زیراهر دو جمله صحیح 

 حذف شده است.

.............................................................................................................  
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 There’s a hill which begins three miles after the start of the race.  
 ".سه مایل بعد از شروع مسابقه آغاز می شود کهیک تپه وجود دارد "

 There’s a hill begins three miles after the start of the race. 

 .است کنندهتوصیف موصولیِ وارهجمله فاعلِ which است؛ زیرا نادرستجمله دوم 

.............................................................................................................  

 Sir James, whose birthday is on February 26, plans to lay on a big party. 
 ".فوریه، قصد دارد در یک مهمانی بزرگ باشد ۲6سر جیمز، روز تولدش در "

 Sir James, birthday is on February 26, plans to lay on a big party. 
 .است کنندهتعریف غیر whose وارۀ موصولی بعد ازاست؛ زیرا جمله نادرستجمله دوم 

 

.............................................................................................................  
 

 موصولی(: رضمی + اضافه حرف) ساختارِ در موصولی ضمایر حذفِ 

توان آن را کننده باشد، میوارۀ موصولی تعریفزمانیکه ضمیر موصولی بعنوان یک متممِ حرف اضافه در جمله

 گیرد.وارۀ موصولی قرار میحذف کرد. در این حالت حرف اضافه پس از حذف ضمیر موصولی، در انتهای جمله

 She was at the garden party which I was telling you about. 
 ".من در مورد آن به شما گفتم کهاو در مهمانی باغ بود " 

 She was at the garden party about which I was telling you. 
 She was at the garden party I was telling you about. 

وارۀ در انتهای جمله about درستی حذف شده و حرف اضافهبه  which در جمله پایانی ضمیر موصولی

 موصولی واقع شده است.

.............................................................................................................  
 

 why و when، where موصولی ضمایر
 for و at which، on which موصولی به جایِ وارۀرسمی برای معرفیِ جملهدر انگلیسی غیر

which اغلب از where،when و why شود.استفاده می 

Where (مکان ها) 
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 I know a restaurant where the food is excellent. 

(… a restaurant at which the food is excellent) 
 
 

When (زمان ها) 

 There isn’t a day when I don’t feel rushed off my feet. 

(… a day on which I don’t feel rushed …) 
 
 

Why (دالیل) 

 Do you know the reason why the shop is closed today? 

(… the reason for which the shop is closed …) 
 

 

 موصولی ضمایر از استفاده در رایج خطاهای

کننده استفاده وارۀ موصولیِ غیرتعریفدر جمله which و who، whom به جایِ that توانیم ازنمی (1خطای 

 کنیم.

 It gives me a good chance to improve my Italian, which has become a little bit 

rusty. (درست)  

It gives me a good chance to improve my Italian that has become a little bit 

rusty.                                                                                                           (نادرست) 

 

 

 

 بعنوان ضمیر موصولی استفاده کنیم. what توانیم ازنمی (2خطای 

 So, he can make himself easily understood in the two languages, which helps 

a lot.                           (درست) 

So, he can make himself easily understood in the two languages, what helps 

a lot.  (نادرست)                                                                                                                    
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 .کنیمنمی استفاده who از اشیاء برای (3خطای 

 She’s written some great cookery books which have got pictures of delicious-

looking recipes.  (درست)                                                                                          

She’s written some great cookery books who have got pictures of delicious-

looking recipes.  (نادرست)                                                                                        
 

 حذفیات جمله واره های موصولی در کنکور سراسری
 

را کوتاه کرده و از عبارت   Adjective clauseدر بیشتر موارد می توان جمله واره های توصیفی 

استفاده کرد.جمله واره های توصیفی ممکن است یکی از روشهای زیر   Adjective phraseتوصیفی 

 به عبارت توصیفی تبدیل شوند.

 

 مهم و حیاتی
باشد. می توان ضمیر  گذشته استمرارییا  استمراری زمان حالچنان چه فعل جمله واره توصیفی به  (1

 کرد. حذف( راباهم از جمله  am, is , are , was , wereموصولی و فعل کمکی بعد از آن ) 

 

 Do you know the woman who is sitting in the car? 

Do you know the woman sitting in the car? 

 

 The taxi which was taking us to the airport broke down. 

The taxi taking us to the airport broke down. 
 

.............................................................................................................  
 

باشد.می توان ضمیر موصولی را  گذشته سادهیا  زمان حال سادهچنان چه فعل جمله واره ی توصیفی به  (2

 دار )وجه وصفی معلوم( بیان کرد.  ing–حذف کرد و فعل جمله را به شکل 

 

 All over the world there are people who pollute the environment. 

 All over the world there are people polluting the environment. 
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 Life must be very difficult for people who live near airports. 

Life must be very difficult for people living near airports. 

 

 People who lived in the past had their own problem. 

People living in the past had their own problem. 
.............................................................................................................  

 

بعد  فعل کمکیو  ضمیر موصولیداشته باشد می توان  ساختار مجهولچنان چه جمله واره ی توصیفی  (3

( را با هم از جمله حذف کرد .بدیهی است در این صورت عبارت  (am , is , are , was , wereاز آن 

 توصیفی معنی مجهول دارد.

 The boy who was injured in the accident was taken to the hospital. 

The boy injured in the accident was taken to the hospital. 

 

 The cars that are produced in this factory are very expensive. 

The cars produced in this factory are very expensive. 

 

 Some of the people who have been invited to the party can not 

come. 

Some of the people invited to the party can not come. 
 

 

 

 

1. The psychologists ………………the nature of sleep has made important 

discoveries. 

a) studying               b) study               c) to study                d) be syudying 

 

2. The children ………….....that school receive a good education. 

a) attend                b) attended           c) attending         d) are attending 

 

3. The experiment ……….…. at the University of Tehran was successful.  

a) conducted        b) conducting      c) which conducted       d) to conduct 

 

 



 

 جزوه کامل کنکور زبان انگلیسی                                                                                                                     دکتر حسن لطفی 

362 
 

4.The children …………….painting won a prize were given 10 pounds each. 

a) who                    b) that                  c) what               d) whose  

 

5. Voters are faced with a lot of parties …………. to choose. 

a) of which              b) of them           c) from them          d) from which 

 

6. Somebody …………… jack phoned while you were out. 

a) named           b) naming               c) being named           d) which named 

 

7.At the coference there were several writers the most famous ………...was 

Paul theroux.  

  a) of whom           b) of those          c) from them      d) writer of whom  

 

8.The tulip tree is native to the eastern united states ………...….the tallest and 

largest broadleaf tree. 

a) where                  b) where it is                c) it is where        d) is where  

 

9.The writer ………. has written this interesting story is very famous. 

     a) whose               b) whom                           c) which                 d) who  

 

10.The mechanic …….is repairing the car is his friend. 

      a) Whose             b) whom                           c) who                d) which 
 

11. I don’t like people ……… lose their tempers easily. 

      a) whom              b) who                             c) whose             d) which 

 

12.The man ………. telephoned you lives in this house. 

       a) whose              b) whom                           c) who                d) which 

 

13.The lady ………. I expected hasn’t come in yet. 

      a) whose                    b) which                   c) whom              d) what 

 

14.The man …………. They employed has blue eyes. 

a) Whose                      b) which                        c) where             d) whom  
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15.The car ………. was talking us to the airport broke down. 

a) Which                      b) who                          c) whose                  d) whom 

16.The ladder on ………. I was standing began to slip. 

a) Whose                  b) where                        c) which                    d) that 

 

17.The cars …………were fixed yesterday are over there. 

a) Which                     b) who                     c) where                     d) whom 

 

18.The letter ……… he has written is in his room. 

a) Who                       b) whom                   c) which                   d) whose  

 

19.The children ………… painting prize were given ten pounds each. 

a) Who                        b) that                        c) what                    d) whose  

 

20. The writer…………. works are always admired by people all over the world 

is William Shakespeare. 

a) Whose                b) whom                   c) which d                  d) who 

 

21. Amin……… father works in this department store is in our class. 

a) That                      b) which                       c) whose                     d) whom 

 

22.The man over there………. name I don’t remember is an artist. 

a) Who                    b) whose                        c) whom                      d) that 

  

23.The boys ………football are my friends. 

a) Play                         b) playing               c) plays                   d) are playing 

 

24.The man ……….in the accident was taken to hospital. 

a) Who injured          b) injured         c) whom injured              d) that injured 
 

 

8-b 7-b 6-a 5-d 4-d 3-a 2-c 1-a 
16-c 15-a 14-d 13-c 12-c 11-b 10-c 9-d 
24-b 23-b 22-b 21-c 20-a 19-d 18-c 17-a 
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 (Conditional #2) شرطی نوع دوم

 اشاحتمالی نتایج و فرضییا  بعید به موقعیتی  sSecond Conditional Phare شرطی نوع دو

موقعیت های غیر واقعی، موقعیت هایی تلقی می شوند  .نیستند واقعیموقعیت  پایه بر جمالت این. دارد اشاره

 .دارند وجود فانتزی یا و ذهن فضای و درنیفتاده  اتفاق واقعیت در صرفا که

اگر درس خوانده بودم، االن امتحان ام را  برای درک عمیق تر زمان های غیر واقعی به این مثال توجه کنید:

فقط و یعنی این فقط یک فانتزی است ،’اگر درس خوانده بودم‘می گوییم در مثال ذکر شده، قبول شده بودم. 

 در موارد این به رو، این از ام، شده رد رو امتحان و ام، نخوانده درس که واقعیت این است و در ذهن جای دارد

باشد و  الن یا هر زمان دیگریا است ممکن زمان دو، نوع شرطی جمالت در. گوییم می غیر واقعی انگلیسی زبان

  .است فرضی موقعیت

 تشکیل می شود؛ دو بندیک جمله شرطی از 

  Clause Mainو بند نتیجه یا Clause If بند شرطی یا

 :ترتیب قرار گرفتن این دو بند به شکل زیر است

if گذشته ساده would('d) 

would not (wouldn't) 
 to مصدر بدون

if I had more money, I would ('d) buy a new car. 

if you lived in England, you would ('d) Soon learn English. 
 

 در نکته اما. باشد می گذشته در شرط نتیجه و ساده گذشته "clause if "قسمت شرطی جمله نوع این در

 از زمانی گوینده و باشد می حال زمان در آن مفهوم ولی است گذشته فرم دارای جمله اینکه با که، اینجاست

 . نباشد اجرا قابل "if clause" جمله اول که میکند استفاده شرطی جمله نوع این

 

 If we went by bus, it would be cheaper. 
 ".شد می تر ارزان میرفتم، اتوبوس با اگر"

 گذشته زمان در جمله افعال اما است حال زمان منظورش گوینده است، مشخص جمله معنای از که طور همان

 . باشند می

 If I had his number, I would call him. 
 "(.بگیرم تماس او با نمیتوانم پس ندارم، را او شماره یعنی.)میگرفتم تماس او با داشتم، رو اش شماره اگر"
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 If I found her address, I would send her an invitation. 
 ".(است کم بسیار آدرس شدن پیدا احتمال) فرستممی دعوتنامه براش کردم، پیدا رو آدرسش اگر"

 If he inherited a billion dollars, he would travel to the moon. 
 .(است صفر دالری میلیارد یک ارث احتمال) کردمی سفر ماه یکره به میرسید، ارث بهش دالر میلیارد یک اگر

 

در عبارت شرط به  (Past Simple)ساده ) همانطور که در مثال های باال مشاهده می شود، زمان گذشته ی

 استفاده کرد. فعل سادهو یک  ”would“کار گرفته شد، در حالی که عبارت پیامد از  

 

Simple verb + Would Past Simple, + If 
 

 را به کار بگیرید. لذا پس از  was در شرطی نوع دوم این است که شما نباید در عبارت شرط  :اول  نکته

,  I  , She, It He, و دیگر فاعل های سوم شخص مفرد، به جای wasاز were:استفاده می شود 

 

 If I were you, I would save my money. 
 ".میکردم جمع هامو پول بودم، تو جای اگر"

 If I were you, I wouldn’t be rude to the boss. 
 

 در جمله ی پیامد است. )Modal (استفاده از دیگر افعال مودال  نکته ی دوم:

 استفاده کنید.  would نیز به جای فعل  might و  couldشما می توانید از افعال 

(May ،Should  وMust :)نیز کم و بیش کاربرد دارند 

 If Jack studied more, he might pass the exam. 

 If I won a million pounds, I could stop working. 
 

 :صحبت کردن نیز به کار میروند مودبانهجمالت شرطی نوع دوم برای  :در آخر

 If you wanted, I could help you study. 
 ".اگر خواستی، میتونم تو درس خوندن کمکت کنم"

 If you wouldn’t mind, I could use some help. 
 ".اگه ایرادی نداره، یه خورده کمک الزم دارم"
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را  Ifاستفاده شود، می توان  wereدر جمله ی شرط از فعل  که صورتی در :بسیار مهم و کنکوری نکته

 را به ابتدای جمله انتقال داد: wereحذف کرده و 

 Were I rich, I would buy a house by the sea. (= if I were rich) 
 

 :برد کار به را آن نباید شرطی عبارت در و کرد استفاده اصلی عبارت در توانمی فقط would از نکته:

 If I had seen you, I would have said hello. (not: 'If I would have seen you') 
 

 If he needed any money, I'd lend it to him. (But he doesn't need it) 
 "دادممی قرض او به داشت احتیاج پول به اگر"

 If I were* a rich man, I'd buy an expensive car. 
 ".خریدماگر ثروتمند بودم یک ماشین گرانقیمت می"

 
  
 

 
 

1. It is quite cold outside, if I were you ……………some warm clothes today. 

      a)would have worn                                        b)will wear     

      c)had worn                   d)would wear 

 

2. If he were here now, he ……………..happy to see you. 

       a)will be   b)would be     c)will have been         d)had been 

 

3. A: Could you water the trees in the garden? 

    B: If it ………..….so cold, I ……………..water them. 

       a)is not – will                                           b)is not would     

       c)was not – will           d)were not – would 
 

 پاسخنامه تست های فوق

 

 
 

3-d 2-b 1-d 
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 یک پاراگراف انگلیسی ودرک نحوه نوشتن
 

صورت کامل و باهم نیامده اند اگر تا به حال به متن کتابها و مقاله ها دقت کرده باشید، دیده اید که متن ها به 

 .بلکه یک متن به تکه های مختلفی تقسیم شده است

ما به هرکدام از این بخش ها و دسته  .هرکدام از این بخش ها با یک فاصله ایی از بخش قبلی خود جدا شده اند

 .خواندن نوشته ایی که پاراگراف بندی نشده خسته کننده است .می گوییم پاراگرافهای نوشته، 

از پاراگراف  کمی متفاوتیا  ایده خاصاما این پاراگرافبندی تنها جنبه زیبایی ندارد. بلکه هر پاراگراف در واقع 

که در  .پیروی می کند ساختار خاصیپس در واقع پاراگراف بندی یک نوشته از  .قبلی خود را بیان می کند

 .جلسه امروز قرار است با هم درباره آن صحبت کنیم

 چرا ما نیاز داریم با ساختار یک پاراگراف آشنا شویم؟

بلد بودن ساختار یک پاراگراف هم به عنوان یک خواننده، هم به عنوان یک نویسنده و هم برای حل سواالت درک 

 .مطلب امتحانات مختلف دبیرستانی و دانشگاهی و .. بسیار مفید است

ک می کند راحتر و حرفه ایی تر افکار و اطالعات تان به عنوان یک نویسنده از آن نظر مفید است که به شما کم

 .پاراگرافبندی خوب متن شما را زیباتر، ساده تر و برای خواننده قابل فهم تر می کند .را سازماندهی کنید

 .درک مطلب نوانع به هستند بخشی داری …اکثر آزمون های زبان در مدارس، دانشگاه ها و 

 می …در این بخش سواالت زیادی درباره جمله موضوعی، عنوان مناسب برای این پاراگراف، ایده اصلی نویسنده و 

 .این سواالت برای شما بسیار ساده تر خواهد شد اگر با ساختار یک پاراگراف آشنا باشید، پاسخویی به .پرسند

از آنجایی که اکثر داوطلبان به این سواالت پاسخ نمی دهند، پاسخ صحیح شما می تواند برایتان بسیار  

 .امتیاز آور شود

 پاراگراف چیست؟

 .پاراگراف واحد تشکیل دهنده یک متن است .تشکیل می شود یک یا چند پاراگرافهر متن یا مقاله از حداقل 

 .را بیان می کنند ایده خاصیپاراگراف ها گروهی از جمالت هستند که در کنار هم 

و بقیه جمالت پاراگراف  .آن بیان می شود (topic sentence) جمله موضوعی ایده اصلی معموال در

 .به شرح، بسط و تقویت جمله موضوعی می پردازند

 

 پاراگرافظاهر یک 

https://blog.salamzaban.com/?s=+%D8%AF%D8%B1%DA%A9+%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8
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 Indentation اول هر پاراگراف باید کمی از حاشیه اصلی فاصله داشته باشد )در زبان انگلیسی به این فاصله

به این ترتیب خواننده متوجه می شود ایده جدیدی مطرح شده یا جنبه کمی متفاوت تر موضوع .  .)می گویند

 .قرار است مورد بحث قرار گیرد

بسیار دقت داشته باشید که مترجم موظف است دقیقا چیدمان پاراگرافبندی هنگام ترجمه یک متن : نکته

 .نویسنده را حفظ کند و در این زمینه باید کامال تابع نویسنده باشد
 

 طول یک پاراگراف

اما اکثر پاراگراف ها معموال از بیش از سه جمله  .یک پاراگراف ممکن است بسیار طوالنی و یا بسیار کوتاه باشد

 .کلمه دارند 200 تا 100 تشکیل می شوند. و حدود

 عالی پاراگراف نوشتن برای مهم بخش سه

 .است صورت این به کنند می پیشنهاد بدنه پاراگراف یک برای آیلتس های کتاب که ساختاری

 Topic Sentence موضوع جمله •

 Supporting Sentencesجمالت پشتیبان  •

 Concluding sentenceجمله پایانی  •
 

  )Topic sentence(جمله موضوع

می گوید. جمله موضوع در واقع  جمله موضوع پاراگراف که در قابل یک جمله بیان می شود مهمترین ایدهبه 

 .پاراگراف بیاید اول این جمله ممکن است در .پاراگراف است هسته اصلی

و یا ممکن است )به عنوان نتیجه  .وسط پاراگراف )به عنوان پیوند بین دو مبحث( مطرح شودممکن است در 

پاراگراف است. وقتی اولین جمله  اولگیری( در آخر پاراگراف بیان شود اما متداول ترین و بهترین مکان آن در 

واننده راحتر مبحث را متوجه پاراگراف جمله موضعی باشد، هم شما راحتر پاراگراف خود را بسط می دهید و هم خ

 .می شود

 چگونه یک متن را براساس پاراگراف ها بنویسیم؟

اجازه دهید این موضوع را با یک مثال برای شما شرح دهم. فرض کنید می خواهید در مورد موضوع فوتبال مطلبی 

 .بنویسد

Topic  فوتبال“یا موضوع کلی متن شما می شود”. 

 اره کدم جنبه های فوتبال صحبت کنید؟حال فکر کنید می خواهید درب

 تاریخ فوتبال 
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 مقایسه آن با دیگر ورزش ها 

 قوانین آن 

 بزرگترین فوتبالیستهای جهان و … 

 .هرکدام از این جنبه های مختلف یک عنوان فرعی و یک یا چند پاراگراف را به خود اختصاص می دهند

 .بنویسید سپس شروع به شرح دادن آن کنیدابتدا اصل مطلب را در اولین جمله پاراگراف تان 

دهید. البته باید دقت کنید تمام این موارد را باید فقط شاخ و برگ جزئیات بیشتر را اضافه نمایید و یا به آن 

پس با توجه به این توضیحات راحترین راه این است که قبل از شروع مقاله  .حول و حوش جمله اصلی بیان کنید

از آن داشته باشید و تصمیم بگیرید درباره کدام جنبه های موضوع قرار است  رح کلییک طو یا متن خود 

 .صحبت کنید

را نیز مشخص کنید. یعنی بدانید کدام جنبه و  چیدمان موضوعحتی قبل از شروع شرح پاراگراف ها بهتر است 

 . … موضوع فرعی اول بیاید، کدام دوم و

است شاخ و برگ دهید. یعنی کلمات و جمالت کلیدی هر پاراگراف یا و تصمیم بگیرید به هر کدام چقدر قرار 

 .عنوان فرعی را از قبل مشخص کنید

 .فوتبال اولین بار در کجا و چه زمانی بازی شد (۱

 .این ورزش چگونه به کشورهای دیگر راه یافت (۲

 .به مرور زمان چه تغییراتی در نحوه بازی آن رخ داد (۳

 .در چیست تفاوت این ورزش با دیگر ورزش ها (4

 

  )supporting sentence(جمالت حمایت کننده

 
، یک پاراگراف از جمالت دیگری هم تشکیل می شود. این (topic sentence) عالوه بر جمله موضوعی

 .می گویند  supporting sentence جمالت به بسط و شرح جمله موضوعی می پردازند. به این جمالت

 این مشخص، طور به. پردازند می Topic Sentence یا موضوع جمله تکمیل و توضیح به ساپورت جمالت

 واقعیت ،Examples ها مثال ،Reasons دالیل از استفاده با)Sentences Supporting ( جمالت

 به است درست شما ایده دهد نشان که دیگری چیز هر یا Statistics آمار ،Results نتایج ،Facts ها

 .پردازند می تاپیک جمله درباره بحث و توضیح
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ها  supporting sentence دارد اما تعداد topic sentence یک پاراگراف همیشه یک

، همه جمالت دیگر یک topic sentence غیر از .معموال بیش از دو جمله است

 .هستند supporting sentence پاراگراف

 

 (: )اختیاری( Concluding Sentence( بخش سوم جمله نتیجه گیری

یک جمله نتیجه در پاراگراف می تواند برای پایان دادن به پاراگراف رایتینگ استفاده شود. این جمله به خواننده 

 Topicجمله موضوع یا  Paraphraseنکات مهم را یادآوری می کند. این جمله در واقع پارافریز 

Sentence  .راف ها فاقد جمالت نتیجه هستند و در بیشتر مواقع پاراگ جمالت نتیجه گیری اختیاریاست

 گیری هستند.

