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The English Grammar is a developmental review 
course in grammar for the TOEFL and other 
college-qualifying English tests. 
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One 

Tenses                                           زمانها  

 

PRESENT TIME FORMS 

 

Present Tense 

.همچنین برای بیان اعمالی که همیشه یا از زمان حال ساده برای بیان حقایق کلی بکار می بریم 

 بعضی اوقات انجام میگیرد.

Subject + verb +(object) +(every + tense) 

 

Subject + do/does + not + verb 

 

Do/Does +subject +verb 

 

EX: 

  1. I like big cities. 

2. The stores open at 9 O'clock and close at 5:30 O'clock. 

 میگیرد. esیا  s( باشد فعل جمله it, she ,he: هرگاه فاعل جمله،سوم شخص مفرد)1نکته 

 میگیرد.  sمیگرد و بقیه حاالت فقط  es ختم شود ،  z, x, s, o, sh, chهرگاه فعل جمله به حروف 

EX: The earth goes around the sun. 
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 haveاز فعل   I/you/we/theyبرای ولی   has: در زمان حال ساده برای سوم شخص مفرد از  2نکته 

بکار نمی بریم، بلکه   hasاستفاده میکنیم دیگر  doesn'tاستفاده میبریم. اما در هنگام منفی از فعل کمکی 

 استفاده میبریم.  have از 

Ex:  John has lunch at home every day.  

 جان هر روز در خانه نهار درست میکند.

Ex:  Paula doesn't usually have breakfast. 

 پاوال معموال صبحانه نمی خورد.

بعالوه ریشه فعل ، برای انتظار داشتن از  یک عادت مرسوم بکار  will :در بعضی از موارد  3نکته 

 میرود. مقایسه کنید:

Ex : When one listens, one learns a lot. 

Ex : When one listens, one will learn a lot. 

 نیز بکار  میبریم :  am/is/are: در زمان حال ساده از  4نکته 

Ex :  I'm 32 years old. 

Ex : It's ten o'clock. 

Ex : Your keys are on the table. 

 am:قیود تکرار با زمان حال می آیند؛ که قبل از فعل می آیند ولی در مواردی که از افعال  5نکته 

/is/are افعال استفاده میشود. این افعال عبارت اند از: استفاده میشود بعد از این  

Frequently, usually, sometimes, generally, always, occasionally, often, never, seldom, rarely. 

Ex: Students often have difficulty deciding on a major. 

 د.ناغلب دانشجویان برای گرفتن تصمیمات بزرگ مشکل دار

Ex : Many  of the club members are seldom at the meetings. 

Ex: A shrewd politician generally understands psychological distinctions. 

 notخودشان منفی اند و نباید در حالت منفی از   never , seldom, rarely: قید های تکرار  5نکته 

 استفاده شود. 

(Wrong): He doesn't seldom smile. 

RIGHT: He seldom smile. 
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 او بندرت لبخند میزند.

) چقدر ،چه اندازه( که  معموال شمارش   how muchدر جواب  scarcely, hardly , barely:  6نکته 

 ند وقت به چند ( بکار میرود.چ)  how oftenدر جواب   never, seldom , rarely پذیرند بکار میرود. اما 

(Wrong): He scarcely attends class. 

RIGHT: He rarely attends class. 

میباشد ؛با  do/doesیا فعل کمی  to be: در ساختار منفی جایگاه قیود تکرار قبل از فعل  7نکته 

 . alwaysاستثناء 

The history lectures in Room 22 sometimes aren't interesting. 

They generally don't retire before midnight. 

He doesn't always leave before six o'clock. Sometimes he works until seven     o'clock. 

 ( و زمان حال ساده:Modalsافعال وجهی )

هستند که قبل از  فعل اصلی می آیند این افعال ) auxiliariesافعال وجهی در واقع افعال کمکی )

  : can, could, may, might, shall, should, will, would, must, needعبارتند از 

استفاده میبریم و وقتی از درست نبودن   must: وقتی از درست بودن چیزی اطمینان داریم از  8نکته 

 استفاده میبریم :   must notچیزی اطمینان نداریم از 

Mrs. Lindbloom is absent today; she must be ill. 