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مثال برای موارد فوق الذکر:

.(controlling idea) two main benefits has (topic) Studying abroad 
 

 .تحصیل در خارج دو فایده دارد : ترجمه فارسی

می  Studying Abroad عنوان مثال به جمالت پشتیبان زیر که درباره تاپیک درس خواندن در خارجبه 

 :پردازند دقت کنید

People get a better job when they return home (اولین ایده جمله پشتیبان) 

 Better qualifications and experience mean better pay and promotion. (دلیل) 

 Now has a high standard of living (نتیجه) 

http://www.engpartner.com/expert-translation/
http://www.engpartner.com/wp-content/uploads/2019/01/IELTS-Paragraph-Writing.jpg
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Students gain independence (دومین ایده جمله پشتیبان) 

 Students have to cope with the challenges of living alone and meeting new 

people from different cultures. (مثال) 

 Students will become more confident in their life and relationships (نتیجه) 
 

 Studying Abroad ، پاراگراف عالی زیر در رابطه بانحوه نوشتن پاراگراف  حاال با خواندن مطالب باال درباره

 :را بخوانید و نکات ذکر شده را تمرین کنید

Studying Abroad 

 
Studying abroad has two main benefits.  Firstly, people who study abroad can 

get a better job when they return to their home country.  This is because 

their qualifications and experience mean that they tend to get jobs that are 

higher paid, and they can also gain promotion quickly. Another advantage of 

studying abroad is the independence students can gain. For example, students 

have to cope with the challenges of living alone and meeting new people from 

different cultures.  As a consequence, they will become more confident in 

their life and in their relationships with others.  All in all, it is clear that 

studying abroad is a beneficial experience. 

 
 :خارج در تحصیل با رابطه در موضوع ترجمه فارسی

 

خارج دو فایده دارد. اول، افرادی که در خارج تحصیل می کنند هنگام برگشت به کشور خودشان می تحصیل در 

توانند شغل بهتری بدست آورند. به این خاطر که مدارک و تجربیات آنها به معنی شغل پر درآمد تر و ترفیع سریع 

، دانشجویان باید با چالش های تنها شغلی است. فایده دیگر تحصیل در خارج استقالل دانشجویان است. برای مثال

زندگی کردن و دیدن افراد جدید از فرهنگ های مختلف دست و پنجه نرم کنند. در نتیجه، دانشجویان، افراد با 

اعتماد به نفس بیشتری در زندگی و روابط با دیگران می شوند. در کل، مشخص است که تحصیل در خارج تجربه 

 .ی مفیدی است
 

 

 

 

 

http://www.engpartner.com/ielts/ielts-writing-2/
http://www.engpartner.com/ielts/ielts-writing-2/
http://www.engpartner.com/expert-translation/
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 دهمزبان دواز

 درس سوم
Renewable energy 
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Part 1 Get ready & conversation 

 (1کلمه) (1معنی) (2کلمه) (2معنی)
Air conditioner دستگاه تهویه مطبوع String نخ،ریسمان،رشته 

Blow وزیدن Sunlight نورخورشید،تابش آفتاب 

Convert تبدیل کردن sunshine تابش آفتاب،نورآفتاب 

Cool خنک، خونسرد،آرام ماندن B.C. قبل از میالد مسیح 

Fuel سوخت Be ok with sb اشکالی نداشتن،ایرادی نداشتن 

Heat گرما،حرارت،گرم کردن Christ مسیح 

Hydropower نیروگاه آبی Electrical الکتریکی ،برقی 

Kinetic جنبشی،وابسته به حرکت Energy انرژی، نیرو 

last دوام داشتن،ادامه یافتن Fan پنکه 

Power قدرت،نیرو،توان،برق Fossil فسیل 

Remind یادآوری کردن،یادآوردن،شدن LED ال ای دی،دیود نورافشان 

Renewable تجدید پذیر Mechanical مکانیکی،ماشینی 

Running آب جاری Monitor نیتور، نمایشگرام  

Solar ،شمسی،خورشیدی Turebine توربین 

Source مربوط به بخش پایین )بخش دوم ( سرچشمه،منبع 

Measure اقدام،تدبیر،اندازه،مقیاس Organic آلی، ارگانیک 

Nuclear هسته ای ، اتمی Panel قالب،تابلو 

Pollute آلوده کردن Robot ربات 

 دوازدهمپایه سوم  واژگان و نکات گرامری درس 
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 تست های کنکوری مربوط به بخش فوق با کمی تغییرات

1. He made a few notes to ……………….himself of what he wanted to say. 

    a)generate                 b)remind                 c)check                  d)monitor  

2. I think ………………energy sources such as wind and solar power are the cheapest 

sources of energy available for us. 

    a)renewable              b)fossil                     c)nonrenewable    d)opposite 

3. In classical physics,there are two types of energy:………………..and potential. 

    a)renewable              b)combinable          c)kinetic                d)discoverable 

4. I believe that coal is one the cheapest ………………. . 

    a)labels                      b)value                     c)turbines             d)fuels 

5. She ……………..onto her coffe to cool it down. 

    a)belw                       b)measured              c)drank                 d)refered  

6. The first …………………panels were developed by Bell Laboratories in 1954 as part 

of the space program. 

    a)kinetic                   b)solar                      c)additional        d)communication 

7. The car will be powered by ………………. . 

    a)string                     b)fan                        c)air conditioner        d)electricity 

8. The Tabans lived in a three –bedroom house. Since they needed just two 

bedrooms , they ……………… the extra one into an office. 

   a)converted               b)cheked                c)generated              d)heated 

9. The flight has been cancelled due to ………………. Failure. 

   a)kinetic                    b)renewable           c)mechanical           d)sociable  

10. While we were sitting near the river , the sound of …………… water could be 

heard like background music. 

   a)coming                  b)boling                  c)burning                 d)running  

 

 پاسخنامه تست های واژگان بخش اول

1-b 2-a 3-c 4-d 5-a 6-b 7-d 8-a 9-c 10-d 
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Part 2 New words & Expression , Reading 

 (1کلمه) (1معنی) (2کلمه) (2معنی)

Absorb جذب کردن،به خود کشیدن Practical عملی ،کاربردی 

Already قبال،پیش از این،هم اکنون Proverb ضرب المثل 

Basis پایه، اساس Radiation تابش،تشعشع 

Broth آبگوشت،سوپ آبکی Reach رسیدن 

Burnt سوخته Reduce تقلیل دادن،کم کردن 

Character ویژگی، شخصیت Roof سقف، بام 

Coal زغال سنگ Separate متفاوت،مختلف،جداگانه،جدا 

Collector جمع کننده،کلکسیونر Shiny درخشان،پرنور،نورانی 

Come up with به ایده تازه ای رسیدن،ارائه دادن Sight بینایی،دید،منظره 

Consume مصرف کردن،خوردن،نوشیدن Spoil خراب یاضایع کردن،فاسدشدن 

Cooperate همکاری کردن Succeed موفق شدن 

Demand نیاز، تقاضا Tide موج،جزر و مد 

Dread ترسیدن از،ترس،بیم Use up مصرف کردن،تحلیل بردن 

Environment محیط زیست Variety تنوع،گوناگونی،نوع 

Equivalent معادل ، هم معنی Visible نمایان،قابل رویت 

Feather پر Whether ،خواه،چه آیا  

Fitness تندرستی،سالمتی worm کرم 

Flock گله،گروه، جمعیت Balcony بالکن 

Forever برای همیشه Chemical شیمیایی 

Gradually به تدریج China چینی 

Hatch تخم گذاشتن،جوجه بیرون آمدن Formula فرمول 

Lead هدایت کردن، راهنمایی کردن Highway بزرگراه 

Likelihood احتمال Mouth دهان،دهانه،مدخل 

Magic جادو،سحر،سحرآمیز nonrenewable تجدید ناپذیر 

Margin حاشیه، کناره Oil نفت ، روغن 
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 تست های کنکوری مربوط به بخش فوق با کمی تغییرات

1. As the weeks passed , I………………. accepted the idea of him leaving. 

   a)magically                 b)separately                 c)verily                d)gradually 

2. There was very little ………………..of her getting the job. 

   a)likelihood                b)variety                       c)fitness              d)service 

3. She was being ……………… for her wedding dress. 

   a)replaced                  b)measured                  c)collected        d)separated 

4. A smaller means of transport will …………… less fuel. 

   a)absorb                     b)rise                            c)consume            d)radiate 

5. Use double spacing and wide ………………to leave room for comments. 

   a)formulas                 b)basis                           c)goals                 d)margins 

6. You can improve your ………………..by going for a daily run. 

   a)fitness                     b)services                     c)demand            d)basis 

7. The two groups are talking about a wide …………….of topics. 

   a)proverb                  b)formula                      c)margin               d)variety 

8. She has ……………..all the hot water. 

   a)come up with        b)given up                      c)used up              d)stood for 

9. Both sides agreed to ………………… to prevent illegal fishing in the area. 

   a)cooperate              b)spoil                           c)lead                    d)refer 

10. The eggs take three days to ……………… . 

    a)lie                          b)hatch                          c)flock                  d)burn 

  

   

 پاسخنامه تست های واژگان بخش دوم

1-d 2-a 3-b 4-c 5-d 6-a 7-d 8-c 9-a 10-b 
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 تست های کنکوری مربوط به بخش فوق با کمی تغییرات

1. Travelers to Africa are being ……………about the danger of HIV infection. 

    a)appreciated                b)attacked                 c)warned                 d)predicted  

2. You can expect ………………in a week to ten days . 

    a)delinery                      b)principal                c)landfill                   d)garbage 

3. “Sit “ he said , and the dog ……………… him immediately. 

    a)warned                        b)oneyed                   c)flew                       d)belw 

4. You are clever enough not to ………………..your money on that junk. 

    a)join                              b)cross                       c)send                      d)waste 

5. Over the past year ,her friends have noticed ………changes in her behavior. 

    a)commercial                b)renewable              c)interested             d)gradual 

6. He paid the hotel ………………..by credit card. 

     a)model                        b)truck                       c)bill                         d)cook 

7. The wood ……………..a sweet smell as it burned . 

     a)came up                     b)gave off                  c)used up                 d)put out 

8. A small school with just three teachers and a(n) ………………….. is what people need 

in this area. 

     a)principal                    b)society                    c)invertor               d)marker 

 پاسخنامه تست های واژگان بخش سوم

1-c 2-a 3-b 4-d 5-d 6-c 7-b 8-a 

Part 3 grammar 

 (1کلمه) (1معنی) (2کلمه) (2معنی)

Bill قبض،صورتحساب Principle مدیر مدرسه 

Delivery تحویل ،تسلیم Warn هشداردادن،اخطار دادن 

Garbage آشغال،زباله،حرف بی ارزش Waste اتالف،آشغال، زباله 

Give off بیرون دادن، ساطع کردن Global جهانی 

Landfill دفن زباله و آشغال درزیرخاک Truck کامیون 

Obey اطاعت کردن   
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Part 4 Listening& speaking , pronounciation ,writing , 

 (1کلمه) (1معنی) (2کلمه) (2معنی)

Anger عصبانیت،خشم Pull over به کنارجاده رفتن و متوقف کردن 

Apologize عذرخواهی کردن Racehorse اسب مسابقه 

Apply درخواست دادن،به کاربستن Require نیازداشتن 

Client موکل،مشتری Revolve  کردنچرخیدن،گردش  

Come over سرزدن،دیدن کردن Run دویدن،اداره کردن،به کارانداختن 

Component جزء،قطعه Stable اسطبل 

Conclude نتیجه گیری کردن Structure ساختار،ساختمان،ترکیب 

Consist of تشکیل شدن از Subject موضوع 

Cross out خط زدن Suitcase چمدان 

Defence دفاع،حمایت Supply تدارک دیدن،فراهم کردن 

Distance مسافت،فاصله Wave دست تکان دادن 

Document مدرک،سند Weigh سنجیدن،وزن کردن،وزن داشتن 

Herd گله،گروه Atmosphere جو، اتمسفر 

Joint مفصل Barbecue کباب،سیخ و منقل 

Kite بادبادک Futsal فوتسال 

load بار Hand-size سایز دست 

Miss شدن،ازدست دادن دلتنگ  Pound )پوند)واحد وزن 

namely یعنی،بدین معنا،به عبارت دیگر Sauce سس 

pomegranate انار videophone تلفن تصویری 
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 تست های کنکوری مربوط به بخش فوق با کمی تغییرات

1. Exercise is one of the key ……………of a healthy lifestyle. 

   a)distances                 b)packs                 c)components                 d)loads  

2. I was surprised to see that Alice had ………………her name ……..……… the day before 

the match. 

   a)crossed…..out         b)gave…..up      c)replaced…..with     d)went…..through 

3. Ronaldo had injured his knee ………………and couldn’t play football yesterday. 

   a)organ                        b)joint                    c)member                       d)ankle 

4. I love all his films , but “Rashomon” is my …………………. . 

   a)subject                      b)videophone          c)structure                    d)favourite 

5. Bobs older brother ……………… to four universities and was accepted by all of them  

   a)applied                      b)apologized           c)loaded                       d)missed  

6. Most houseplants …………………regular watering. 

   a)conclude                   b)require                  c)weigh                       d)revolve 

7. The new classmate standing in the school yard ………………at us when we were 

leaving school. 

    a)waited                      b)listened                  c)waved                    d)interested 

8. In Britain , the ………………of the country has historically been left to the navy. 

    a)defence                    b)document              c)supply                    d)pound 

9. Michael didn’t behave properly at the meeting and later …………….for his behavior. 

     a)waited                     b)missed                   c)required                 d)apologized  

10. The report ……………….that the school should be closed immediately. 

     a)wasted                    b)cooperated            c)measured               d)concluded  

 

 پاسخنامه تست های واژگان بخش چهارم

1-c 2-a 3-b 4-d 5-a 6-b 7-c 8-a 9-d 10-d 
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 تست های کنکوری مربوط به بخش فوق با کمی تغییرات

1. I was always interested in studying , but I never had the ……………….of a university 

education . 

    a)benefit                      b)load                     c)unit                      d)economy  

2. That receptionist that my mother is talking is on the phone …………….. . 

    a)gradually                  b)constantly          c)portably               d)magically 

3. My grandparents were facing lots of problems. Fortunately , I could help them 

……………… some of their problems. 

    a)convert                     b)cooperate           c)store                     d)overcome  

4. Ms. Robinson , our manager , couldn’t go to work because of an illness , so she 

asked Mary to run the factory during her ………………….. . 

    a)presence                  b)prevention          c)responsibility       d)absence 

Part 5 workbook 

 (1کلمه) (1معنی) (2کلمه) (2معنی)

Absence غیبت،فقدان Overcome غلبه کردن،چیره شدن 

Alternative انتخاب،جایگزین Plug به برق وصل کردن 

Benefit سود،مزیت Portable قابل حمل، دستی 

Community جامعه، اجتماع Roll غلت خوردن،گشتن 

Constantly دائما Store ذخیره کردن 
Deal with 

sth/sb 
 اجاق گاز Stove ازعهده چیزی برآمدن

Digest هضم کردن،هضم شدن Veggie سبزیجات 

Disability ناتوانی،عجز،عدم قابلیت Aluminum آلومینیوم 

Fall asleep به خواب رفتن Battery باتری 

Fond عالقمند،مشتاق،شیفته Charge شارژکردن 

Gadget وسیله مکانیکی Flashlight چراغ قوه 

Hybrid پیوندی ،ترکیبی Gasoline بنزین 

Outlet پریز،راه خروج Remote control کنترل از راه دور 
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5. You  say that you hate the job and want to quit it. Have you any ………….. 

suggestions? 

    a)another                  b)alternative               c)imaginary             d)elementary 

6. She is a(n)……………….mother and does not see her own children s faults. 

     a)fond                      b)Excited                     c)sick                        d)frightented 

7. My father says that my iron doesn’t work properly , but I think it is good and 

just the ……………..on it needs changing . 

    a)plug                       b)fuel                           c)string                     d)monitor  

8. He showed her several electronic ………………such as a watch that you can use as a 

phone. 

    a)LEDs                     b)turbines                    c)sources                  d)gadgets 

9. My teacher always says that lack of education is the greatest ……………..a person 

my have. 

    a)benefit                 b)disability                   c)principle               d)pattern 

10. Most babies can ………………….a wide range of food easily. 

     a)digest                  b)check                         c)consume               d)rise 

11. By using wind turbines , we can ……………….the kinetic energy in the wind into 

mechanical power. 

     a)save                     b)send                            c)consume               d)convert 

12. A: Why don’t electric cars ………………the air? 

     B:Because they don’t ……………… gasoline in the engine . 

     a)spoil/burn           b)spoil/consume         c)pollute/run       d)pollute/burn 

13. Knowing that the …………….device is cheap ,I decided to buy it for my little son as 

a gift. 

     a)joint                     b)renewable                 c)probable            d)portable  

14. These electric cars can be plugged right into a regular electrical wall…….... 

     a)space                   b)gadget                        c)outlet                 d)region  

 

 پاسخنامه تست های واژگان بخش پنجم

1-a 2-b 3-d 4-d 5-b 6-a 7-a 
8-d 9-b 10-a 11-d 12-d 13-d 14-c 
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Emad and his father are traveling to Guilan. On the way, in Manjeel, Emad 

sees huge wind turbines. 
دارند به استان گیالن سفر می کنند. درطول مسیر ،در شهر منجیل،عماد یک توربین بادی بزرگی  پدرشو  عماد

 را دید.

Emad:  Daddy, look at those big fans! 
 .: پدر به پنکه های بزرگ نگاه کنعماد

 Father:  They are actually wind turbines.  
 : آنها توربین های بادی هستند.پدر

Emad:  Wind turbines?  
 : توربین های بادی؟عماد

Father:  Yes, wind turbines are used to produce electricity from wind 

power.  
 : بله. از توربین های بادی جهت تولید برق )الکتریسیته( از نیروی باد استفاده می شود.پدر

Emad:  I know electricity can be produced from water and sunlight. How 

might it be generated from wind?  

 : می دانم که برق ازنور خورشید و آب تولید می شود. ولی اینکه چگونه امکان دارد که از باد نیز تولید شود.عماد

Father:  Well, a wind turbine works the opposite of a fan. Instead of 

using electricity to make wind, a turbine uses wind to make electricity. 

It is a type of clean energy.  
ز باد جهت : خب،توربین بادی برخالف پنکه عمل می کند.درعوض استفاده از برق برای تولید باد ،توربین اپدر

 تولید برق استفاده می کند. این انرژی یک انرژی پاک محسوب می شود.

Emad:  These wind turbines remind me of what I read about using wind 

power in Yazd’s buildings.  
 به ذهنم می آورد. : توربین بادی،چیزهای را که درباره استفاده از قدرت باد در بناهای یزد خوانده بودم راعماد

  75صفحه  دوازدهمپایه  سومدرس  مکالمهترجمه 
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Father:  You mean wind towers? 
 : شما منظورتان همان برج های بادی است.پدر

Emad:  Yes, they are natural air cooling systems and can be used instead 

of electrical air conditioners. This is another source of clean energy, 

isn’t it?    

آنها سیستم های خنک کننده طبیعی هوا هستند و می توانند به جای تهویه هی برقی استفاده شوند. این : عماد

 گونه دیگری از انرژی پاک است.مگه نه؟

Father:  Yes, it is. An excellent type of clean energy!  
 :بله،نوعی عال ای از انرژی پاک است.پدر

Emad:  Daddy, can we travel to Yazd this Norooz?   
 : پدر، آیا ما می توانیم نوروز به یزد سفر کنیم.؟عماد

Father:  That’s OK with me. Let’s check it with others.   
 : من که موافقم. باید با دیگران نیز هماهنگ بشویم.پدر

 

 

Earth for our Children 

برای بچه هایمانزمین   

Energy is the ability to do work. It can take a variety of forms: 

mechanical, electrical, chemical, and nuclear. To produce any type of 

energy, the resources of the earth are used. The main resources of the 

earth are fossil fuels such as natural gas, oil, and coal.  
انرژی توانایی انجام کار است.و در انواع شکلهای مختلف مکانیکی،الکتریکی،شیمیایی و هسته ای موجود می 

باشد.برای تولید هر نوع انرژی از منابع طبیعی استفاده می شود.منابع اصلی سوخت های فسیلی که این منابع گاز 

 طبیعی،نفت و زغال سنگ هستند. 

  79صفحه  دوازدهمپایه  سومدرس  ریدینگترجمه 
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We get most of our energy from these fossil fuels, but this is harmful 

to the environment. Fossil fuels are nonrenewable and cannot be replaced 

easily. Once we use them up, they’re gone forever. They are not clean as 

they pollute water or air.  
بیشتر انرژیهای مان را از همین سوختهای فسیلی به دست می آوریم. اما این مسئله برای محیط زیست بسیار 

مضر است. سوختهای فسیلی تجدید پذیر نمی باشند و بنابراین آنها را نمی توان به راحتی جایگزین کرد. اگر فقط 

پاکیزه و تمیز نیستند زیرا آب و هوا را آلوده می  یک بار از آنها استفاده کنیم برای همیشه از بین می روند.آنها

 کنند. 

In recent years, scientists try to use other types of energy resources. 

They call them clean energy resources because they do not pollute the 

earth. Clean energy is renewable. It is made from resources that can be 

replaced, like wind, water, sunshine, tides, and plants. When renewable 

energy resources are used, the demand for fossil fuels is reduced.  
پاک  در این سالها،دانشمندان سعی کردند از منابع دیگر انرژی استفاده کنند. دانشمندان این انرژیها را منابع انرژی

نام نهاده اند زیرا این انرژیها زمین را نابود نمی کنند. انرژی پاک تجدیدپذیر هستند. این انرژی های پاک از منابعی 

تشکیل شده اند مانند باد،آب،نورخورشید،جزرو مد و گیاهان  که می توانند جایگزین شوند. زمانیکه از انرژی های 

 ه سوخت های فسیلی کم می شوند.  تجدید شونده استفاده می کینمدیگر نیاز ب

The most common type of clean energy is the solar power. Solar energy 

is produced by the radiation that reaches the earth. People have used 

the sun as a heat source for thousands of years. Iranians, for instance, 

use special designs and arrangements of windows, balconies and yards to 

get the most sunshine. Different types of materials might also be used 

in building the houses. This keeps people warm during cold seasons and 

cool during hot days of the year. 
ین گونه از انرژی پاک ،انرژی خورشیدی است. انرزی خورشید از تابش نورخورشید به زمین عمومی ترین و رایج تر

تولید می شود. انسانها سالهای زیادی است که از انرژی خورشیدی به عنوان یک منبع گرمایشی استفاده می کنند. 

،بالکن ها و حیاط منازلشان برای مثال، ایرانیان سال هاست که با چیدمان و طراحی های بی نظیر برای پنجره ها

برای استفاده بهینه از جذب تابش نورخورشید استفاده کرده اند.انواع مختلفی از مواد هم ممکن است جهت بنای 
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ساختمانها استفاده شوند. این مسئله مردم را در فصل های سرد سال گرم، و در طول فصلهای گرم سال خنک نگه 

 می دارد. 

 Nowadays, solar energy can be converted into other forms of energy, 

such as heat and electricity. Solar energy might be used for heating 

water and air in homes, buildings, or swimming pools. Maybe you’ve seen 

buildings or houses with big shiny panels on the roof. These are solar 

collectors that collect heat by absorbing sunlight and producing solar 

power. Also, solar energy can be used in generating electricity to provide 

power for watches, highway signs, houses and even space stations.  
های دیگری مانند گرما و )الکتریسیته( برق  تبدیل نمود.بایستی انرژی امروزه می توان انرژ یخورشیدی را به انرژی

خورشیدی برای گرم نگه داشتن محیط خانه ها، ساختمان ها، یا استخرهای شنا استفاده شود. احتماال شماها 

ژی هستند ساختمانها یا خانه هایی با قطعه هایی بزرگ در پشت بام خانه ها دیده باشید. اینها گردآورنده های انر

که گرمای موجود را با استفاده از جذب نور خورشید به دست می آورند در نتیجه انرژی خورشیدی تولید می 

کنند. و همچنین انرژی خورشیدی می تواند جهت تولید برق ساعت ها ، تابلوهای بزرگ اتوبانها ، خانه ها و 

 ایستگاههای فضایی استفاده کرد.

Clean energy resources are widely used in many countries to keep cities 

and villages clean. As a result, fewer fossil fuels are consumed each year 

and they are saved for the future generations. 
ها استفاده منابع انرژی پاک بصورت بسیار گسترده ای در اغلب کشورها جهت پاکیزه نگه داشتن روستاها و شهر

می گردد. در نتیجه هرساله سوخت های فسیلی کمتری استفاده می شود و می توانیم برای نسل های آینده باقی 

 بگذاریم.
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   Note taking نویسی زبان انگلیسیخالصه

های زیر را پیش از نویسی زبان، مطلب خاصی برای گفتن ندارم. فقط حتماً مرحلهدر مورد خالصه

 نویسی رعایت کنید:خالصه

 شما به است قرار و کند می صحبت موضوعی چه درباره کتاب کل که بدانید باید ابتدا برداری یادداشت برای (1

 و بخوانید دقت با را درس کل بار یک ابتدا نویسی خالصه از قبل است بهتر پس دهد، آموزش را مطالبی چه

 ضمایر و the تعریف حرف کمکی، افعال افعال، کابرد ربط، کلمات قید، صفت،) مهم قواعد و مهم نکات ها،لغت

 دوباره و بزنید تست کمی درس، کلیدی و مهم نکات و ها لغت کردن مشخص از بعد و کنید مشخص را(  موصولی

 وارد خود خالصه از دیگر قسمتی در را قواعد و خالصه از قسمتی در را ها لغت بار این. بروید کتاب متن سراغ

 .کنید

 کلیدی مطالب نوشتن به شروع خودمان استنباط از سپس و کنیم درک را مطالب باید برداری داشت یاد برای (2

 و نکنیم خالصه را کتاب لغات و باشد خودمان زبان به و فهم قابل کلمات با فقط برداری یادداشت یعنی نمائیم

 صورت به مطالب استنتاج و چکیده بلکه نباشد مطالب نویسی باز اصال ها یادداشت یعنی کنیم بیان را اساسی نکات

 .بیاید یادمان به فوق مفهوم کلمه دیدن با که طوری به باشد کلیدی کلمات

 در که هایینکته مثال. دهید اختصاص متفرقه هاینکته به را انگلیسی زبان یخالصه از قسمت یک توانیدمی (3

 … و ترکیبی هاینکته مثال یا خوریدبرمی آن به هادرس متن

ها خصوص لغتی زبان و بهدقیقه خالصه 45روز و روزی  2ای وقتی خالصه نوشتید، سعی کنید حداقل هفته (4

 ها را با کاربردشان حفظ شوید.را مرور کنید. آن قدر این کار را انجام دهید تا تقریبا تمام کلمه

 لغت هر برای خالصه نوشته از بعد است بهتر بیاموزید را بیشتری لغات و شود تر وسیع لغتتان دایره اینکه برای (5

 هم اگر کنید سعی. بزنید کدام هر از نیز مثال یک حتی و بیاورید را آن مختلف هایمعنی حتما کنید سعی

 .بنویسید حتما دیدید جایی در یا شناسیدمی آن برای نیز متضادی یا معنی

 

ای بیشتر برای  پلهو  زنجیری، خطیاز نمودارهای مختلف در نوشته های خود استفاده کنید از نمودارهای   (6

 .یادداشت هایی استفاده کنید که یا رابطه علت و معلولی دارند یا تقدم و تأخر آنها مهم است

 این برای. است مطالب سنجی اهمیت و اضافی توضیحات حذف برداری یادداشت گونه هر در اساسی اصل  (7

 .دهید تشخیص هم از را مطالب فرع و اصل باید منظور
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 نویسی خالصه تمرین کار این برای هاست یادداشت روی از کردن برداری خالصه موفقیت، راههای از یکی  (8

 .کنید

 جوابگوی یا نیازی پاسخگوی یعنی. باشد هدفمند باید برداری یادداشت گونه هر که باشید داشته بخاطر  (9

 .باشد سؤالی

. گیرد قرار استفاده مورد بتواند سهولت به و باشد حمل قابل که کنید تهیه ای گونه به را یادداشتهایتان  (10

 .کنیم نمی توصیه را ها سالنامه و رسید سر از استفاده بنابراین

 تا بنویسیم پیوسته بهم و جداگانه اوراقی روی را آنها که است آن برداری یادداشت برای وضعیت بهترین  (11

 .برسیم قبول قابل ای مجموعه به دوباره آن بازنویسی با بتوانیم بود آن اصالح و چک به نیازی اگر

 خود درس خالصه همیشه توانید می زیرا باشد می یادگیری منبع ترین مهم نویسی خالصه کلی طور به  (12

 وقتی ضمن در و کنید استفاده آن از لغتی کردن فراموش دوره یا فراغت اوغات در و باشید داشته همراه به را

 .شودمی رفع ابهامات از بسیاری نوشتن با زیرا اید فهمیده درست را آن یعنی بنویسید خالصه را مطالب توانیدمی

 رنگی خودکار با یا بزرگتر را کلمات مهم کنید سعی پس ماست از بسیاری دغدغه انگلیسی زبان یادگیری  (13

 ساختار برای بیشتری زمان هرچه دهید نمایش درختی ساختار کمک به را وفرعی اصلی موضوعات بین و بنویسید

 .کندمی کمک بهتر ک در به چون است بهتر شود گرفته نظر در درختی
 

 

 

 

 

 

 

 

 شود. خوانده مطالب همه پس کنندمی حرکت شدن مفهومی سمت به ها تست و سئواالت  (14

 شودمی دائمی حافظه به آن انتقال و موقت حافظه در ذخیره باعث مشخص زمانی فواصل در تکرار (15

 :شودمی انجام زیر مراحل در مرور این

 باشدمی ساعته یک مطالعه یک از بعد دقیقه ده مرور اولین. 

 گیردمی صورت دقیقه 4 تا ۳ مدت به و بعد روز مرور دومین. 
 شود جایگزین بلند حافظه در مطالب درصد 9۵ شودمی باعث کلی مرور ماه هر پایان در و بعد هفته یک مرور سومین   . 
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انگلیسی از هفتم تا دوازدهم زبان کتاب های المثلهای ضرب   

 .The early bird catches the first worm سحر خیز باش تا کامروا شوی.

 .Better be alone than in bad company به تنهایی بار هزار که حقا/از همنفسی که رنج دل خواهی برد

 .Fall from a frying pan into the fire از چاله در آمد به چاه افتاد.

 .Actions speak louder than words دو صد گفته چون نیم کردار نیست.

 .A word is enough to the wise بست اشارت یک عاقلی اگر/  از این به نصیحت نگوید کست

 .Don't teach your grandmother to suck eggs مادر مرده را شیون میاموز.

 .Art is long, life is short عمر کم، فصل ادب بسیار است.

 .Clothes do not make the man نه همین لباس زیباست نشان آدمیت.

 .God never sends mouths but He sends meat هر آنکس که دندان دهد نان دهد.

 .Stretch your leg according to your coverlet پایت را به اندازه گلیمت دراز کن.

 .Knowledge is the power بود برنا پیر دل دانش ز     توانا بود هر که دانا بود

 .A golden key opens every door هر که را زور در ترازوست، زور در بازوست.

 .There is something in the wind کاسه ای زیر نیم کاسه است.
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 .A fox without tail wants others too without خرمن سوخته خرمن سوخته خواهد.

 .God helps those who help themselves از تو حرکت از خدا برکت

 .Friends may meet, but mountains never greet کوه به کوه نرسد، آدمی به آدمی رسد.

 .The end makes all equal گلیم یکسر همه دل ای عاقبت/ خواجه در ابریشم و ما در گلیم

 .A blind man's wife needs no paint سر کچل شانه نمی خواهد.

 .An idle brain is the devil's workshop بیگاری به که بیکاری.

 .The best fish swim near the bottom یکام طلبی گرمی رو نهنگان کام در یابیسعدی به لب دریا در دانه کجا 

 .Habit is second nature توبه گرگ مرگ است.

 Too many cooks,spoil the broth آشپز که دوتا شد آش یاشورمی شود یا بی نمک

 .Absence makes the heart grow fonder پیداست نا گاه و پیدا  گاه     زان عزیز است آفتاب که او
 There is a time to speak and a time to خاموشیبه وقت  وگفتن گفتن وقت بهدم فروبستن  دوچیزطیره عقل است

be silent. 

 .Never judge a book with its cover نه همین لباس زیباست نشان آدمیت.

 .Any port in a storm در بیابان کفش کهنه نعمت است.

 .Union is strength شور آرند بر جنگی شیران ز     نبینی که چون باهم آیند مور

 .Travel broadens the mind بسیار سفر باید تا پخته شود خامی.

 .An ass is but an ass ,though laden with gold خر ار جل اطلس بپوشد خر است.

 .Charity begins at home حرامست.چراغی که به خانه رواست به مسجد 

 Practice makes perfect کارنیکو کردن از پر کردن است

 Birds of a feather flock together کبوتر با کبوتر باز با باز 

 Easy come easy go باد آورده را باد می برد

 Two heads are better than one هرسری عقلی دارد

 Don’t count your chickens before they hatch می شمارند.جوجه را آخر پاییز 

 Out of sight out of mind ازدل برود هر آنکه از دیده برود

 Cut your coat according ti your cloth پارابه اندازه گلیم خود دراز کن

 A burnt child dreads the fire مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد.

 Kill two birds with a stone بایه تیر دونشان زدن

 Don’t look a gift horse in the mouth دندان اسب پیش کشی را نمی شمارند.

 Money dosent grow on trees پول علف خرس نیست.

 There is no place like home هیچ جایی خونه خود آدم نمیشه

 Absence makes the heart grow fonder دوری و دوستی

 A friend in need is a friend indeed دوست آن باشدکه گیرد دست دوست در پریشان حالی ودرماندگی

 No gain, no pain نابرده رنج گنج میسر نمی شود
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 (Modals) مجهول افعال ناقص

 

 

 

 جمله معلوم                                                           جمله مجهول                 

 

 

 

 

 

  

می باشد که مطالعه نمودید و دقیقا همان  زمانهای قبلیافعال باال دقیقا مانند مجهول نمودن  مجهول کردن

 فرمول و دستورالعمل های خوانده شده جهت مجهول نمودن نیز در این افعال دخیل می باشد.

 Modalطریقه مجهول کردن فعلهای 

 کنیم فقط کافی است : مجهولرا  مدالزمانی که بخواهیم جمله دارای افعال  نکته مهم :

 را به اول جمله آورده  مفعول(۱

 اضافه نموده  be مورد نظر  فعلبه (۲

 تبدیل کنیم. p.p را به  فعلی اصلی(۳

 نکته های گرامری مهم:

 نمی گیرند. ing,to,ed,s,es آیند بدون استثنا ساده بوده و  می modalفعلهایی که بعدازافعال الف(

 ساده می آیند. فعل اصلیو  فاعل بینمانند فعلهای کمکی در جمله عمل کرده و همیشه  modalفعلهای  ب(

هستند دیگر نیازی به فعل اصلی نبوده و با همان  modalبرای سوالی و منفی کردن جمالتی که دارای افعال ج(

 جمله سوالی و منفی می شود. modalفعلهای 
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 .ندارند p.p قسمت سوم یا همان  modalفعلهای  د(

 

 

 

 

1. People should ……….. How to use energy property. 

     a)be taught*      b)be teaching   c)have taught      d)teach 
 

 

  Past Perfect Tense انگلیسی زبان در کامل گذشته زمان

 

 زبان در اصلی گانه ۱۲ هایزمان یکی از past perfect tense یا بعید ماضی یا کامل گذشته زمان

نیاز به دقت دارد. چرا که  کاربردیو معنایی و همچنین ساختاری است. زمان گذشته کامل از نظر انگلیسی

 زمان این در همچنین. کندپیدا میهای دیگر معنا و در حضور زمان رودمی کار به دیگر هایزمان کنار در معموال

 .است گذشته وصفی وجه یا past participle  یا فعل سوم شکل

 
 
 

 ساختار  (1

ساخته می شود.   )past participle (و قسمت سوم فعل had فعل کمکیفعل این زمان با استفاده از 

همانند زمان حال کامل )ماضی نقلی( یا آینده کامل، در این زمان نیز قسمت سوم فعل با استفاده از اضافه کردن 

-ed  یاd - به آخر افعال با قاعده ساخته می شود در حالی که قسمت سوم فعل افعال بی قاعده از قواعد خاصی

 پیروی نمی کند. 

 :از عبارتند شوند می استفاده زمان این در بیشتر که ربطی کلمات

• When 

• Before 

• Because 

• As soon as 
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 :جدول زیر سه حالت این زمان را نشان می دهد

 

 گذشته کامل یا ماضی بعید زمان 

 جمالت مثبت

 . . +  قسمت سوم فعل + had + فاعل 

 They had practiced together before they gave the concert. 
 ".تمرین کرده بودندبا هم  آنها قبل از این که کنسرت را اجرا کنند، "

 جمالت منفی

وم فعلقسمت س + had not/hadn't + فاعل   + . . . 

 They hadn't practiced together before they gave the concert. 
 "آنها قبل از این که کنسرت را اجرا کنند، با هم تمرین نکرده بودند."

 جمالت سوالی

Had +قسمت سوم فعل + فاعل   +...? 

 Had they practiced together before they gave the concert? 
 "آیا آنها قبل از این که کنسرت را اجرا کنند،  با هم تمرین کرده بودند؟"

 

 کاربردهای ماضی بعید  (2

 : از عبارتند زمان این های استفاده ترین مهم

 

 ماضی) کامل گذشته از باشد افتاده اتفاق دیگری ازعمل قبل گذشته در که کاری یا عمل بیان برای  (الف

 عملی و بعید شکل به شده انجام دورتر گذشته در که عملی: است عمل دو نیازمند که شود می استفاده( بعید

 .شوند می بیان ساده گذشته شکل به شده انجام بعدا که

 When my little baby brother got up, I had eaten my breakfast. 
 ".بودم خورده را ام صبحانه من ،شد بیدار خواب از کوچکترم برادر که هنگامی"
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 My mother had gone shopping before she started cooking dinner. 
 ".بود کرده خرید مادرم شام پختن از قبل"

 گذشته در دوعمل اگر گفت توان می  کنیم، اشاره بعید ماضی و ساده گذشته مقایسه به بخواهیم اگر :1 نکته

 اگر و شوند می بیان ساده گذشته شکل به عمل دو هر باشند شده انجام کوتاهی فاصله با یا هم سر پشت

 مثال دو به. شود می استفاده بعید گذشته از باشد شده انجام فاصله با دیگر عمل از قبل گذشته در عملی

 :کنید دقت زیر

 When I arrived at the airport, the plane had landed. 
 ".بود نشسته زمین به هواپیما  ،رسیدم گاه فرود به که وقتی"

 When I arrived at the airport, the plane landed. 
 ".نشست زمین به هواپیما  ،رسیدم گاه فرود به که وقتی"

 

 ساده گذشته از باشد افتاده اتفاق دیگری از پس یکی یا کم فاصله با گذشته در عمل چندین اگر :2 نکته

 .(ساده گذشته قسمت به شود رجوع. )بعید ماضی نه کنیم می استفاده

 I arrived home at 1:30, ate my lunch, took a nap, and did my homework. 
 ".دادم انجام را تکالیفم و زدم چرت ،خوردم ناهار ،رسیدم خانه به نیم و یک ساعت"

 

 ادامه گذشته در دیگر عملی دادن انجام تا و  شده شروع گذشته در که حالتی یا عمل بیان برای (ب

 .است داشته

 My teacher had lived in Paris before he studied art there. 
 ".بود کرده زندگی آنجا ،کند آغاز پاریس در را هنر رشته در تحصیل اینکه از قبل من معلم"

 By the time his uncle got a very good job, he had taken many risks. 
 ".بود کرده را زیادی  های ریسک ،آورد بدست خوبی شغل  عمویش که زمانی تا"

 

است عالوه بر گذشته ساده از  بیان عمل یا حالتی که در زمان مشخص درگذشته اتفاق افتادهبرای  ج(

تعیین کننده هستند که کدام عمل ابتدا   afterو   beforeماضی بعید نیز می توان استفاده کرد. کلمات 

 انجام شده است.

 I sent an email on October 7th before she asked me on October 10th. 
 ".فرستادم اکتبر هفتم تاریخ در را ایمیل من ،کند درخواست اکتبر دهم تاریخ در او که این از قبل"
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 I had sent an email on October 7th before she asked me on October 10th.  

 ".بودم فرستاده اکتبر هفتم تاریخ در را ایمیل من ،کند درخواست اکتبر دهم تاریخ در او که این از قبل"

 

 از توان نمی نکند، اشاره مشخص زمانی در گذشته در عملی دادن انجام به بعید ماضی اگر اما : 3نکته 

 را مشخص زمان در درگذشته عملی دادن انجام جز دیگری مفهوم ما که است معنی بدان  این. کرد استفاده آن

 زمان در عملی دادن انجام تا دارد را کافی تجربه کمبود بر داللت زیر جمله در کامل گذشته مثال عنوان به. داریم

 :مشخص

 He never drove a car before he got his driving license. (Not correct). 