Subject +must not + verb 

  

Must + subject + verb 

 

 استفاده نماییم اما  از   must: وقتی بخواهیم ضرورت انجام کاری را گوشزد کنیم میتوانیم از 9نکته 

have to  : بیشتر استفاده میبریم 

You must be careful with this knife. It's very sharp. 

 ست.باید مواظب این چاقو باشی ، خیلی تیز ا

I'm going to be late for work tomorrow .I have to go the dentist. 

 فردا دیر به سرکار میروم.باید پیش دندانپزشک بروم.
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(Do) +(I/we/you/they) + have to + verb 

 

  

Subject +don't/doesn't + have to+ verb 

 

 

یعنی نیازی به انجام   don't have to یعنی اصال نباید کاری را انجام دهید ؛ولی   must not: 11نکته 

 فالن کار نیست.

I promised that would be on time .I mustn't be late. 

 من قول دادم که به موقع )آنجا( باشم ،نباید دیر کنم.

You don't have to tell him, but you can want to. 

 زی به او نگویی ، اما اگر خواستی می توانی بگویی.بهتر است چی

فقط در جمالتی که به زمان حال  یا آینده هستند میتوان استفاده کرد و در گذشته   must: از  11نکته 

 استفاده میشود:  had toاز 

I had to get up early yesterday. 

 دیروز باید صبح زود بیدار میشدم.

 استفاده میکنیم: canبگوییم توانایی انجام کاری را داریم از : در مواقعی که  12نکته 

I can play the piano. But can't play soccer. 

 استفاده میبریم:  couldبرای زمان گذشته از 

When I was young, I could run very fast. 

 یا   can بطلبیم از : وقتی بخواهیم از کسی تقاضا بکنیم یا از او برای انجام کاری کمک 13نکته 

could  .استفاده میبریم 

Can you open the door, please? 

( به همین دلیل بعضی از اوقات ضروری است couldفقط دو شکل حال و گذشته دارد )  can : 14نکته 

 استفاده کنیم:  be able toکه از 
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I can't sleep. I haven't been able to sleep recently. 

 نمیتوانم بخوابم.من این چند شب اخیر را قادر نبو دم بخوابم.من 

 برای بیان احتمال وقوع چیزی  استفاده میکنیم: might: 15نکته 

I might go to the movies tonight. 

 هی چ تفاوتی نمیکند،اما برای موقعیت های که واقعی نیستند فقط از  might یا  myتوجه: استفاده 

mightکنیم:استفاده می 

I might invite them to dinner. 

 استفاده میکنیم:  should : برای اتنظار و توقع از 16نکته 

People should return things that they borrow. 

 خوب است مردم چیزهایی که قرض کرده اند بر گردانند.

 : معموال افعال ذهنی زیر برای حال ساده می آیند: 17نکته 

own Appear          

see believe 

seem hate 

smell have 

sound hear 

taste know 

understand like 

want love 

wish need 

 

They understand the problem now. 

 : بعد از حروف ربط و ضمیر موصولی زیر: 18نکته 
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After, as, soon as, before, if, since, till, unless, until, when, whenever 

 

 اگر فعلی بر آینده داللت کند،به جای اینده از حال ساده استفاده میشود:

When you arrive, I will tell you the matter.  

 وقتی بیایی جریان را برایت تعریف خواهم کرد.

He will begin his new job as soon as he returns home. 

  

 

 حال استمراری 

I am doing 

 

حال استمراری برای بیان کارهایی که همین االن)در هنگام ادای جمله( در حال انجام آن 

 هستیم بکار میرود.

Tom is taking a shower right now. 

 تام االن دارد دوش میگیرد.