 ".کرد نمی رانندگی ،بگیرد رانندگی نامه گواهی که این از قبل او"

 He had never driven a car before he got his driving license. (Correct) 
 ".بود نکرده رانندگی ،بگیرد رانندگی نامه گواهی که این از قبل او"

  

 :خورد می چشم به گرامر کتابهای در معمول طور به زیر قوانین (د

 

 ماضی بعید before گذشته ی ساده

 ماضی بعید when گذشته ی ساده

 گذشته ی ساده because ماضی بعید

 گذشته ی ساده after ماضی بعید

 

 فعل درزمان ماضی بعید (صرف3

 

 الف(

 جمالت مثبت خبری

I 

had 
  

.to the cinema before 8 gone 
You, We, They 

He, She, It 
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 ب(

 

 جمالت منفی

I 

had not / 

hadn’t 

  

to the cinema  gone

before 8. 

You, We, They 

He, She, It 

 

 ج(

 

 جمالت سوالی

  

Had 

I 

  

?to the cinema before 8 gone 
You, We, They 

He, She, It 

 مثال:

 After she’d gone home, she turned on the TV. 
 ".روشن کرد، تلویزیون را رسیدبعد از این که او به خانه "

 Her father hadn't had a day off for weeks. 
 ".نرفته بودپدر او هفته هاست که به مرخصی "

 The teacher didn't check our homework until everyone had arrived. 
 ".چک نکرد، معلم ما تکالیفمان را برسندتا زمانی که همه "

 They hadn't studied well for the test because they didn’t take it 

seriously. 
 ".برخورد نکردندچون با آن به طور جدی  نخوانده بودندآنها برای امتحان خوب درس "
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 I’d been a professional chess player before my friend gave me a chess 

set. 
 ".ام بوده ای حرفه باز شطرنج یک ،بدهدقبل از این که دوستم ست شطرنج به من "

 You'd given a lot of money to charity before. 
 ".داده بودیدشما قبال پول زیادی را به خیریه "

 

 فعل ی شده کوتاه ( اشکال4

 Contractions   اختصار

 Positive   مثبت

I had 
You had 

He had 

She had 

It had 

We had 

They had 

I'd 

You'd 

He'd 

She'd 

It'd 

We'd 

They'd 

 Negative    منفی

I had not 
You had not 

He had not 

She had not 

It had not 

We had not 

They had not 

I hadn’t 

You hadn’t 

He hadn’t 

She hadn’t 

It hadn’t 

We hadn’t 

They hadn’t 
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1. John passed the exam because he ……….…. enough before taking it. 

  a) had studied       b) has studied     c) would study       d) was studying 

  زمان گذشته است و بعد از آن ماضی بعید استفاده می کنیم. because*جمله قبل از 

پس اولین عمل را به ماضی بعید می  "جان امتحانش را پاس کرد چون درس هایش را قبل از امتحان خوب مطالعه کرده بود. "

 .درست است aس گزینه نویسیم یعنی خوب درس خوانده و بعد امتحان داده است. امتحان دادن را به گذشته ساده می نویسیم. پ

 

2.  I ………..the rooms before they arrived.  

       a) cleaned          b) had cleaned            c) cleaning         d) have cleaned 

*قبل از اینکه آنها برسند من اتاقم را تمیز کرده بودم. دو تا عمل در گذشته انجام دادم. اول تمیز کردن اتاق ها بوده، دومین عمل 

گذشته ساده قرار گرفته است. پس با توجه به  beforeرسیدن آنها بوده است. اولین عمل را به ماضی بعید می نویسیم و جلوی 

 درست است. bآمده است و گذشته ساده است پس گزینه  beforeجمله این که بعد از 

 

3. The lady ………..the dinner before her husband arrived.  

       a) will cook        b) had cooked            c) would cook        d) has cooked 
 

گذشته ساده است و پشت آن ماضی بعید قرار می  before*آن بانو قبل از اینکه شوهرش برسد غذا را پخته بود. جمله بعد از 

 درست است. bگیرد. گزینه 

 

4. The guests left after they ………… lunch.  

         a) have eaten               b) eat                 c) ate             d) had eaten  
 

*مهمان ها بعد از اینکه ناهارشان را خورده بودند رفتند. پس مهمان ها دو تا کار انجام دادند اول ناهار خوردند بعد رفتند. عملی که 

 dاول انجام دادند خوردن ناهار بوده است پس باید ماضی باشد و عملی که بعد از آن انجام شده گذشته ساده است. پس گزینه 

 ت است.درس

 

5. When I spoke to the woman, I realized that I …..……… her somewhere before. 

     a)have met         b)would have met         c)had met         d)am going to met 
 

6. My friend and I were late for school yesterday, when we got to the classroom, 

the lesson ………..…. 

      a)had already started     b)has just started     

      c)will start soon        d)has already started 

1-a 2-b 3-b 4-d 5-c 6-a 
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  )supporting sentence(جمالت حمایت کننده

 ) که در درس قبلی مفصال شرح داده شده است.(
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ((: )اختیاری (Concluding Sentence گیری نتیجه جمله سوم بخش

 ) که در درس قبلی مفصال شرح داده شده است.(
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 ضمائم
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  Irregular verbsافعال بی قاعده

 افعال بی قاعده در زبان انگلیسی

آنها در  سومو  شکل گذشتهگیرد. یعنی نمی ed افعالی هستند که شکل گذشته و سوم آنها افعال بی قاعده

 .کرد حفظبیشتر مواقع با فعل تفاوت دارد. به همین دلیل به آنها افعال بی قاعده میگوییم و باید آنها را 

 انواع افعال بی قاعده

 :نوع هستند سهاین افعال در زبان انگلیسی اساسا 

 :است. برای مثال سه شکل آنها یکسانافعال بی قاعده ای که  : اول نوع

 معنی فعل قسمت دوم قسمت سوم

cut cut cut بریدن 

put put put دادن قرار  

read read read خواندن 

………………………………………. 

 :است. مانند دو قسمت آنها یکسانفعل های بی قاعده ای که : دوم نوع

 معنی فعل قسمت دوم قسمت سوم

sat sat sit نشستن 

run ran run دویدن 

said said say گفتن 

…………………………………………. 

 

 :دارند. مثال سه شکل متفاوتفعل های بی قاعده ای که : سوم نوع

 معنی فعل قسمت دوم قسمت سوم

drunk drank drink نوشیدن 

sung sang sing خواندن آواز  

written wrote write نوشتن 
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 در جدول زیر پر کاربردترین افعال بی قاعده را مشاهده میکنید

 به کار میروند. یعنی هم قاعده با افعال برخی از فعل ها هم بصورت بی قاعده و هم بصورت: مهم نکته

 edاند شده مشخص آبی میگیرند و هم شکل آنها تغییر میکند. این افعال در جدول زیر با رنگ. 

 

 

 معنی فعل دوم قسمت سوم قسمت

A 

arisen arose arise بلند شدن 

awoken awoke awake بیدار کردن / شدن 

B 

been was / were be بودن 

born(e) bore bear حمل کردن / تحمل کردن 

beaten beat beat زدن 

become became become شدن 

begun began begin شروع کردن 

bent bent bend خم کردن / شدن 

bet bet bet شرط بستن 

bound bound bind به هم بستن 

bitten bit bite گاز گرفتن 

bled bled bleed خونریزی کردن 

blown blew blow وزیدن 

broken broke break شکستن 

bred bred breed پرورش دادن 

brought brought bring آوردن 

broadcast broadcast broadcast پخش کردن 

build built built ساختن 

rnedbu / burnt rnedbu / burnt burn سوزاندن 

burst burst burst منفجر شدن 

https://english2day.ir/grammar/verbs/regular-verbs/
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bought bought buy خریدن 

C 

caught caught catch گرفتن 

chosen chose choose انتخاب کردن 

clung clung cling چسبیدن 

come came come آمدن 

cost cost cost  داشتنقیمت 

crept crept creep خزیدن 

cut cut cut بریدن 

D 

dealt dealt deal داد و ستد داشتن 

dug dug dig کندن 

done did do انجام دادن 

drawn drew draw نقاشی کردن 

ameddre / dreamt ameddre / dreamt dream دیدن خواب 

drunk drank drink نوشیدن 

driven drove drive رانندگی کردن 

E 

eaten ate eat خوردن 

F 

fallen fell fall افتادن 

fed fed feed غذا دادن 

felt felt feel احساس کردن 

fought fought fight جنگیدن 

found found find پیدا کردن 

flown flew fly پرواز کردن 

forbidden forbade forbid ممنوع کردن 

forgotten forgot forget فراموش کردن 

forgiven forgave forgive بخشیدن 



 

 جزوه کامل کنکور زبان انگلیسی                                                                                                                     دکتر حسن لطفی 

403 
 

frozen froze freeze منجمد کردن / یخ زدن 

G 

gotten got get تهیه کردن / شدن 

given gave give دادن 

gone went go رفتن 

ground ground grind خرد کردن 

grown grew grow رشد کردن / پرورش دادن 

H 

hung hung hang آویزان کردن 

had had have داشتن 

heard heard hear شنیدن 

hidden hid hide مخفی کردن 

hit hit hit زدن 

held held hold نگه داشتن / برگزار کردن 

hurt hurt hurt صدمه زدن 

K 

kept kept keep نگهداری کردن 

knelt knelt kneel زانو زدن 

known knew know  / شناختندانستن 

L 

laid laid lay قرار دادن 

led led lead راهنمایی کردن 

anedle / leant anedle / leant lean شدن خم / دادن تکیه 

earnedl / learnt earnedl / learnt learn گرفتن یاد 

left left leave ترک کردن 

lent lent lend قرض دادن 

lain lay lie (in bed) دراز کشیدن 

lied lied lie دروغ گفتن 

ghtedli / lit ghtedli / lit light کردن روشن 
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lost lost lose از دست دادن 

M 
made made make درست کردن / مجبور کردن 

… might may ممکن بودن 

meant meant mean معنی دادن 

met met meet مالقات کردن 

mown / moved mowed mow چیدن 

O 

overtaken overtooke overtake چیره شدن 

P 

paid paid pay پرداخت کردن 

put put put قرار دادن 

R 

read read read خواندن 

ridden rode ride راندن 

rung rang ring زنگ زدن 

risen rose rise باال رفتن / طلوع کردن 

run ran run دویدن 

S 

sawn / sawed sawed saw  کردناره 

said said say گفتن 

seen saw see دیدن 

sold sold sell فروختن 

sent sent send فرستادن 

set set set تنظیم کردن / غروب کردن 

sewn / sewed sewed sew دوختن 

shaken shook shake لرزاندن / لرزیدن 

shed shed shed بیرون ریختن 

shone shone shine درخشیدن 
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shot shot shoot شلیک کردن 

shown showed show نمایش دادن 

shrunk shrank shrink کوچک شدن 

shut shut shut بستن 

sung sang sing آواز خواندن 

sunk sank sink غرق شدن 

sat sat sit نشستن 

slept slept sleep خوابیدن 

slid slid slide سُر خودن 

smelt smelt smell بوییدن 

sown / sowed sowed sow بذر افشانی کردن 

spoken spoke speak صحبت کردن 

pelleds / spelt pelleds / spelt spell کردن هجی 

spent spent spend خرج کردن / گذراندن 

pilleds / spilt pilleds / spilt spill کردن افشا 

spat spat spit تُف کردن 

spread spread spread گستردن/پخش شدن 

stood stood stand ایستادن 

stolen stole steal دزدیدن 

stuck stuck stick چسباندن / چسبیدن 

stung stung sting نیش زدن 

stunk stank stink بوی بد دادن 

struck struck strike ضربه زدن 

sworn swore swear قسم خوردن 

swept swept sweep جارو کردن 

swollen / swelled swelled swell باد کردن / متورم شدن 

swum swam swim شنا کردن 

swung swung swing تاب خوردن 
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T 

taken took take گرفتن 

taught taught teach درس دادن 

torn tore tear پاره کردن 

told told tell گفتن 

thought thought think فکر کردن 

thrown threw throw پرتاب کردن 

U 

understood understood understand فهمیدن 

W 

waken woke wake بیدار کردن 

worn wore wear پوشیدن 

wept wept weep گریه کردن 

won won win برنده شدن 

wound wound wind کوک کردن / شدن 

written wrote write نوشتن 

 
 

   

 

 موفق باشید که هستید......
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 100 تست کنکوری واژگان با کمی تغییرات بخش اول 

1. She worked with me over a ……………..of twenty months. 

a)circle   b)charity    c)span    d)chart 

2. All the family members know that Bita is old enough to ………….of the baby 

a)take out             b)take care                  c)pay attention             d)pay toll  

3. The teacher always says ,” ………………the first letter of proper nouns. 

a)Identify             b)Match                      c)Capitalize                   d)Circle  

4. The photos that my brother …………….of animals in the zoo are in his bag. 

a)made                 b)drew                         c)sent                            d)took  

5. I believe that …………..nature clean is one of our roles in life. 

a)taking               b)keeoing                     c)getting                        d)holding 

6. We ………….that work between us and finished it on time. 

a)divided            b)followed                     c)kept                           d)chose 

7. Do you have ……………time to study all …………..things and learn everything. 

a)enough / alive                                          b)special  / alive   

c)enough / living                                        d)quiet / living 

8. Toy hoped to live a happy life, nut a bad event ……………..to him and 

……………his hopes of happiness. 

a)happened / lost                                       b)happened  / destroyed    

c)hurt / lost                                                 d)hurt / destroyed 

9. A national wildlife museum or park is a place that gives good ……….about 

how to ……………… endangered animals and their  homes. 

a)report / prepare                                      b)news / give food to   

c)idea / raise                                               d)information protect 
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10. The …………..bird that your little brother …………….in the room is fine now  

and signs beautifully . 

a)special / kept                                           b)special / cut   

c)injured / kept                                          d)injured / cut 

11. To learn that people are paying more …………….to wildlife ……………us happy 

a)attention / makes                                   b)expression  / makes    

c)expression  / gives                                  d)attention / stays 

12. Choose a pair of words having a similar relationship as the pair in the item. 

Earth :planet  

a)duck / bird                                              b)animal / tiger  

c)star / sun                                                 d)whale  / sea 

13. The head teacher gave us an exact ……………of the schools aims. 

a)intonation    b)capitalixation            c)definition          d)protection 

14. I put a …………next to the items that we still need to buy. 

a)drop                   b)star                              c)cell                              d)graph  

15. Mr. Brown s wife died last year , and his children live in another city . He  

lives ……………his own. 

a)on                      b)in                                 c)for                               d)at 

16. I don’t mind where we go on vacation as long as its ………………to beach . 

a)clean                 b)clear                            c)strong                          d)close 

17. Pumping the red liquid around the body by …………….keeps us ………..and alive. 

a)heart / healty                                      b)heart / standing    

c)brain / healthy                                    d)brain / standing 

18. Everybody knows that ……………..are usually hard shiny ……………….one of the 

most expensive of which is gold. 

a)things / material                                 b)things / metals  

c)materials / metals                               d)metals / materials 
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19. To buy new clothes ,my mother always thinks of price and ………….at the 

same time. 

a)opinion                      b)quality                      c)fact                      d)span 

20. It is important to know the names of planets in ………………? 

a)Germany                   b)England                    c)Persia                  d)Persian 

21. Which word does NOT go with “cell”.? 

a)white                      b)blood                      c)brain                      d)pain  

22. Nima and his brother ………………in many ways. 

a)alike                       b)like                          c)are alike                d)are like  

23. To our ……………,this is the first time it has happened. 

a)value                     b)prophet                    c)cradle                   d)knowledge 

24. The baby rested peacefully in his ……………… . 

a)cradle                   b)bulb                          c)airplane                d)pattern 

25. Many famous ……………do not believe this idea to be important . 

a)brains                   b)scientists                  c)organs                   d)prophets 

26. The teachers working in this school don’t loke to talk about ……………… a 

course. 

a)as                          b)so                              c)both                       d)such 

27. Sometimes you may see some grown men ………….like schoolboys. 

a)inventing             b)behaving                  c)publishing            d)booking 

28. He thought this was the easiest way to get ………………… . 

a)strange                 b)ashamed                   c)unfortunate         d)rich 

29. Mom , it is difficult for me to give you a ………………of how I feel. 

a)description           b)narration                  c)developing          d)value 
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30. She found herself a rich husband . The underlined word is the opposite 

of ………………. . 

a)weak                      b)powerful                    c)selfish                 d)poor 

31. A small bed for a baby , especially one that moves from side to side is 

called a ………………. . 

a)cradle                     b)metro                        c)grave                    d)bulb 

32. My uncle is …………… some research into the role of women in our town . 

a) making                 b)taking                         c)carrying               d)doing  

33. My grandfather says all he wants is some …………..and quiet.he doesn’t like 

noise at all. 

a)knowledge             b)skill                            c)action                   d)peace 

34. Some students don’t like to read books about famous people and say that 

………………books are not interesting. 

a)many                      b)some                      c)such                      d)much 

35. The sick man never feels well because he never ………………his medicine. 

a)eats                         b)drinks                    c)takes                     d)does 

36. Mina believes that everybody becomes successfully by ………………….hard . 

a)traveling                 b)wanting                c)trying                     d)worrying 

37. The holy prophet orders the Muslims to …………….knowledge during their 

life . 

a)save                         b)sign                       c)solve                      d)seek 

38. A: Alice is not good at speaking skill . What should she do? 

       B: I think she should study this book. It can ……………..her speaking skill. 

a)donate                     b)develop                 c)describe               d)defend 

39. That the lazy student knows little about the world is completely clear. 

He is not interested in ……………….and never tries. 

a)science                     b)translation           c)parents                 d)arrow  
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40. My son read a novel about an Iranian scientist who is going to …………….. a 

book about stars. 

a)participate               b)paint                     c)protect                  d)publish  

41. If news or information …………….around , it is told to a lot of people. 

a)comes                       b)stayes                   c)gets                        d)takes 

42. All the scientists work hard and …………….reaserch to solve problems and 

find. 

a)do / experiment                                        b)make / experiment  

c)make / facts                                             d)do / facts 

43. It was a small shop ,and there wasn’t much ………………. . 

a)notice                       b)memory                 c)choice                    d)emotion  

44. More than a million ………………..come to Qom to visit the holy shrine. 

a)pilgrims                   b)agents                    c)commemoration    d)nations  

45. They are ……………..to turn the site of the factory into a park. 

a)attracting                b)planning                c)building                   d)inventing 

46. Here are some ………………for more activites . 

a)destinations            b)vacations              c)suggestion               d)attraction  

47. Milad acts as a(n)…………………for the sales department. 

a)site                           b)suggestion             c)plan                        d)agent 

48. The restaurant serves …………………food. 

a)voluntary                b)international         c)traditional             d)both 2 & 3 

49. London s airports handle one hundred thousand ……………..flights a year. 

a)historical                b)domestic               c)delicious                d)expensive 

50. It is a nice school ,and children love it. It is really a …………….for children. 

a)culture                   b)flight                 c)paradise                     d)monument 
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51. The ……………..industry plays an important part in the economies of many of 

the countries. 

a)tourism                  b)nation                     c)language                   d)traveler 

52. There is Parnian. Why don’t you go ……………..and say hello? 

a)around                   b)anove                      c)across                        d)aside 

53. He had the clesrest …………………in his mind of his mother and father. 

a)respect                   b)translation             c)sense                     d)image  

54. The music was so ……………….that I had to shout . 

a)loud                        b)proper                    c)continuous            d)sad 

55. I don’t feel it woud be …………….for me to give you that information. 

a)familiar                  b)successful              c)proper                      d)weak  

56. My daughter wants to talk to Mr. Ansari about her schedule , but he is 

away on ……………….until the 1st of March  

a)holiday                    b)midday                 c)station                     d)embassy 

57. One of our teachers says some students study a lot , but they don’t 

…………….what they study very well. 

a)respect                     b)understand          c)save                          d)translate  

58. The new boy in our class is really clever. He knows ……………..three foreign 

languages. 

a)at least                      b)at last                 c)finally                      d)angrily  

59. Tomorrow , there is a(n)………………of snow on high ground. 

a)obligations               b)possibility               c)contrast                  d)circle 

60. The climbers were …………….together by ropes. 

a)remembered            b)prepared                 c)looked                     d)linked 

61. We are completely free and can do a(n)…………………of acticites. 

a)dish                           b)range                       c)image                      d)circle 
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62. When visiting a ………………a traveler should take care of people , places 

and culture. 

a)vacation                    b)suggestion            c)publication           d)destination  

63. Do you believe that every travel can be a great ……………….for us.  

a)destination               b)situation                 c)experience             

d)experiment 

64. Eileen wants to visit the great museum in Esfahan . but she doesn’t know 

where it is ………………. . 

a)located                      b)found                  c)described               d)attracted  

65. A four –seasson country like Iran which enjoys many historical sites and 

amazing nature can ……………..a lot of tourists every year. 

a)attack                        b)attend                 c)add                        d)attract 

66. Yazd is an old city , and visitors to Yazd can see ……………..wind towers 

which are really………………. . 

a)modern / appropriate                                   b)ancient / attractive  

c)ancient / domestic                                        d)modern  / proper 

67. Before going ………………, every body needs to get passports and visas. 

a)abroad                       c)around                   c)foreign            d)international 

68. You may not enjoy your trip if you don’t become …………….the destination 

before your trip. 

a)similar to                 b)familiar with          c)free from          d)happy with  