  ,!Listen :کلید تشخیص حال استمراری در اکثر جمالت عبارت از افعال هشدار دهنده :         19نکته 

Right now!, look!, 

 و قیدهای زیر:

 for the time being  this period فعال، عجالتا

 at the present time  today فعال

 currently اخیرا at this moment در حال حاضر

 temporarily  this week به طور موقت

 

  



11 
 

www.majidhashemi.ir 

Ex: 

1. Listen! Won Yong is singing folk song from his native land. 

2. Ms. Mora is a ski instructor but currently she's selling shoes. 

داللت  تغییر رفتار شخصمیگیرد و آن موقعی است که بر   ingدر یک مورد استثنائا   be: فعل 21نکته 

 می کند:

Ex: 

At this moment, she is being careful (silly, patient, careless, foolish, etc.). 

 در حال حاضر دارد با دقت تر میشود.

 

Do you think they're being foolish to worry about it at this moment? 

 آیا فکر میکنی نگرانی آنها در این لحظه احمقانه است.

 هند:دار را بعد از مکان قرار می د ingفعل تاکید میشود  مکان: هنگایکه بر 21نکته 

Ex: 

1- Richard is in the sound studio recording music. 

 ریچارد در استودیو در حال ضبط موسیقی است.

2- Peter's in the laboratory at this time injecting the mice with the new vaccine. 

 پیتر در آزمایشگاه در حال تزریق واکسن جدید به موشها می باشد.

نمیگیرند یعنی در قالب زمانهای استمراری به کار نمی روند)البته استثنا ئاتی نیز   ingال زیر : افع21نکته 

 وجود دارد(:

  ،این افعال عبارتند از :تفکرندافعالی که برای حالتی از الف : 

 appreciate قدردانی کردن trust اعتماد کردن wish ارزو داشتن

 believe باور کردن need احتیاج داشتن think فکر کردن

 know دانستن prefer ترجیح دادن want خواستن

 love دوست داشتن remember بخاطر آوردن understand فهمیدن
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 اند این افعال عبارتند از:مالکیت :افعالی که برای ب

 own مالک بودن posses مالک بودن cost قیمت داشتن

 have داشتن belong تعلق داشتن  owe بدهکاربودن

 

 

 اند این افعال عبارتند از: حواس پنجگانه:افعالی برای ج

 see دیدن appear(seem) بنظر رسیدن taste مزه دادن

 notice متوجه بودن look like شبیه بودن smell بوییدن

 recognize تشخیص دادن resemble مانند بودن seem بنظر رسیدن

 feel شنیدن hear دریافتن perceive 

 

Ex: 

1. Listen! I hear a train. 

2. The child resembles his father. 

3. The red sweater belongs to Myrna. 

4. This soup that you made tastes delicious. 

 

 : افعال وجهی با حال استمراری :22نکته  

1. Let's go see the wild flowers. They should be blooming now. 

2. Ornithologists are careful not to disturb rare birds might be sitting on their eggs. 

3. Computer are so sophisticated today that people must be wondering what will come 

next. 
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با شد با  و  گفتن یک تجربه شخصی خوردن ، نوشیدناگر به معنای   have: 23نکته 

ing ند بیاید ،اما اگر به معنی مالکیت ،رابطه و یا بیماری باشد با حال ساده میآید.میتوا 

Ex: 

I got postcard from Michael this morning. He's on vacation. He says he's having a 

wonderful time. 

 من امروز صبح از طرف میشل یک کارت پستال دریافت کردم.او در تعطیالت است.او میگوید

 اوقات خوشی دارد.

 استفاده می کنیم: do/does/did:در جمالت سئوالی و منفی از  24نکته

I don't usually have a big breakfast. (Wrong: I usually haven’t) 

 من معموال زیاد صبحانه نمی خورم.

What time does Ann have lunch?  (Wrong: has Ann lunch?) 

 خورد؟آنا چه زمانی ناهار می 

Did you have any trouble finding a place to live? 