69. A: What must thr traverlers not to do if they want to have a good and 

safe trip?                                 B: They must not ………………. . 

a)like the host s culture                                b)respect the host s values  

c)give a good image of their culture              d)break any rules 

70. After 10 hours on the ……………….,my parents arrived at their destination. 

a)street                      b)streets                      c)road                      d)roads  
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71. When we want to contrast two things , we say both of them with ………… . 

a)pronounciation     b)comprehention       c)emphasis             d)power 

72. The students were in a hurry , but they waited ………………for the bus. 

a)rudely                    b)patiently                   c)bravely           d)appropriately 

73. The children were saved,but the fire…………….their home.( 96 کنکور خارج ) 

a)described              b)noticed                      c)destroyed             d)stated 

74. John had an accident last week and was badly injured.After staying in 

hospital for about ten days , he is fortunately out of ……….….now.( 96کنکورخارج ) 

a)endangering         b)danger                       c)dangerous            d)endangerd  

75. As the man is lazy and has no …………….of responsibility , he does not work 

to make money for his family. (96کنکور ریاضی )   

a)sense                      b)image                        c)key                        d)action 

76. Seeing …………..on the moon is not possible whiout a telescope .you know it 

is only possible ……………….a telescope. ( 96کنکور ریاضی)  

a)details / by      b)details / through     c)hints / with      d)hints / throught 

77. Some people think that watching television is not good at all, but my 

friend gets all his general ………………..form watching TV. (96کنکور خارج )  

a)reaserch                b)experiment               c)science              d)knowledge 

78. It seemed to happen all of a …………….: I felt terrible and asked to be 

taken to hospital. (95کنکورزبان)  

a)sudden                  b)material                    c)sign                     d)strange  

79. To God sent our holy prophet ,Muhammad (…………be upon him ),to teach 

us our religious beliefs. (95کنکور خارج )  

a)pilgrim                     b)hint                     c)peace                     d)paradise 
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80. The traffic was too heavy as it was raining hard , so we reached the 

………………two hours late. ( 94کنکور خارج )  

a)destination              b)definition            c)suggestion            d)attraction  

81. The police ……………..the copy with the original ,but there was not much 

different. (94کنکور هنر )  

a)commemorated      b)created                c)compared              d)contrasted  

82. Scientists are ……………..research into the effects of smoking on brain 

damage. (94کنکور هنر )  

a)making                    b)acting                  c)taking                     d)doing 

83. I am sure this is an event that will …………….in your mind for quite a long 

time. (94کنکور انسانی )  

a)stick                         b)gain                     c)keep                        d)lose 

84. The doctor ……………..my answers with those of people who were happy in 

certain jobs. ( 95کنکور خارج )  

a)saw                           b)read                     c)matched                 d)filled 

85. The book was written in a style ………………to the age of the children. 
(.93کنکور خارج )  

a)attractive                 b)appropriate         c)contrastive             d)based on 

86. According to the information I have , we can find all these materials in 

………………. . ( .93کنکور خارج )  

a)earth                        b)plaster                 c)plow                        d)nature  

87. He didn’t pay as much ………………as he had to when the store owner was 

describing the product , so he later relized what he had bought was of little 

use to him. ( 93کنکور انسانی)  

a)information            b)attraction            c)increase                d)attention 
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88. You will be paid ……………….the amount of work you do. 

a)because             b)frequently            c)according to                d)absolutely 

89. In that country I was very hungry , so I used ……………to ask for food. 

a)sign language      b)project                  c)mother tongue       d)conversation  

90. Parking is readily ……………….near the station entrance. 

a)probable              b)weak                       c)possible                 d)available  

91. Parents sometimes find it difficult to ………………with their teenage children. 

a)locate                   b)communicate            c)base                d)commemorate 

92. Mr. and Mrs. Amiri are international tourists. They go abroad ……………….. 

a)honestly               b)exactly                   c)suddenly             d)frequently 

93. David watched her car until it …………………from view. 

a)disappeared         b)existed                 c)experienced             d)considered  

94. Most people ……………..know the importance of a healthy diet. 

a)above                    b)nowdays                     c)however                   d)daily 

95. Goods will be sent within 24 hours of receiving your ……………….. . 

a)project                  b)institute                c)order                      d)experience  

96. To make ……………….follow the directions on page 18. 

a)loaves                   b)hosts                            c)spaces                      d)skills 

97. My mother is very good at ……………….photographs. 

a)taking                   b)drawing                       c)making                    d)getting 

98. Well, ………………I got my chance. 

a)at once                  b)at most                      c)in case                     d)at last 

99. Ted is the kind of person who is able to ……………….every body . 

a)ask                         b)buil                           c)make                        d)feel 

100. She started …………..the furniture in the living room. 

a)measuring             b)rearrangement          c)borrowing                d)arriving 
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 پاسخنامه تست های فوق

 

1-c 2-b 3-c 4-d 5-b 6-a 7-c 8-b 9-d 10-c 

11-a 12-a 13-c 14-b 15-a 16-d 17-a 18-d 19-b 20-d 

21-d 22-c 23-d 24-a 25-b 26-d 27-b 28-d 29-a 30-d 

31-a 32-d 33-d 34-c 35-c 36-c 37-d 38-b 39-a 40-d 

41-c 42-d 43-c 44-a 45-b 46-c 47-d 48-d 49b- 50-c 

51-a 52-c 53-d 54-a 55-c 56-a 57-b 58-a 59-b 60-d 

61-b 62d- 63-c 64-a 65-d 66-b 67-a 68-b 69-d 70-c 

71-c 72-b 73-c 74-b 75-a 76-b 77-d 78-a 79-c 80-a 

81-c 82-d 83-a 84-c 85-b 86-d 87-d 88-c 89-a 90-d 

91-b 92-d 93-a 94-b 95-c 96-a 97-a 98-d 99-c 100-b 
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 100 تست کنکوری واژگان با کمی تغییرات بخش دوم 

1. You could use the money for …………………. your home. 

a)improving               b)attracting              c)hosting              d)imagining 

2. There is ………………to do and see in this beautiful vacation area. 

a)both                        b)plenty                    c)each                   d)none 

3. He opened the cardboard box and took out each ………………. . 

a)wish                        b)site                        c)plan                     d)item 

4. It says “Dry clean “ on the ………………… . 

a)report                     b)baggage                c)label                 d)bookled 

5. Where can students learn a foreign language if there are no language 

institue. 

a)international         b)successful                c)available             d)possible 

6. Sign language is a …………… that uses hand monements instead of 

………………… words. 

a)language  / spoken                                   b) language  /written 

c)piece / spoken                                          d)piece / written 

7. If you want to ……………..with people from other countries , you need to 

know their language , or you will not be able to exchange information. 

a)connect                  b)compare              c)attract          d)communicate  

8. My father says that our president s interview was ………………live across 

Europe . 

a)communicated       b)broadcast            c) celebrated            d)brought  

9. Among many languages …………….in the world ,  am going to learn English. 

a)exchange               b)escaping                c)existing              d)explaning  

10. scientists believe that human s …………………to talk makes him different 

from animals. 

a)ability                    b)creation                c)comprehension     d)wish 
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11. I think having ……………….to clean water in this region is impossible. 

a)acess                      b)sense                  c)lake                      d)channel 

12. Workers in Iran are the most honest in the country,…………………a new 

report. 

a)because of         b)rather than        c)relevant to        d)according to 

13. Exchanging knowledge , belifs , wishes and felling is possible ………… 

language . 

a)despite                 b)through             c)over                   d)across 

14. Endangered languages ……………up nearly 8 precent of the world s 

language.  

a)make                    b)keep                      c)give                    d)come 

15. My son blew the lighted …………before receiving the birthday presents. 

a)candles                 b)devices                   c) signs                  d)means 

16. They are interested in receving any suggestions that will 

……………..relation between the two countries. 

a)measure                b)mention                c)improve               d)double 

17. My old classmate , Nancy , makes me laugh , and I realy enjoy ………… 

out with her. 

a)taking                   b)hanging                  c)getting                  d)coming 

18. I put on a lot of weight . Knowing that being too fat ……………..my heart 

in many ways , I went to my doctor for some advice. 

a)influence                  b)depresses               c)prevents              d)enables 

19. A: Is aspirin good for me to ………………? 

      B:Yes , it is a simple but highly …………………cure. 

a)eat / effective                                              b)eat / harmful           

c)take  / effective                                           d)take  / harmful 

20. It is necessary for everyone to eat balanced …………….of bread, 

vegetables and fruits. 

a)qualities                     b)shares               c)ranges                 d)servings  
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21. The doctor has introduce us five ……………ways to have healthy ……………. 

a)simple / lifestyle                                        b)physical / life   

c)emotional / span                                         d)general / pressure 

22. My friend is always at work at 8. He is never late, nor is he early . He is 

……………….. . 

a)in time                       b)on time                  c)lazy                         d)fast 

23. There are four …………….to consider when choosing that perfect place 

that your family can call home. 

a)tests                            b)regions             c)goals                  d)factors 

24. Testing yourself with information on cards is a useful ……………for 

studying. 

a)laboratory               b)device                c)knowledge             d)medicine 

25. Many doctors say that sitting a lot and being a couch potato may 

……………… health riskes. 

a)increase                      b)escape                c)improve             d)express  

26. Nowdays ,the biggest problem in our society is …………….to technology . 

a)influence                     b)addict                c)addition        d)measurement 

27.  Ted likes playing with children . He can keep them ……………..for a lone 

time. 

a)amused                   b)still                  c)retired                 d)social 

28. The building was on fire , and three people could save themselves by 

……………..from the window. 

a)increase                      b)throw                c)improve             d)express  

29. The …………….people escaped from their homes very fast. 

a)harmful                       b)wide                c)wrong                 d)frightened 

30. The ………………for best photograpy has been won by a young Dutch 

photographer . 

a)wonder                         b)miracle              c)prize                    d)art 
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31. It is difficult to say what is impossible , for the dream of yesterday , 

today is hope , but also can become tomorrow s ……………. . (97کنکور ریاضی )  

a)prize                     b)case                     c)reality                  d)matter 

32. Port Aransas is a city in which the people s income is entirely 

dependant on tourism . That is why they do whatever ……………..to make the 

city attractive for them. (97کنکور ریاضی )  

a)exact                    b)available             c)necessary             d)economical 

33.  Here in Paris , as well as just about everywhere these days , it is 

possible to pay for ……………….everything with a credit card or a phone.  
( 97)کنکور ریاضی   

a)similary                b)secretly                c)softly                       d)nearly 

34. The police officer told the wringdoer to try to be as ………………as possible 

When answering the questions. (97)کنکور زبان   

a)actual                  b)honest                   c)public                     d)artistic 

35. Sometimes a higher price doesnot ………………..mean that the service you 

are buying is of high quality. ( 95کنکور انسانی )  

a)commonly           b)carefully               c)publicly                  d)necessary  

36. He was until very ……………the most powerful banker in the city , but some 

more powerful ones have started work. ( 95کنکور ریاضی )  

a)mentaly                b)commonly           c)formerly                 d)recently 

37. A: Why are you going out? 

      B: I am going to ……………….my coat from the cleaner s . Is there anything 

I can do for you ? ( 94کنکور ریاضی )  

a)pick up                  b)look after             c)call out                  d)make up 

38. Muslims always ………………their shoes before entering a mosque or other 

holy places . (94کنکور تجربی )  

a)take off                  b)turn off                 c)make up               d)call up 
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39. This type of lan , which is rare  here , is …………………found in the mountains 

of South America. ( 94کنکور تجربی )  

a)fantastically          b)attractively           c)commonly            d)skillfully  

40. I would like to know how Helen mnages to keep …………….before 

examination . ( 94کنکور انسانی)  

a)excited                     b)calm                     c)similar                     d)natural  

41. The course is intented to help teachers learn how to communicate 

……………..with young learners . (94کنکور زبان )  

a)exactly                   b)commonly            c)effectively            d)recently 

42. She suffered from an ………………problem after her husband s death , and 

unfortunately none of her friends was ready to help her. (94کنکور هنر )  

a)emotional                 b)effective            c)excited                d)addective  

43. The new factory producted high quality shoes in ………………sizes and 

colors. ( 94کنکور هنر )  

a)actual                  b)various                 c)creative                d)continuous  

44. Reza is not happy with his income , so he is ……………..a new job in a larger 

city. ( 94کنکور هنر )  

a)turning on                  b)turning up           c)looking for       d)looking after  

45. It was really hot, so the children ………………..their clothes and jumped 

into the river in order to swim . ( 94خارج کنکور )  

a)looked for                   b)picked up             c)turned on         d)took off 
 
    

 پاسخنامه تست های فوق

  

1.a 2.b 3.d 4.c 5.c 6.a 7.d 8.b 8.c 10.a 

11.a 12.d 13.b 14.a 15.a 16.c 17.b 18.a 19.c 20.d 

21.a 22.b 23.d 24.b 25.a 26.c 27.a 28.b 29.d 30.c 

31.c 32.c 33.d 34.b 35.d 36.d 37.a 38.a 39.c 40.b 

41.c 42.a 43.b 44.c 45.d      
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 چمد نمونه کلوز تست کنکوری سالهای قبل با ترجمه و پاسخنامه تشریحی

 

Cloze Test No. 1 

 

Direction: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) 

best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet. 

 

 

  Wages, or salaries as they are also called, are payments by employers 

to their employees in return for work. Sometimes they are ……(۱)…… on 

time – the worker being paid at a rate of so much an hour or so much a 

week, and sometimes they are paid for the ………(۲)……… produced – a shirt 

maker, for example, is being paid so much for every shirt made. Wages 

are paid in money, but sometimes they ………(۳)……… payments in kind, as 

when a caretaker is provided with a rent – free house. This type of 

payment is ……(۴)…….. controlled by law, ……(۵)…… the worker is protected 

against a bad employer who might try to pay all or nearly all this wage in 

kind. 

 

1 a. passed                    b. crossed                c. based                               d. awarded 

2 a. individuals                        b. sources     c. features                            d. articles 

3 a. devote                             b. require               c. include                             d. influence 

4 a. Socially                            b. strictly               c. straightly                         d. similarly 

5 a. for                                  b. so that               c. so as                               d. in order to 
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 1 شماره تست کلوز ترجمه

 پرداخت ها آن کار ازای در کارگران به کارفرمایان جانب از که است مبلغی شود، می نامیده هم حقوق که دستمزد

 هر یا و ساعت هر ازای به کارگر یک به. شوند می پرداخت کاری زمان اساس بر ها حقوق ها وقت بعضی. شود می

 شود، می داده حقوق شده تولید کاالهای خاطر به کارگران به اوقات بعضی. شود می پرداخت مبلغی کاری ی هفته

 پول صورت به دستمزدها. شود می پرداخت دوزد می که پیراهنی هر ازای به مبلغی دوز پیراهن یک به مثال برای

 سرایدار، یک برای که زمانی همچون درست باشد، می نقدی غیر پرداختهای شامل ها وقت بعضی اما شود، می داده

 که منظور این به شود، می کنترل قانون توسط  شدت به پرداخت نوع این شود، می فراهم اجاره بدون ی خانه

 کند، پرداخت نقدی غیر صورت به را دستمزد همه تقریباً یا و تمام دارد تالش که بدی کارفرمای برابر در کارگر

 .شود محافظت
 

.است صحیح پاسخ« ۳» گزینه -۱  

  کردن اهدا( 4             بودن اساس بر( ۳              کردن عبور( ۲                  دادن انتقال( ۱

  

 .است صحیح پاسخ« ۳» گزینه -۲

 کاالها( 4           ها ویژگی( ۳                           منابع( ۲                       افراد( ۱

 

 .است صحیح پاسخ« ۳» گزینه -۳

 گذاشتن اثر( 4       شدن شامل( ۳         داشتن احتیاج( ۲          دادن اختصاص -کردن وقف( ۱

 

 .است صحیح پاسخ« ۲» گزینه -4

 مشابه طور به( 4                مستقیماً( ۳               شدت به( ۲                 اجتماعی طور به( ۱

 

 .است صحیح پاسخ« ۲» گزینه -۵

 .شود می استفاده جمله دو ارتباط برای so that از جمله، فرم به توجه با
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Cloze Test No. 2 

 

Direction: Questions 13-17 are related to the following passage. Read the passage 

and decide which choice (1), (2), (3), or (4). Then mark your answer sheet. 

 

  

 

  Why some very good students often fail exams was recently studied by 

a professor of psychology. Professor Iris Fodor conducted some 

……(۱)…….. on the anxiety of some students before taking exams. He 

……(۲)…….. that many students fail exams because they become ……(۳)…….. 

nervous and can not think ……(۴)…… , although they have studies hard, 

they are afraid of whatever is on the exam . Therefore those who are 

……(۵)…….. forget everything they have studied. 

 

 

 

1 a. research                                    b. posture c. training                                     d. procedure 

2 a. enhanced                                 b. rattled c. stated                                      d. measured 

3 a. softly                                        b. interchangeably c. exactly                                     d. extremely 

4 a. Even so                                    b. Because c. Whether                                   d. Besides 

5 a. rural                                         b. useless c. nervous                                    d. irrelevant 
 

 

 

 

 

 

 



 

 جزوه کامل کنکور زبان انگلیسی                                                                                                                     دکتر حسن لطفی 

426 
 

 2 شماره تست کلوز ترجمه

 روان استاد یک توسط اخیرا. شوند می مردود امتحانات در اغلب خوب، خیلی آموزان دانش از برخی چرا که این

 قبل آموزان دانش از تعدادی اضطراب روی بر را تحقیقی فودور آیریس پروفسور. گرفت قرار مطالعه مورد شناسی

 نمی و شده مضطرب شدت به چون شوند می مردود آموزان دانش از بسیاری که کرد بیان او. داد انجام امتحان از

 هایی آن بنابراین. ترسند می است امتحان در آنچه از ولی اند خوانده درس بسیار اگرچه عالوه، به. کنند فکر توانند

 .کنند می فراموش اند خوانده که را چیزی هر هستند، مضطرب که

 

  

 

 .است صحیح پاسخ«  ۱» گزینه -۱

 فرآیند( 4                آموزش( ۳                  ژست( ۲                  تحقیق( ۱

  

 .است صحیح پاسخ« ۳» گزینه -۲

 کردن گیری اندازه( 4     کردن بیان( ۳      درآوردن صدا به( ۲              دادن افزایش( ۱

 

 .است صحیح پاسخ« 4» گزینه -۳

 شدت به( 4                         دقیقاً( ۳                  هم جای به( ۲         نرمی به( ۱

 

 .است صحیح پاسخ« 4» گزینه -4

 عالوه به( 4                آیا که( ۳               زیرا( ۲              وجود این با حتی( ۱

 

 .است صحیح پاسخ« ۳» گزینه -۵

 نامربوط( 4           مضطرب عصبی،( ۳                 مصرف بی( ۲                   روستایی( ۱
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Cloze Test No. 3 

 

 

Directions: Read the passage and decide which choice (1), (2), (3) or (4) best fits 

each space. Then mark the correct choice on your answer sheet. 

 

   

 

   Little boys are usually active. They do things. Much of the time, girls 

sit together and talk. When children grow up, nothing ……(۱)….. changes. 

Men usually do things together or they talk about activities such as 

sports and cars. They talk to give or get ……(۲)…… . But for women, people 

and feelings are more important. Women often talk to show interest and 

emotions. ……(۳)…. a man and a woman speak the same language, 

sometimes they don’t ……(۴).…. each other. Men’s talk and women’s talk 

are almost tow ……(۵).…. languages. But maybe men and women will know 

each other if they realize the differences in speech. 

 

 

1 a. carefully                               b. previously c. anxiously                               d. really 

2 a. comparison                           b. direction c. expectation                          d. information 

3 a. Because                               b. However c. Therefore                             d. Although 

4 a. predict                                b. understand c. enhance                              d. ignore 

5 a. different                             b. social c. artificial                               d. extra 
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 3 شماره تست کلوز ترجمه

 

 می صحبت و نشسته هم دور ها بچه دختر اوقات بیشتر. دهند می انجام را کارها آنها. فعالند معموال ها بچه پسر

 یا دهند می انجام باهم را کارها معموال مردان. کند نمی تغییر واقعا چیز هیچ شوند می بزرگ ها بچه وقتی. کنند

 آورده بدست را اطالعاتی تا کنند می صحبت آنها. کنند می صحبت اتومبیل و ورزش مثل هایی فعالیت مورد در

 را احساسات و عالقه تا کنند می صحبت اغلب زنان. هستند تر مهم احساسات و افراد زنان برای اما. دهند ارائه یا

 نمی درک را همدیگر آنها اوقات بعضی ولی کنند می صحبت مشابه زبانی به زنان و مردان چه اگر. دهند نشان

 را گفتاری های تفاوت اگر زنان و مردان شاید اما. متفاوتند زبان دو تقریبا  زنان صحبت و مردان صحبت. کنند

 .بشناسند را همدیگر کنند درک

 

 .است صحیح پاسخ« 4» گزینه -۱

 واقعا( 4                          نگرانی با( ۳                      قبال( ۲             دقت با( ۱

 

 .است صحیح پاسخ« 4» گزینه -۲

 اطالعات( 4                      انتظار( ۳            سمت( ۲           مقایسه( ۱

 

 .است صحیح پاسخ« 4» گزینه -۳

 چه اگر( 4                    بنابراین( ۳      حال این با( ۲              زیرا( ۱

 

 .است صحیح پاسخ« ۲» گزینه -4

 گرفتن نادیده( 4          افزایش( ۳      کردن درک( ۲    کردن بینی پیش( ۱

 

 .است صحیح پاسخ« ۱» گزینه -۵

 اضافی( 4          تصنعی( ۳        اجنماعی( ۲         متفاوت( ۱
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Cloze Test No. 4 
 

Directions: Read the passage and decide which choice (1), (2), (3) or (4) best fits 

each space. Then mark the correct choice on your answer sheet. 
 
 

The study of language ---(1)--- a tool of expression or communication 

necessarily ---(2)--- the study of gestures and sounds. Since animals use 

gestures and make sounds, they as well as humans may have language. It 

seems ---(3)--- that although as a system of ---(4)--- is not uniquely 

human, human language has unique features. We put together ---(5)--- 

signs and units of grammar to form an endless set of never-before 

heard, thought, or read sentences. 
 

1 a. with b. throughout c. as d. when 

2 a. compiles b. includes c. supposes d. wonders 

3 a. clear b. public c. friendly d. serious 

4 a. connection b. competition c. communication d. vibration 

5 a. personal b. facial c. opening d. lingual 
 

 4 شماره تست کلوز ترجمه

 

 .گیرد می بر در را صداها و دار معنی حرکات بررسی الزاماً ارتباط برقراری یا بیان وسیلۀ عنوان به زبان مطالعۀ

 آنها است ممکن کنند، می تولید را اصواتی و کنند می استفاده دار معنی حرکات نیز از حیوانات که آنجایی از

 متعلق منحصرا ارتباطی نظام یک عنوان به زبان که اگرچه است واضح . باشند داشته زبان ها انسان مانند نیز

 در را زبانی دستوری واحد های و ها عالمت ما .دارد فردی به منحصر خصوصیات انسان زبان نیست، انسان به

شنیده،  این از پیش هرگز که بیاوریم وجود به را جمالتی از پایان بی های مجموع تا دهیم می قرار هم کنار

 است نشده خوانده یا پنداشته،

 

 4پاسخنامه کلوز تست شماره 

5.d 4.c 3.a 2.b 1.c 
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Cloze Test No. 5 

People in a wide area, from southern Somalia to northern Mozambique 

and the ---(1)--- of Kenya, speak Swahili. There are about five million 

first-language speakers and fifty million second language speakers. 

Swahili has become a language ---(2)--- people can communicate within 

East Africa and the ---(3)--- regions. The Swahili language began to be 

spoken by the Swahili people who live on the coast of East Africa and on 

the islands near the coast, ---(4)--- Zanzibar, which is now a part of 

Tanzania. Swahili which has been influenced ---(5)--- many other 

languages like Arabic, is an official language in some African countries 

such as Tanzania and Kenya. 
 
 

1 a. entire b. combination c. origin d. single 

2 a. in which b. that c. when d. with which 

3 a. general b. surrounding c. environmental d. natural 

4 a. or b. i.e c. including d. without 

5 a. with b. in c. by d. by means of 
 

 5 شماره تست کلوز ترجمه

 می صحبت سواحیلی زبان به کنیا، تمام در و موزامبیک شمال تا سومالی جنوب از وسیعی، نواحی در مردم

 دوم زبان سواحیلی نیز نفر میلیون پنجاه برای و است سواحیلی اولشان زبان میلیون نفر پنج حدود در .کنند

 ارتباط مجاور نواحی و آفریقا شرق در آن با توانند مردم می که شده زبانی به تبدیل سواحیلی .آید می شمار به

 جزایر در و شرق آفریقا سواحل در که شد آغاز سواحیلی مردم توسط سواحیلی زبان به تکلم .کنند برقرار

 تاثیر تحت که سواحیلی .کردند می زندگی است، تانزانیا از بخشی اکنون که زنگبار جمله از ساحل، نزدیک

 مانند آفریقایی های کشور از بعضی رسمی زبان است، گرفته قرار عربی زبان جمله از ها دیگر زبان از خیلی

 .است کنیا و تانزانیا

 

 ۵پاسخنامه کلوز تست شماره 

5.c 4.c 3.b 2.d 1.a 
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Cloze Test No. 6 

Directions: Read the passage and decide which choice (1), (2), (3) or (4) best fits 

each space. Then mark the correct choice on your answer sheet. 
 

  

   Environmental noise is defined as the noise (1) ……….. from sources such 

as road, rail and air traffic, industries, construction and public works, 

and (2) …………… . Noise has been (3) …………. high among forms of 

pollutions, (4) ………… air pollution, radioactive waste pollution, water 

pollutions, etc. In recent years, noise has received considerable 

worldwide attention as a result of the many studies (5) ………… noise 

pollution to various health effects that include auditory (6) ……….. non-

auditory health effects. It should be noted here that the effect of 

noise is seldom catastrophic, and is often only transitory. 

   (۷) …………., its adverse effects can be cumulative with prolonged or 

repeated (8) ……………. . Excessive noise causes sleep disruption, reduction 

in performance and the inability to enjoy one’s property or (9) ………. time. 

It impairs the quality of life. In addition, several studies have linked 

extended exposure to high noise levels (10) ……….. cardiovascular 

diseases, including high blood pressure and irregular heart (11) …………. . 

It has also been reported that high noise levels have an economic effect, 

especially on tourism and real estate sectors, (12) ……….. that the prices 

of houses tend to be higher in (13) ………….. areas. There is also some 

evidence that noise can adversely affect general health and well-being 
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in (14) …….. chronic stress. Because of these factors, and the recent 

public awareness of the adverse effects of noise in (15) ……………, many 

studies and noise monitoring programs have been established in various 

parts in the world. 

Answers: 

1.   ۱) situated               ۲) emitted                 ۳) occurred              ۴) converted 

2.   ۱) the neighborhood                       ۲) is the neighborhood 

            ۳) the neighborhood is                         ۴) that from the neighborhood 

3.    ۱) ranked            ۲) adjusted         ۳) preserved           ۴) distributed 

4.    ۱) and includes            ۲) which include 

             ۳) that includes          ۴) in which is included 

5.    ۱) they link         ۲) link with            ۳) linking                ۴) linked 

6.    I) beside              ۲) in spite of        ۳) regardless         ۴) as well as 

7.    ۱) Since               ۲) Likewis            ۳) However             ۴) Although 

8.    ۱) exposure         ۲) prevention       ۳) scenery              ۴) emphasis 

9.    ۱) tension            ۲) proper             ۳) leisure               ۴) anxious 

10.    ۱) due to             ۲) of                    ۳) in                      ۴) to 

11.    ۱) beat               ۲) beating            ۳) to beat              ۴) that beats 

12.    ۱) reported                                ۲) which is reported 

             ۳) they reported                        ۴) where it has been reported 

13.     ۱) shopping                 ۲) traffic                ۳) quiet                ۴) downtown 
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14.     ۱) a manner as                                       ۲) the same manner as 

              ۳) a similar manner that                        ۴) the same manner is 

15.      ۱) a few of last decades                     ۲) few of the last decades 

              ۳) the few last decades                       ۴) last of the few decades 

 

 6 شماره تست کلوز ترجمه

آهن و رفت و آمدهای صورت سر و صدایی که از منابعی مانند جاده، راهمحیطی به (noise) صدای ناهنجار

شود، تعریف شده است. صدای می  (۱)منتشر (۲)نواحی مجاور هوایی، صنایع، ساخت و سار و کارهای عمومی، و

آلودگی هوا، آلودگی پسماندهای  (4) شامل که های ، قرار گرفته استفرم باالیی در میان (۳) رتبۀ ناهنجار در

 .باشندهای آب و غیره میرادیواکتیو، آلودگی آلودگی

های اخیر، صدای ناهنجار در نتیجه مطالعاتی که آلودگی صوتی را به تاثیر سالمتی گوناگون شامل تأثیرات در سال

ای را به خود معطوف کرده ، توجه جهانی قابل مالحظه(۵) کندمیمرتبط  غیرشنوایی(6) و همچنین شنوایی

 .ندرت فاجعه آمیز و اغلب گذرا می باشداست. در این جا باید ذکر شود که تأثیر صدای ناهنجار به

طوالنی مدت و یا تکرار شونده باشد. سر و صدای  (8) عالئم تواند همراه بااثرات مضر آن می (۷) به هر حال

ها یا بیش از حد باعث قطع شدن خواب، کاهش کارایی و عدم توانایی در لذت بردن از داشتهناهنجار 

عالوه، چندین مطالعه قرار گردد. آن )صدای ناهنجار( به کیفیت زندگی آسیب وارد می کند. به (9) فراغت اوقات

عروقی، شامل فشار خون باال بیمارهای قلبی و  (۱۰)به گرفتن در معرض سر و صداهای ناهنجار با سطح باال را

 .نمایدنامنظم قلب مربوط می( ۱۱) تپش و

های همچنین گزارش شده است که سر و صدای باال دارای یک تأثیر اقتصادی، مخصوصاً روی گردشگری و بخش

آرام و  ها در نواحیکه قیمت خانه  (۱۲)که در آنجا گزارش شده است باشدمسکن و مستغالت می

آوری تواند به طور زیانبه باال رفتن دارد. همچنین شواهدی وجود دارد که صدای ناهنجار می تمایل(۱۳) ساکت

 .استرس مزمن اثرگذار باشد  (۱4) روشی مشابهبا  روی سالمتی و تندرستی عمومی

بعلت این عوامل و آگاهی عمومی با روشی مانند استرس مزمن اثر بگذارد. بخاطر این عوامل و آگاهی عمومی 

های کنترل کننده صدای مطالعات زیاد و برنامه (۱۵) در چند دهه گذشته نسبت به اثرات مضر صدای ناهنجار

 .ناهنجار در نقاط مختلف دنیا صورت گرفته است
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 6تست کلوز تحلیل و پاسخ تشریحی 

  

 .پاسخ صحیح است ۲گزینه . ۱

به معنی  emit است. در ضمن قابل حذف  which is  بوده که عبارت which is emitted  در اصل

 .انتشار می باشد

  

 .پاسخ صحیح است ۱گزینه . ۲

neighborhood  می باشد” مجاورت، نواحی مجاور“به معنی. 

  

 .پاسخ صحیح است ۱گزینه . ۳

to rank  بکار رفته است” رتبه بندی کردن“به معنی. 

  

 .پاسخ صحیح است ۲گزینه . 4

which include  ار گرامری جمله بهترین و مناسبترین گزینه می باشدبا توجه به ساخت. 

  

 .پاسخ صحیح است ۳گزینه . ۵

 .استفاده شده است linking از عبارت وصفی

  

 .پاسخ صحیح است 4گزینه . 6

as well as  مورد استفاده قرار گرفته است” و همچنین“بعنوان واژه ترکیبی رابط و به معنای. 

  

 .پاسخ صحیح است ۳گزینه . ۷

however  در ابتدای جمله بکار می رود. در این حالت بعد از آن حتما از کاما )،( ” به هر حال“به معنی

 .استفاده می شود

  

 .پاسخ صحیح است ۱گزینه . 8

 .به معنای عالمت و نشانه آشکار شدن چیزی استفاده شده است exposure از کلمه

  

 .پاسخ صحیح است ۳گزینه . 9

time leisure مورد استفاده قرار می گیرد” اوقات فراغت“معنای  به. 
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 .پاسخ صحیح است 4گزینه . ۱۰

link to به معنای مربوط و متصل کردن پاسخ صحیح است. 

  

 .پاسخ صحیح است ۱گزینه . ۱۱

irregular heart beat  می باشد” تپش نامنظم قلب“به مفهوم. 

  

 .پاسخ صحیح است 4گزینه . ۱۲

where it has been reported  گزینه صحیح می باشد” که در آنجا گزارش شده است“با مفهوم. 

  

 .پاسخ صحیح است ۳گزینه . ۱۳

 .پاسخ صحیح می باشد” ساکت و آرام“به معنای  quietبا توجه به مفهوم جمله و جمله قبل، 

  

 .پاسخ صحیح است ۲گزینه . ۱4

مناسب ترین پاسخ این تست می ” با روشی مشابه“به معنای  in the same manner as ترکیب واژه

 .باشد

  

 .پاسخ صحیح است ۳گزینه . ۱۵

in the few last decades  پاسخ صحیح این تست می باشد” در چند دهه گذشته“به معنای. 
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های تمرینی درک مطلب زبان کنکورمتن  

می پردازیم. با توجه به اینکه سهم  زبان کنکور هایازموندر این مقاله، به تحلیل چند متن درک مطلب استاندارد 

 تست( بسیار قابل توجه می باشد )۲۵ زبان کنکور هایتست( نسبت به کل تست 8تست های درک مطلب )

و از طرفی متاسفانه بطور کلی سرعت عمل دانش آموزان و ،  !های آزمون زباندرصد کل تست 32حدود 

های این قسمت جا می مانند، داوطلبان گرامی کنکور در این بخش کم بوده و در نتیجه، از تعداد زیادی از تست

 .بر آن شدیم که مقاله دیگری در مورد تمرین این متون درک مطلب تهیه نماییم

  

 متن اول

Economic circumstances also affect life expectancy, which is a statistical measure 

of the average time an organism is expected to live. For example, in the United 

Kingdom, life expectancy in the wealthiest and richest areas is several years higher 

than in the poorest areas. This may reflect factors such as diet and lifestyle, as well 

as access to medical care. It may also reflect a selective effect: people with chronic 

life – threatening illnesses are less likely to become rich or to live in rich areas. In 

Glasgow, the difference is amongst the highest in the world: life expectancy for 

males in the heavily deprived Calton area stands at 54, which is 28 years less than 

in the rich area of Lenzie, which is only 8 km away. 

Life expectancy is also likely to be affected by exposure to high levels of highway 

air pollution or industrial air pollution. This is one way that people’s job can have a 

major effect on life expectancy. Coal miners (and in prior generations, asbestos 

cutters) often have lower life expediencies than average life expediencies. Other 

http://zabankonkur.com/
http://zabankonkur.com/
http://zabankonkur.com/
http://zabankonkur.com/
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factors affecting an individual’s life expectancy are genetic illnesses, drug use, 

tobacco smoking, fatness, access to health care, diet and exercise. 

٫۱  What does the paragraph before this passage most probably discuss? 

   ۱) A factor or factors influencing life expectancy 

   ۲) When the idea of life expectancy first appeared 

   ۳) People’s economic conditions in different countries 

   ۴) Why people now live longer than they did in the past 

٫۲  What aspect of life expectancy in the United Kingdom does the first 

paragraph deal with? 

   ۱) The reasons why it is so high 

   ۲) Techniques used to increase it 

   ۳) Why it is not fixed from year to year 

   ۴) How it is affected by people’s economic conditions 

٫۳  The word “which” in the first paragraph refers to …………… 

   ۱) Glasgow           ۲) difference              ۳) Calton area             ۴) life expectancy 

٫۴  Which of the following is NOT mentioned in the passage as a factor affecting 

life expectancy? 

   ۱) Job   ۲) Country one lives in    ۳) Diet and exercise      ۴) Access to health care 

 

 

 ترجمه متن اول  بهمراه  پاسخ تشریحی

که یک موجود  گذارد که یک مقیاس آماری از زمان متوسطی استشرایط اقتصادی هم بر امید به زندگی تأثیر می

ترین و ثروتمندترین مناطق، عنوان مثال در انگلستان، امید به زندگی در مرفهزنده انتظار دارد که زنده بماند. به

چندین سال بیشتر از فقیرترین مناطق است. این ممکن است عواملی از قبیل رژیم غذایی و سبک زندگی را به 

. این ممکن است همچنین اثری انتخابی را منعکس کند: افراد با دهدمانند دسترسی به مراقبت پزشکی نشان می

شوند یا اینکه که در مناطق ثروتمند زندگی کنندۀ زندگی به احتمال کمتر ثروتمند میهای مزمن تهدیدبیماری

کنند. در گالسکو این تفاوت در میان باالترین در دنیاست: امید به زندگی برای مردان در منطقۀ به شدت می

 .کیلومتر دورتر است 8سال کمتر از منطقۀ ثروتمند لنزی است که فقط  ۲8سال است که  ۵4محروم کلتن 
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امید به زندگی همچنین احتماالً تحت تأثیر در معرض آلودگی هوای بزرگراه یا آلودگی هوای صنعتی قرار گرفتن، 

زندگی بگذارد. معدنچیان زغال سنگ )و امید بهای بر تواند تأثیر عمدهباشد. این روشی است که شغل افراد میمی

کسانی که امید به زندگی متوسطی داشتند، امید به های آزبست( اغلب نسبت بهکنندههای پیشین قطعدر نسل

 .زندگی کمتری داشتند

امید به عامل یا عواملی که بر  کند؟پاراگراف قبل از این متن احتماالً در مورد چه چیزی بحث می    1گزینه  -1

 .گذاردزندگی تأثیر می

چگونه آن )امید به زندگی(  پاراگراف اول به کدام جنبه از امید به زندگی در انگلستان ارتباط دارد؟    4 گزینه -2

 .گیردتحت تأثیر شرایط اقتصادی قرار می

 .کندمی اشاره زندگی به امید در پارگراف اول به which کلمۀ    4 گزینه -3

کشوری که  گذار بر امید به زندگی اشاره نشده است؟عنوان عامل تأثیربه کدامیک از موارد زیر به    2 گزینه -4

  .کندشخص در آن زندگی می

       

 متن دوم

The strongest earthquake to hit Mexico for decades left at least 58 dead and 

hundreds injured on Friday, after wreaking destruction on the country’s south which 

is a poor region. Rescue workers were struggling to reach isolated rural communities 

across the worst-hit states of Chiapas and Oaxaca, many of them located high in 

rugged mountains. The powerful quake damaged buildings as far away as Mexico City. 

It was also felt in much of Guatemala, where damage to buildings was reported. 
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Enrique Pena Nieto, the Mexican president, said the quake had registered a 

magnitude of 8.2, the strongest the country had suffered in more than a century. 

Mr. Pena Nieto reported more than 260 aftershocks up to a magnitude of 6.1, and 

warned there could be more to come, encouraging people to stay safe and listen to 

public announcements. He said the quake was felt by around 50 million of Mexico’s 

roughly 120 million populations. Schools were closed in 11 states so officials could 

inspect the buildings for structural damage. 

٫۱  According to the passage, the earthquake …………….. . 

   ۱) mostly affected a poor region of Mexico 

   ۲) was felt by all the people in Mexico 

   ۳) measured 6.1 on the Richter scale 

   ۴) happened near Mexico City 

 ٫۲  Many of the villages affected by the earthquake …………….. . 

   ۱) received help immediately after the event 

   ۲) had already experienced a strong quake 

   ۳) were located in the mountains                    

   ۴) were destroyed to the ground 

٫۳  Which of the following is TRUE about the aftershocks mentioned in the 

passage? 

   ۱) They caused more damage than expected. 

   ۲) They were as strong as the earthquake itself. 

   ۳) They were greater than two hundred and fifty in number 

   ۴) They had worried Mexico’s President because the people seemed careless 

about them. 

 

٫۴  The passage is most probably part of a ………………. . 

   ۱) scientific paper 

   ۲) news report 

   ۳) geography book 

   ۴) president’s speech 
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 ترجمه متن دوم  بهمراه  پاسخ تشریحی

آور در جنوب ای که به مکزیک اصابت کرد بعد از ایجاد تخریب بسیار زیانترین زلزلهدر طی چندین دهه، قوی

امدادگران تالش کشته و صدها مجروح در روز جمعه به جای گذاشت.  ۵8کشور که منطقۀ فقیری است حداقل 

که شدیدترین اصابت را داشتند  Oaxaca و Chiapas هایکردند تا به جوامع روستایی دور افتاده در ایالتمی

های دورتر از مکزوسیتی آسیب های ناهموار قرار داشتند، این تکان قوی به ساختمانبرسند، بسیاری از آنها در کوه

 .ها گزارش شد نیز احساس شدال که خسارت به ساختمانرساند. آن )تکان( در بیشتر مناطق گواتما

ترین تکانی است که کشور ثبت شده بود، قوی ۲/8انریک پنانیتو رئیس جمهور مکزیک گفت این تکان با بزرگی 

را گزارش کرد و هشدار  ۱/6لرزه تا بزرگی پس ۲6۰در طی یک قرن گذشته متحمل شده بود. آقای پنانیتو بیش از 

های عمومی کرد که آرام بمانند و به اطالعیهاد بیشتری هم خواهد بود در حالیکه مردم را تشویق میداد که تعد

میلیون نفر احساس شد. مدارس  ۱۲۰میلیون مکزیکی و تقریباً  ۵۰گوش دهند. او گفت که این لرزه توسط تقریباً 

 .های ساختاری مورد بررسی قرار دهندها را برای آسیبایالت بسته شدند تا مقامات بتوانند ساختمان ۱۱در 

 .مناطق فقیر مکزیک اثر گذاشت بر بیشتر مطابق متن این زلزله    1 گزینه -1

 .داشتند قرار هاکوه در بسیاری از روستاهای تحت تأثیر زلزله    3 گزینه -2

 تا ۲۵۰ از بیشتر است؟ آنهاهای اشاره شده در متن درست لرزهکدامیک از موارد زیر در مورد پس    3 گزینه -۳

 .بودند تعداد در

 .است گزارش خبری یک از این متن به احتمال زیاد بخشی    2 گزینه -4
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 متن سوم

According to the National Academy of Science, the Earth`s surface temperature 

has risen by about 1 degree Fahrenheit in the past century, with increased warming 

during the past two decades. There is new and stronger evidence that most of the 

warming over the last 50 years is because of humans activities. Humans activities 

have changed the chemical composition of the atmosphere by build up of greenhouse 

gases-primarily carbon dioxide, methane, and nitrous oxide. The heat-trapping 

property of these gases is inevitable although doubts exist about exactly how 

earth`s climate responds to them. 

۱- The text says that ……………. 

۱) The twentieth century has had no change in temperature. 

۲) In the present century the Earth is not getting warmer. 

۳) The last two decades have been warmer than before. 

۴) The Earth`s inner temperature has decreased in the past century. 

۲- Human activities …………………… 

۱) have been the cause of increase in greenhouse gases. 

۲) might be very useful for the atmosphere. 

۳) have changed the shape of the atmosphere. 

۴) have kept the chemical composition of the atmosphere fixed. 

۳- The underlined word “primarily” is closest in meaning to …………. 

۱) hardly                  ۲) mainly              ۳) terribly             ۴) lastly 

۴- Which one is NOT among the damaging gases mentioned in the text? 

۱) methane      ۲) carbon dioxide 3) nitrous oxide   ۴) carbon monoxide 

۵- Which of the following sentences is NOT true? 

۱) Green house gases trap heat in the atmosphere. 

۲) Human activities disturb the balance of the gases in the atmosphere. 
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۳) There is no evidence about global warming. 

۴) Green house gases are dangerous for the planet. 

 ترجمه متن سوم  بهمراه  پاسخ تشریحی

ی فارنهایت در قرن پیش افزایش یافته طبق )گزارش( آکادمی ملی علوم، دمای سطح زمین در حدود یک درجه

 ۵۰تر گرما در طی ی گذشته، شواهد محکم و جدیدی وجود دارد که بیشاست، همراه با افزایش گرما در دو دهه

ی ایجاد گازهای های انسان، ساختار شیمیایی جو را به وسیلهفعالیتهای انسان است. سال اخیر به علت فعالیت

است. خاصیت نگهداری گرمای این گازها  داده تغییر نیتروژن اکسید و متان ، کربن اکسیددی خصوصا ایگلخانه

 .هددها دقیقاً جواب میهایی وجود دارد در مورد اینکه آب و هوای زمین چگونه به آنحتمی است اگر چه شک

 .تر از قبل بوده استی گذشته، گرمگوید که: دودههمتن می  3 گزینه-1

 .ای بوده استهای انسان: علت افزایش گازهای گلخانهفعالیت  1 گزینه-2

 .خصوصا( دارد) «mainly» ترین معنی را بهنزدیک «primarily» مشخص شده کلمه  2 گزینه-3   

 باشد؟ منواکسید کربنهای گازها که در متن اشاره شده، نمیخسارتکدام یک در میان   4 گزینه -4   

 .صحیح نمی باشد” شواهدی برای گرم شدن کلی زمین موجود نیست“عبارت   3 گزینه -5   

 

 

 متن چهارم

BPA is a chemical that is put into plastics that are used as food containers. 

Unfortunately, some of the BPA passed from the containers in to the foods that 

they are meant to protect. When people and animals eat those foods, BPA goes in to 

their bodies. There are studies that have found that BPA can increase our chances 

of getting a number of serious diseases. Many food companies are concerned about 

that risk and are starting to use containers that contain no BPA. 
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That`s good right? Not necessarily. Some scientists say that the order chemicals 

being used might turn out to be dangerous as well. They could possibly be even worse! 

۱- According to this article, BPA 

    ۱) leaks into food                             ۲) is used to make food taste better 

    ۳) means better plastic Articles      ۴) makes us strong 

۲- Food companies are starting to …………… 

    ۱) charge more for BPA 

    ۲) tell people not to worry about BPA 

    ۳) use containers that do not contain BPA 

    ۴) Tell that they don`t use BPA in their containers. 

۳- Some of the new food containers ………………. 

    ۱) look more colorful 

    ۲) might have chemicals that are dangerous 

    ۳) have extra BPA at no additional charge 

    ۴) leak all over shelves. 

۴- The underlined word” concerned “is closest in meaning to …………………… 

    ۱) Sorry                    ۲) worried            ۳) pleased             ۴) ashamed 

۵- The final paragraph of the article makes the point that …………………. 

    ۱) There is no such thing as a safe food container. 

    ۲) BPA might really be good for use.                  ۳) It`s best to just stop eating. 

    ۴) Change does not always mean improvement. 

 

 ترجمه متن چهارم  بهمراه  پاسخ تشریحی

BPA( ماده ،)شوند، قرار هایی که به عنوان ظرف غذا استفاده میای شیمیایی است که در پالستیکبی پی ای

شود منتقل می از ظرف به داخل غذایی که باید مورد حفاظت قرار گیرد، BPA شود. متأسفانه مقداری ازداده می

اند شود. مطالعاتی وجود دارند که نشان دادهبه بدن آنها وارد می BPAخورند، وقتی افراد و حیوانات آن غذا را می

های غذایی در تواند شانس ابتال به چندین بیماری جدّی را در ما افزایش دهد. بسیاری از شرکتمی BPA که
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ندارند. چیزی بعنوان ظرف غذای  BPA که اندکرده هاییظرف از استفاده به شروع و اندشده ننگرا مورد این خطر

 .سالم وجود ندارد

شوند گویند که دیگر مواد شیمیایی که استفاده میبسیار خوب، درست است؟ لزوماً نه. بعضی از دانشمندان می

 .تر باشندها حتّی خطرناکآب دربیایند. ممکن است آن ممکن است همچنین خطرناک از

 . کندبه داخل غذا نفوذ می  BPAبرطبق این مقاله،    1 گزینه -1

 .شوندنمی BPA اند که شاملهایی کردهبه استفاده از ظرف  های غذایی شروع شرکت  3 گزینه -2

 .باشندداشته باشند که خطرناک می ممکن است موادّ شیمیایی را برخی از ظروف غذا    2 گزینه -3

 .نگران ( دارد)  worried  ینزدیکترین معنی را به کلمه  concerned   کلمه مشخص شده   2 گزینه -4

 چیزی بعنوان ظرف غذای سالم وجود ندارد    1 گزینه -5

 

 متن پنجم

Weather forecasting is the use of science and technology to predict the state of 

the atmosphere for a given location. Human beings have tried to predict the weather 

informally for thousands of years, and formally since the nineteenth century. 

Weather forecasts are made by collecting quantitative data about the current state 

of the atmosphere on a given place and using scientific understanding of atmospheric 

processes to predict how the atmosphere will be on that place. 

Once an all-human endeavor based mainly upon changes in barometric 

pressure, current weather conditions, and sky condition, weather forecasting now 

relies on computer-based models that considers atmospheric factors. Human input 

is still required to select the best possible forecast model to base the forecast upon, 
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which involves pattern recognition skills teleconnections, knowledge of model 

performance, and knowledge of model basis. The ever changing nature of the 

atmosphere, the great computational power required to solve the equations that 

describe the atmosphere, error involved in measuring the initial conditions, and an 

incomplete understanding of atmospheric processes mean that forecasts become 

less accurate as the difference in current time and the time for which the forecast 

is being made increases. 

٫۱  According to the passage, weather forecasting………… 

     ۱) is a new technology                       ۲) has a long history 

     ۳) began less than 100 years ago       ۴) is not as effective as it used to be 

٫۲  The passage is mainly concerned with……………… 

     ۱) the reasons why humans are attracted to weather forecasting. 

     ۲) the circumstances under which weathermen make mistakes 

     ۳) a definition of weather forecasting and the way it is done. 

     ۴) the early methods used to predict weather conditions. 

٫۳  What does the passage state about the role of humans in modern weather 

forecasting? 

     ۱) Human work is necessity 

     ۲) There is no need for humans. 

     ۳) Even people with no expert knowledge can do weather forecasting. 

     ۴) It now depends more no human intervention than was the case in less modern 

weather forecasting models. 

٫۴  The word “which” near the end of paragraph2 refers to…………….. 

     ۱) processes                                       ۲) Forecasts 

     ۳) difference in current time             ۴) Time 
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 ترجمه متن پنجم  بهمراه  پاسخ تشریحی

پیش بینی وضع هوا کاربرد علم و فن آوری برای پیش بینی وضعیت جو برای منطقه ای خاص است. انسان تالش 

به طور رسمی پیش بینی کند. پیش  ۱9کرده است برای هزاران سال آب و هوا را به طور غیر رسمی و از قرن 

مکانی خاص و استفاده از درک علمی از  بینی هوا با جمع آوری اطالعات کمی در مورد وضعیت کنونی جو در

 .شود می  فرآیندهای جوی برای پیش بینی اینکه جو در آن محل چگونه خواهد بود، انجام

 آسمان وضعیت و موجود، هوایی و آب شرایط بارومتریک، فشار زمانی تالش بشر عمدتا بر اساس تغییرات در   

. دارد بستگی گیرد، می نظر در را جوی عوامل که کامپیوتری های مدل بر هوا بینی پیش امروزه حالیکه در بود،

 دهیم قرار آن اساس بر را بینی پیش اینکه  اطالعات انسان هنوز برای انتخاب بهترین مدل پیشگویی ممکن، برای

 از آگاهی و مدل، اجرای دانش دور، راه از ارتباط الگو، تشخیص های مهارت شامل مدل این که است، نیاز مورد

ه ای باال برای حل معادالتی که جو را توصیف محاسب قدرت جو، دائم پذیری تغییر ماهیت. شود می مدل مبنای

می کنند، خطای اندازه گیری شرایط اولیه، و درک ناقص از فرآیندهای جوی به این معنی است که هرچه تفاوت 

 کمتری درستی از ها گویی پیش یابد، افزایش شود می انجام بینی پیش آن برای که زمانی و جاری زمان در

 .ارندبرخورد

 .است برخوردار طوالنی تاریخ از طبق متن، پیش بینی هوا   2 گزینه -1

 .ارتباط دارد” پیش بینی آب و هوا و روش آن“این متن عمدتا با تعریف    3 گزینه -2

 .استکار انسان )در پیش بینی مدرن آب و هوا( یک ضرورت    1 گزینه -3

 .اشاره می کند Time به در خط آخرمتن   which کلمه   4 گزینه -4

  

 متن ششم

For centuries there have been descriptions of unusual behavior happening before 

and related to earthquakes. In cases where animals show unusual behavior some tens 
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of seconds before a quake, it has been suggested they are responding to the P-waves. 

These travel through the ground about twice as fast as the S-waves that cause most 

severe shaking. They predict not the earthquake itself=that has already happened- 

but only the possible arrival of the more destructive S-waves. 

In the 1970s, scientists thought that a practical method for predicting earthquakes 

would soon be found, but by the 1990s continuing failure led many to question 

whether it was even possible. Demonstrably successful predictions of large 

earthquakes have not occurred and the few claims of success are not accepted by 

all scientists. For example, the most famous claim of a successful prediction is 

related to the 1975 Haicheng earthquake. A later study said that there was no valid 

short-team prediction. Extensive searches have reported many possible earthquake 

signals, but, so far, such signals have not been reliably identified across significant 

spatial and temporal scales. While part of the scientific community hold that, 

considering non seismic signals or precursors and given enough resources to study 

them extensively, prediction might be possible, most scientist are not that positive 

and some say that earthquake prediction is inherently impossible. 

٫۱  The word “They” in paragraph 1 refers to ………. . 

    ۱) P-wave        ۲) animals          ۳) S-waves         ۴) both S-waves and P-waves 

٫۲  Which of the following can be understood from the passage about scientists’ 

opinion about earthquake prediction? 

    ۱) They do not agree with one another about possibility of earth quake prediction. 

    ۲) They believe that using old method such as animal behavior observation is very 

useful. 

    ۳) They argue that due to a change in earthquake types, earthquake prediction is 

not as exact as it used to be. 
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    ۴) They state that success in earthquake prediction is more likely if they just 

engage themselves in short-term predictions. 

٫۳  The writer mentions the 1975 Haicheng earthquake in paragraph 2 because 

it …………. . 

    ۱) is well known all over the world. 

    ۲) was predicted pretty well and just in time. 

    ۳) was one of the strongest earthquakes that could have caused much damage. 

    ۴) is claimed to have been predicted, a claim with which not all scientists actually 

agree. 

٫۴  There is enough information in the passage to answer which of the following 

questions? 

    ۱) How much faster do P-waves travel compared to S-waves? 

    ۲) Why is it that S-waves are more destructive that P-Waves are? 

    ۳) In what cases did scientists fail to predict earthquakes in the 1990s? 

    ۴) What kind of unusual animal behavior can be a signal of an upcoming earthquake? 

 

 ترجمه متن ششم  بهمراه  پاسخ تشریحی

با زلزله وجود داشته است. در طول قرن ها توصیفاتی درباره رفتار غیر معمول حیوانات قبل از وقوع و در ارتباط 

در مواردی که حیوانات چند ده ثانیه قبل از زمین لرزه رفتار غیرعادی نشان می دهند، عقیده بر این است که آنها 

که باعث تکان های بسیار   S واکنش نشان می دهند. این امواج با سرعتی تقریبا دو برابر امواج P نسبت به امواج

 – است داده رخ قبال زلزله –ت می کنند. آنها خود زلزله را پیش بینی نمی کنند شدید می شوند در زمین حرک

 .را پیش بینی می کنند S تر مخرب امواج احتمالی رسیدن بلکه

، دانشمندان فکر می کردند که به زودی روشی عملی برای پیش بینی زلزله پیدا خواهد شد، اما ۱9۷۰در دهه    

شکست های پی در پی باعث شد بسیاری تردید کنند که اصوال پیش بینی زلزله امکان پذیر باشد.  ۱99۰در دهه 

است و معدود ادعاهای موفق توسط  پیش بینی های موفق قابل توجهی درباره ی زلزله های بزرگ انجام نشده

های “دانشمندان مورد موافقت قرار نگرفته است. بعنوان نمونه، مشهورترین ادعا ی پیش بینی موفق به زلزله 
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مربوط می شود. تحقیقات بعد ی نشان داد که پیش بینی کوتاه مدت معتبری انجام نشده  ۱9۷۵سال ” چنگ

تمل فراوانی )برای وقوع( زلزله گزارش شده است، اما تا کنون اعتبار این است. در مطالعاتی گسترده نشانه های مح

نشانه ها با معیارهای زمانی و مکانی قابل توجه ثابت نشده است. درحالیکه بخشی از جامعه علمی معتقدند که در 

ها، پیش بینی نظر گرفتن عالیم و یا پیش آمد های غیر لرزه ای و با داشتن منابع کافی برای مطالعه جامع آن

)زلزله( امکان پذیر می باشد، اکثر دانشمندان تا این حد امیدوار نمی باشند و بعضی می گویند پیش بینی زمین 

 .لرزه اساسا غیرممکن است

 .اشاره می کند P به امواج ۱در پاراگراف  they کلمه ی   1 گزینه –1

 ”.وقوع زلزله هم نظر نیستندآنها با یکدیگر درمورد احتمال پیش بینی     1 گزینه -2

ادعا می شود که )آن زلزله( پیش بینی شده است، ادعایی که در واقع تمامی دانشمندان با آن    4 گزینه -3

 ”.موافق نیستند

 ”چقدر سریعتر حرکت می کنند؟ P ، امواج S در مقایسه با امواج    1 گزینه -4

  

 متن هفتم

When we are learning a foreign language, we tend to think that it is important to 

understand everything that we hear. But when you are listening to someone talking 

in your own language, you probably don’t listen at 100% and nor do you probably 

need/wish to. 

Thus, an essential rule for improving your understanding of native English speakers 

is not to expect to understand everything they say. My wife and I are both from 

Tokyo in Japan. When we watch DVDs of English television series, we watch with 

subtitles – if we don’t have subtitles, we sometimes miss about 20% of what is said. 
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However, even if we don’t turn on the subtitles and thus miss 20%, we still 

understand enough to follow the story. 

Understanding enough to follow the plot should be your objective too. By “plot,” I 

mean a conversation in a restaurant, a formal presentation, a telephone call. 

In non-strictly technical or scientific encounters, conversations are often more a 

means of being together, a socio-cultural event in which relations are established, 

rather than an opportunity for exchanging information. Most of the time, what is 

said may be completely irrelevant. Quite often talking is merely an end in itself. 

When we go out for dinner with friends, the main object is not to collect useful 

information but simply to interact with the people we are with and to enjoy each 

other’s company. 

٫۱ Why does the author refer to the experience of talking in the mother 

tongue (paragraph 1)? 

     ۱) To prove that learning a new language is not easy 

     ۲) To show that our knowledge of our native language is perfect 

     ۳) To support the main point mentioned in an earlier statement in the same 

paragraph 

     ۴) To state that the mental effort you make to understand when others are 

talking to you is more that the mental effort you make when you yourself are 

٫۲  According to paragraph 2, when one is watching a film, in a foreign 

language …………. . 

     ۱) subtitles are to be used if one is expected to be able to follow the line of the 

story perfectly enough 

     ۲) one can understand and enjoy the story even if one does not understand 

everything that the film characters say 
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     ۳) one is very likely to miss 20 percent of the content of the film even if one is 

watching the film with subtitles 

     ۴) it is enough for one to understand 20 percent of what the characters in a 

film say in order to understand the general points in the film 

٫۳  In which paragraph  has the author used exemplification to make 

herself         better understood? 

     ۱)Only paragraph 1                                ۲) Only paragraph 2 

     ۳) Only paragraph 4                               ۴) Both paragraph 2 and paragraph 4 

٫۴  What makes the focus of paragraph 4 different from the focus of the first 

three paragraphs is that this paragraph is concerned more with the role of 

language in ....……..…. . 

     ۱) bringing people together                      ۲) research – related activities 

     ۳) enhancing scientific achievements         ۴) cultural development in the world 

 

 ترجمه متن ششم  بهمراه  پاسخ تشریحی

شنویم یک زبان خارجی هستیم، مایل هستیم که فکر کنیم فهمیدن هر چیزی که می هنگامی که در حال آموختن

درصد  ۱۰۰مهم است. اما وقتی که شما در حال گوش دادن به صحبت فردی به زبان خودتان هستید، احتماالً 

 .دهید و یا اینکه شاید نیاز/ تمایل )به آن( نداریدگوش نمی

فهم شما از انگلیسی زبانان بومی این نیست که توقع داشته باشید هر آنچه  بنابراین، یک اصل ضروری برای بهبود

های های سریال DVD گویند، متوجه شوید. من و همسرم هر دو اهل توکویوی ژاپن هستیم. وقتی کهرا می

 ۲۰حدود  وقتها بعضی باشیم، نداشته زیرنویسی اگر –کنیم بینیم، با زیرنویسی نگاه میتلویزیونی انگلیسی را می

شود را از دست می دهیم. با این وجود حتی اگر زیرنویس را روشن نکنیم و در نتیجه درصد چیزی که گفته می

 .فهمیم می داستان کردن دنبال برای کافی قدر به هنوز درصد را از دست بدهیم،  ۲۰
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باشد.  (plot) مورد بحثهدف شما هم بایستی به قدر کافی فهمیدن برای دنبال کردن مهمترین بخش موضوع 

گفتگویی در یک رستوران، ارائه یک سخنرانی رسمی، یک « مهمترین بخش موضوع مورد بحث»منظور من از 

 .تماس تلفنی است

باشند، گفتگوها معموال، بیشتر عاملی برای با هم بودن است، یک واقعه در مالقاتهایی که صرفاً علمی یا فنی نمی

گیرند تا فرصتی برای تبادل اطالعات باشند، در اکثر مواقع، آنچه که روابط شکل می فرهنگی که در آن -اجتماعی

ربط باشد. اغلب اوقات صرفا حرف زدن به خودی خود هدف است. وقتی با شود ممکن است کامالً بیبیان می

ارتباط با افرادی آوری اطالعات مفید نیست بلکه در واقع ویم، هدف اصلی جمعدوستان برای شام به بیرون می ر

 .که با آنها هستیم و لذت از همراهی با همدیگر می باشد

  3 گزینه -1 

 (؟۱کند )پاراگراف : چرا نویسنده به تجربۀ صحبت کردن به زبان مادری اشاره میمتن سوال 

 .دهدتر در همان پارگراف را مورد حمایت قرار : که منظور اصلی ذکر شده در جملۀ پیش ۳متن پاسخ گزینه 

  2گزینه  -2

 کند، وقتی شخصی فیلمی را به زبان خارجی تماشا می۲: طبق پارگراف  متن سوال

تواند داستان را متوجه شود و از آن لذت ببرد حتی اگر همه چیزی که : آن شخص می ۲متن پاسخ گزینه 

 .گویند را متوجه نشودهای فیلم میشخصیت

نویسنده از مثال زدن استفاده کرده تا خود را بهتر  4و هم پاراگراف  ۲مطابق متن، هم پارگراف    4 گزینه -3

 .بفهماند

 .پرداخته است” در دور هم جمع کردن انسان ها“این پاراگراف بیشتر به بررسی نقش زبان    1 گزینه -4
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 مجموعه تست های نمونه استاندارد زبان کنکور

واژگان، گرامر؛  مختلف های گروه در تستی نکات یادگیری در شایانی کمک امیدواریم که این مجموعه تست ها

کلوز و درک مطلب شما عزیزان باشد. بطور حتم تمرین تستهای واقعی کنکور، بهترین راه افزایش توانایی داوطلبان 

  (نکات مربوط به آنهاتست ها و ) .می باشد ۱4۰۰ زبان کنکور گرامی در پاسخ به سواالت

1. It was ………………… large earthquake that it damaged almost all the houses 

in the village. 

   ۱) so                            ۲) so a                        ۳) such                         4) such a 

 :پاسخ 

 .پاسخ صحیح است 4گزینه 

 .زمین لرزه بزرگی بود که تقریبا به همه خانه های روستا آسیب رساند چنان :معنای جمله

  : نکته گرامری

 .بکار می رود  و سپس جمله بعدی that( اسم قابل شمارش یا صفت و سپس کلمه ربط )مانند such a/an  بعد از

................................................................ 

2. My wife told me to change my clothes because she thought I was not 

……………………… dressed for the party. 

    ۱) seriously                   ۲) personally          ۳) commonly           4) appropriately    

 : پاسخ

 .پاسخ صحیح می باشد 4گزینه 

 .امنپوشیده لباس مهمانی برای بطور مناسب که لباسم را عوض کنم زیرا فکر می کردهمسرم به من گفت  : معنی جمله

 : معنی گزینه های این تست

 مناسب بطور( 4           معموال( ۳       ر شخصیبطو( ۲           با جدیت (۱

................................................................ 

3. When people eat, however, they tend to confuse or combine information 

from the tongue and mouth with ………….. in the nose. 

     ۱) that happens                      ۲) the thing happens 

     ۳) what it happening              4) what is happening 

http://zabankonkur.com/
http://zabankonkur.com/
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 : پاسخ

 .باشدپاسخ صحیح می  4گزینه 

خورند، به هر حال، تمایل دارند به اینکه اطالعات دریافت شده از زبان و موقعی که افراد غذا می : معنی جمله

 .، به اشتباه بگیرند یا ترکیب کننددهدرخ میدر بینی  با آنچه کهدهان را 

................................................................  

4. Biology is one of Ali`s main interests. He finds it very ……….. . 

 ۱) confusing               ۲) surprising                ۳) interesting              4) boring 

 :پاسخ

 .پاسخ صحیح است 3گزینه 

 .داندهای اصلی علی است. او آن را خیلی جالب می شناسی یکی از عالقهزیست : معنی جمله

 کننده کسل .4                     جالب.۳    مهیج .۲                کننده گیج.1   :معنی گزینه ها

................................................................ 

 5. The dishes …………………… yet. Could you please wash them up. 

  ۱) have been not washed       ۲) have not been washed 

  ۳) are not being washed        4) had not been washed 

 :پاسخ

 .پاسخ صحیح است 2گزینه 

 .ظرفها هنوز شسته نشده است. لطف می کنی آنها را بشوری : معنی جمله

 : نکته گرامری

 .مفعول بکار نرفته است. بنابراین ساخت مجهول پیدا میکند متعدی بوده و بعد از نقطه چین wash فعل. ۱

  + have/has قسمت سوم فعل :نشانه ی زمان حال کامل با ساختار زیر می باشد yet کلمه. ۲

................................................................ 

6.Stars’ lifetimes vary from a few million years to billions of years, 

…………. how fast a star uses up its nuclear fuel.   

۱) depending on       ۲) picking up              ۳) consisting of           4) surviving on 

 : پاسخ
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 .پاسخ صحیح می باشد 1گزینه 

 اینکه به دارد بستگی متفاوت می باشد، کهها سال عمر ستاره ها از چند میلیون سال تا میلیارد : معنی جمله

 .کندمی مصرف را خود ایهسته سوخت ستاره یک سریع چقدر

 : معنی گزینه های این تست

 ماندن زنده( 4              شامل شدن )بودن((۳          برداشتن( ۲                      بستگی داشتن  (۱

................................................................ 

 7. The refrigerator is full of fruit and vegetables. My father ………………… to 

the store. 

   ۱) must go          ۲) should go   ۳) Should have gone            4) must have gone 

 :پاسخ 

 .پاسخ صحیح است 4گزینه 

 .یخچال پر از میوه و سبزیجات است. پدر من حتما به فروشگاه رفته است : معنای جمله

 : نکته گرامری

بیانگر نتیجه گیری منطقی در انجام کاری با توجه به شواهد مربوط به  must have قسمت سوم فعل  عبارت

 .زمان حال و گذشته می باشد

................................................................ 

8.The answer to this question, which ………… human beings since ancient 

times, still remains unclear. 

   ۱) is interested    ۲) has interested    ۳) had interested     4) was interesting for 

 : پاسخ

 .پاسخ صحیح می باشد 2گزینه 

 مانده باقی نامشخص هنوز است، کرده عالقمند پاسخ به این پرسش، که انسان را از دوران باستان : معنی جمله

 .است

 has)  در این جمله، به روشنی استفاده از ساختار زمانی ماضی نقلی since وجود کلمه   : نکته

interested) را نشان می دهد. 

 .مورد استفاده قرار می گیرد” انسان“به معنای  human beings ضمن، واژهدر 

Ancient times  می باشد” دوران باستان“نیز همان. 
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9.Although it took a lot of time and energy to raise the money needed to 

rebuild the school, in the end everyone agreed that it had been a valuable 

……………… . 

    ۱) feature                    ۲) guidance            ۳) quality                     4) endeavor 

 : پاسخ

 .پاسخ صحیح است 4گزینه 

گر چه زمان و انرژی زیادی برای تهیه پول مورد نیاز برای بازسازی مدرسه صرف شد، )ولی( در  : معنی جمله

 .است بوده ارزشمندی کوشش بودند کهآخر همه موافق 

 :معنی گزینه های این تست

 کوشش و تالش. 4٫                         کیفیت.۳.       هدایت٫ .۲         خصوصیت، ویژگی. ۱

 ................................................................ 

10.There is still not much……………………. like movie theaters for young people 

in some small towns. 

   ۱) employment          ۲) entertainment   ۳) connection             4) environment 

 :پاسخ

 .پاسخ صحیح است 2گزینه 

 وجود سینما مانند زیادی تفریح و سرگرمی معنای جمله : در تعدادی از شهرهای کوچک برای جوانان هنوز

 .ندارد

 :معنی هر چهار گزینه

 محیط4٫                        ارتباط۳٫               سرگرمی و تفریح۲٫            استخدام.۱

 ................................................................ 

11. Thousands of pieces of data are ………………. in a computer memory. 

 ۱) exchanged                    ۲) stored       ۳) connected                   4) transferred 

 :پاسخ

 .پاسخ صحیح است 2گزینه 

 .شودذخیره می هزاران اطالعات در حافظه کامپیوتر : معنی جمله

 :معنی گزینه ها

 گردد می منتقل 4٫             متصل می شود  .۳د         شو می ذخیره ۲٫               گردد می تبادل۱٫     
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12.Astronomers know that the planets Pluto and Triton have nearly the 

same size, mass, and …………… . 

   ۱) scene                     ۲) reality           ۳) density                   4) mechanism 

 : پاسخ

 .پاسخ صحیح است 3گزینه 

 مشابه چگالی ها باور دارند که سیارات پلوتون و تریتون تقریباً دارای اندازه، جرم وشناسستاره  : معنی جمله

 .هستند

 :معنی گزینه های این تست

 ( مکانیزم4                  چگالی، تراکم (۳         واقعیت( ۲                          صحنه (۱    

................................................................ 

13.These trees are flexible enough; they do not break, but only ………… , in 

the wind. 

   ۱) stretch                 ۲) bend                    ۳) lean                       4) react 

 : پاسخ

 .پاسخ صحیح است 2گزینه 

خم  شکنند، بلکه فقطپذیر می باشند؛ آنها در باد نمیاین درختان به اندازۀ کافی انعطاف   : معنی جمله

 .شوندمی

 :معنی گزینه های این تست

   انحراف کردن، خم شدن، خم( ۲                                 کش آمدن، امتداد دادن (۱    

 دادن نشان العمل عکس( 4                                  کردن، متکی شدنتکیه  (۳   

 ................................................................ 

14.Peter is ………. to become a police officer. He is only 165 cm tall. 

   ۱) so short             ۲) too short               ۳) too tall                     4) tall enough 

 : پاسخ

 .پاسخ صحیح است 2گزینه 

 .سانتیمتر قد دارد ۱6۵پیتر برای پلیس شدن خیلی کوتاه است. او فقط   : معنی جمله

 : گرامری نکته
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کنید(، گزینه صحیح بایستی نشان دقت  only با توجه به معنی جمله دوم که دارای بار منفی است )به کلمه

به منظور نشان دادن کوتاهی بیش  too short دهنده عدم موفقیت او در کار مورد نظر باشد. بنابراین گزینه

 .از حد قامت، پاسخ صحیح خواهد بود

 ................................................................ 

15.I’m not sure we have got …………………… to print out the document. 

   ۱) enough paper       ۲) paper enough          ۳) such a paper            4) such paper 

 : پاسخ

 .پاسخ صحیح است 1گزینه 

 .نماییم چاپ را مدرک کل( بتوانیم) که ایم گرفته به اندازه کافی کاغذ من مطمئن نیستم که ما : معنی جمله

 : نکته

نیز صحیح نیست  ۲نادرست خواهد بود. گزینه  such بعد از نقطه چین، استفاده از to با توجه به وجود مصدر با

 .می رود بکار enough چراکه اسم بعد از

................................................................ 

 
16.      A: “Nobody could move the piano.” 

      B: “I think it was ……..  to move.” 

         ۱) so heavy         ۲) too heavy             ۳) very heavy             4) such heavy 

 : پاسخ

 .پاسخ صحیح است 2گزینه 

 : معنی جمله

 A:  هیچکس نتوانست پیانو را جاجا کند. 

 B:    سنگین بودفکر میکنم آن برای حرکت دادن خیلی. 

 : نکته

به  too heavy و مفهوم منفی ناشی از عدم انجام کار، گزینه Nobody با توجه به تکیه نگارنده تست بر

 .پیانو استفاده خواهد شد” زیادی سنگین بودن“معنای 

 

 ................................................................ 
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17.Fortunately, the storm was not strong enough …………………… any serious 

damage to the town. 

        ۱) to cause       ۲) it didn’t cause       ۳) that didn’t cause      4) to be caused 

 : پاسخ

 .پاسخ صحیح است 1گزینه 

 : معنی جمله

 .وارد آوردخوشبختانه توفان به اندازه کافی شدید نبود که خسارت جدی به شهر 

 : نکته

بایستی بکار رود. از طرفی معنای جمله  (to ، فعل بعد از آن بصورت مصدر )باenough با توجه به وجود

 .پاسخ صحیح خواهد بود ۱برای جمله است که گزینه  (to cause) نشاندهنده استفاده از ساختار فعل معلوم

................................................................ 

18.Trying to ……………………. the weather is not an easy job, as it requires 

special equipment. 

   ۱) estimate                ۲) mention              ۳) forecast                 4) express 

 :پاسخ 

 .پاسخ صحیح است 3گزینه 

 . دارد خاصی تجهیزات به نیاز اینکه بدلیل نیست، ای ساده کار هوا پیش بینی تالش برای : معنای جمله

 :معنی هر چهار گزینه

 کردن بیان 4٫            پیش بینی کردن ۳٫          کردن اشاره ۲٫           زدن تخمین۱٫

 ................................................................ 

19.We were late getting to the airport, but ………………. for us, the plane 

was delayed. 

   ۱) luckily                    ۲) basically                    ۳) certainly                4) entirely 

 :پاسخ

 .پاسخ صحیح است 1گزینه 

 .داشت تاخیر هواپیما خوشبختانه ما به فرودگاه دیر رسیدیم، اما :معنای جمله

 کامال4٫                   حتما۳٫            اساسا۲٫            خوشبختانه۱٫ :معنی هر چهار گزینه
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20.Bahram is not a child anymore. It is time he ……………. life more seriously. 

            ۱) mode                 ۲) took                  ۳) put                     4) did 

 :پاسخ

 .پاسخ صحیح است 2گزینه 

 .بهرام دیگر بچه نیست. زمان آن رسیده است که زندگی اش را جدی تر بگیرد :معنای جمله

 Take (something) serious :  چیزی( را جدی گرفتن)

 پراکندگی و تنوع تست های گرامر

زبان  با وجه به محدودیت تست های گرامر به کتاب های زبان دو سال آخر، تنوع سوالهای گرامر در آزمون

تعداد قابل قبول آزمون دوره های چندان باال نمی باشد و این بدین معناست که با مرور و مطالعه دقیق  کنکور

 .قبل، تسلط بر پاسخگویی این تست ها بشدت افزایش خواهد یافت

................................................................ 

21.٫ Looking at the magnificent crystal blue water of the sea, Eileen thought 

she had never seen ………………………… . 

        ۱) anything so beautiful                      ۲) so beautiful anything 

        ۳) so beautiful anything was               4) anything was so beautiful 

 :پاسخ 

 .پاسخ صحیح است 1گزینه 

کرد، به این فکر کرد که شکوه شفاف دریا نگاه میدر حالی که به آب آبی با  (Eileen) ایلین   معنی جمله :

 .بود ندیده چیزی به این زیبایی هرگز

 .گیردقرار می anything از لحاظ ساختاری، صفت بعد از واژه : نکته

................................................................ 

22٫ Finding a solution to the long-lasting problems of unemployment …………. an 

easy task to do. 

        ۱) seem not to be                           ۲) does not seem to be 

        ۳) not seeming to be                       4) that is not seemingly 

 :پاسخ 

 .پاسخ صحیح است 2گزینه 

 .باشد ایساده کار که رسدنظر نمیبه بیکاری دیرینه مشکالت برای حلی راه کردن پیدا  معنی جمله :

http://zabankonkur.com/
http://zabankonkur.com/
http://zabankonkur.com/
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 : نکته

 شود و بعد از آن مصدر بااستفاده می ”does not“ در زمان حال ساده از seem”“ برای منفی کردن فعل

to آیدمی. 

................................................................ 

23.٫ Fortunately, the storm was not strong enough …………………  any serious 

damage to the town.  

          ۱) to cause    ۲) it didn’t cause     ۳) that didn’t cause     4) to be caused 

 : پاسخ

 .پاسخ صحیح است 1گزینه 

 : معنی جمله

 .خوشبختانه توفان به اندازه کافی شدید نبود که خسارت جدی به شهر وارد آورد

 : نکته

بایستی بکار رود. از طرفی معنای جمله  (to ، فعل بعد از آن بصورت مصدر )باenough با توجه به وجود

 .پاسخ صحیح خواهد بود ۱برای جمله است که گزینه  (to cause) نشاندهنده استفاده از ساختار فعل معلوم

................................................................ 

24.٫ I’m not sure we have got ………. to print out the document. 

        ۱) enough paper         ۲) paper enough      ۳) such a paper      4) such paper 

 : پاسخ

 .پاسخ صحیح است 1گزینه 

 .ک را چاپ نماییممدر کل( بتوانیم) که ایم گرفته به اندازه کافی کاغذ ما که نیستم مطمئن من   معنی جمله :

 : نکته

نیز صحیح نیست  ۲نادرست خواهد بود. گزینه  such بعد از نقطه چین، استفاده از to با توجه به وجود مصدر با

 .رود می بکار enough بعد ازچراکه اسم 

................................................................ 

25.٫ I’m sure we will succeed and get the best result as we have worked …………  

       ۱) enough hard      ۲) such hard       ۳) so hard enough         4) hard enough 
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 : پاسخ

 .پاسخ صحیح است 4گزینه 

 : معنی جمله

   .من مطمئن هستم که ما موفق خواهیم شد و بهترین نتایج را می گیریم چون بقدر کافی سخت تالش کرده ایم

 .نیز با صفت تنها بکار نمی رود such می آیند. در ضمن enough همیشه صفت و قید قبل از : نکته

................................................................ 

 تست های تمرینی واژگان زبان کنکور
را  زبان کنکور در این متن، سعی می کنیم برای تمرین بیشتر داوطلبان عزیز کنکور، تعدادی تست استاندارد وازگان

 .تشریحی مرور نماییمبهمراه پاسخ 

به داوطلبان گرامی توصیه می گردد در این مقطع زمانی باقیمانده تا کنکور، با مرور و تمرین زیاد تست های 

 .تا حد امکان افزایش دهند زبان کنکور استاندارد، مهارت تست زنی خود را در درس

تست های این مجموعه به مرور افزایش می یابند، پس تا شب کنکور هر هفته سری به الزم به توضیح است که 

 !این مجموعه بزنید

................................................................ 

1٫ The driver was ………. taken to hospital as he had been badly injured in the 

car accident. 

   ۱) wisely               ۲) immediately               ۳) seriously                 4) entirely 

 :پاسخ 

 .پاسخ صحیح است 2گزینه 

راننده بالفاصله به بیمارستان برده شد چون در تصادف اتومبیل به شدت مجروح شده  معنی جمله : 

 .بود

می ” بطور کامل“و گزینه چهارم به معنی ” بطور جدی“معنی ، گزینه سوم به ”عاقالنه“گزینه اول به معنی 

 .باشند

................................................................ 

2.٫  َ َWhen he finally graduated, Victor felt he had ………………… everything he 

set out to do. 

   ۱) combined                 ۲) expressed             ۳) achieved                  4) suggested 

http://zabankonkur.com/
http://zabankonkur.com/
http://zabankonkur.com/
http://zabankonkur.com/
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 :پاسخ

 .پاسخ صحیح است 3گزینه 

وقتی که سرانجام فارغ التحصیل شد، ویکتور احساس کرد که هر چه را برای انجام دادن  معنی جمله : 

 .تعیین کرده بود بدست آورده است

” پیشنهاد کردن“و گزینه چهارم به معنی ” بیان کردن“به معنی  ، گزینه دوم”ترکیب کردن“گرینه اول به معنی 

 .می باشند

 ................................................................ 

3.٫ One of the club members raised a question but it was not taken ………… 

because everyone agreed that it was totally irrelevant to the subject under 

discussion. 

۱) surely              ۲) suitably                  ۳) seriously                  4) necessarily 

 :پاسخ

 .پاسخ صحیح است 3گزینه  

معنی جمله: یکی از اعضای باشگاه سوالی پرسید اما جدی گرفته نشد چراکه همگی موافقت کردند که 

 .کامال با موضوع در دست بررسی بی ارتباط بوده است

 :معنی گزینه ها

 الزامی 4٫                          جدی ۳٫          بطور مناسب ۲٫                      بطور حتم۱٫

................................................................ 

4. ٫ Reza is not happy with his income, so he is ……….. a new job in a large city. 

    ۱) turning on             ۲) turning up              ۳) looking for        4) looking after 

  :پاسخ

 .پاسخ صحیح است 3گزینه 

معنی جمله: رضا از درآمدی که دارد راضی نیست، بنابراین او در یک شهر بزرگ به دنبال یک کار 

 .جدید می گردد

 :معنی گزینه ها

 مراقبت کردن 4٫                    دنبال گشتن ۳٫    بلند کردن )صدا ۲٫                      روشن کردن۱٫
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5.٫ Machines can now perform many ……….. tasks in the home. 

   ۱) irrelevant                  ۲) surrounding               ۳) anxious             4) repetitive 

  :پاسخ

 .پاسخ صحیح است 4گزینه 

 .زیادی را در خانه انجام دهندمعنی جمله: حاال ماشین ها می توانند کارهای تکراری 

 تکراری 4٫                      نگران  .۳ف              اطرا ۲٫                     نامربوط۱٫ :معنی گزینه ها

      

 

 سواالت کنکور زبان انگلیسی
 

 رشته علوم تجربی
 

 97سال 
 

 :همراه با
 

 پاسخنامه تشریحی
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 منابع مورد استفاده در تالیف این اثر:

 

 ( کتاب واژه های ضروری مترجمان سعید سبزیان و کاوه نیک منش انتشارات رهنما۱

 (زبان عمومی انگلیسی انتشارات سازمان سنجش۲

 انتشارات دانشگاه آکسفورد  A practical English grammar( کتاب 4

 دکتر رحیم اکبری انتشارات دانشگاه پیام ور  study skills(کتاب ۵

 دانشگاه کمبریج  English phrasal verbs in use(کتاب 6

 مولف جورج یول انتشارات دانشگاه کمبریج study of language(کتاب ۷

 اثر مورفی دانشگاه کمبریج  English grammar in use(کتاب 8

 تمدنکتاب گرامر از راهنمایی تا دانشگاه  تالیف (9

 (کتاب گرامر جامع عباس فرزام۱۰

 انتشارات خط سفید مترجم علی صحرایی  ۵۰4(کتاب واژگان ضروری ۱۱

 (کتاب جامع واژگان انگلیسی کنکور رضا سعیدی و زهرا فهیمی انتشارات نخبگان۱۲

  احمدی و شهاب اناری و مهندس محمدی  ( جزوات کنکوری آقایان۱۳
 

  

 