 آیا شما در مورد یافتن جا برای زندگی مشکل دارید؟

 

 

 

 

 

 زمان حال کامل )ماضی نقلی( 

I have done 

 

 : این زمان طبق فرمول زیر ساخته میشود:25نکته 

Subject + have/has + p.p +… :ساختار مثبت 

Subject + have/has + not + p.p +… :ساختار منفی 
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Have/has + Subject + p.p +… :ساختار سئوالی 

 

 

 

حالت داللت میکند: چهار: زمان حال کامل بر 26نکته   

 الف:برعملی داللت میکند که در زمان معینی در گذشته انجام شده است:

John has traveled around the world. 

 است.)نمی دانیم چه وقت(جان به دور دنیا سفر کرده 

 ب:برعملی داللت میکند که بیش از یکبار در گذشته انجام شد است.

George has seen this movie there times. 

 جورج سه مرتبه ای فیلم را دیده است.

 د:بر عملی که در گذشته شده و هنوز ادامه دارد:

John has lived in the same house for twenty years. 

 جان بیست سال است که در آن خانه زندگی میکند.)وهنوز هم در آن خانه زندگی میکند(

John has lived in the same house since 1962. 

 در آن خانه زندگی میکند.)وهنوز هم در آن خانه زندگی میکند( 1962جان از سال 

 م شرط جمله در گذشته میباشد:با دو حالت می آید حالت اول مانند مثال قبل حالت دو  sinceتوجه:

He has studied English since he arrived. 

 : کلمات کلیدی حال کامل  )در حالت گذشته به حال(:27نکته 

since ,for ,up to the present, until now ,so far, for the past hour , for the past few 

days, in a long time ,for a short time , in quite a while , all day , all week, lately. 

 

 ج:عملی که در گذشته شروع شده و قبل از حال کامل شده است.

She has lived in the United States six years. 
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 (:completed: کلمات کلیدی حال کامل )در حالت 28نکته 

Many times, several times, once, twice, three times, etc. 

Ever, finally, just, already, recently, yet. 

 و در هنگام منفی کردن جمالت: 

Not, never, still, yet. 

 مثال:

Yet :بیشتر در آخر جمالت منفی و سوالی به کار میرود 

Have you had your lunch yet? 

 هنوز ناهار نخورده ای ؟

I haven't seen him yet. 

 هنوز او را ندیده ام.

Already  در جمالت مثبت و معموال بعد ازhave/has .بکار میرود 

1. I have already bought it. 

2. Claudia has the smallest camera I have ever seen. 

3. The Smiths are fortunate because they have already found an apartment. 

4. Logan has studied music but he has never been inside of a concert hall. 

5. Computers have become smaller and easier to use. 

6. They have eaten in that garden restaurant many times. 

7. Engineers have just repaired one of the damaged bridges. 

8. There are a number of national parks that we still haven't visited. 

9. Have you flown on a plane only once? 

10. I believe that Joel has finally reached a decision. 

11. Mr.ALI has just received an offer for a job but he hasn't decided what to do about it 

yet. 
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 زمان حال کامل استمراری 

I have been doing 

 

استمرار شروع شده )معموال با یک دوره ای ازمان( که تا به حال ادامه داشت عملی که در گذشته بصورت 

 یا دارد .

 

Subject+ have/has +been+ -ing form of the verb 

 

1. The church bells have been ringing all morning. 

2. The finance committee has been working on its budget for nearly a month. 

3. Because of poor sales, corporate profit has been decreasing lately. 

4. Dennis may change his major because of the problems he's been having in 

mathematics. 

5. Armando and Cedric have been in the music library listing to some tapes. 

6. The girls haven't been arguing .They've been discussing politics. 
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 گذشته ساده

زمان گذشته ساده را برای بیان عمل یا واقعه ای که بطور کامل در گذشته اتفاق 

افتاده است به کار می بریم .همچنین از آن برای بیان موقعیت هایی که در مقطعی 

از زمان گذشته وجود داشته )اما نه در زمان حال( استفاده میکنیم. زمان وقوع را 

( بیان می کنیم یا با فرض اینکه مخاطب  a few minute ageمیتوانیم با قید زمان )مثل 

 یا شنونده خود داند این واقعه چه زمان رخ داده است از بیان آن صرفنظر کنیم:

Kathy left  a few minute ago. 

 کتی چند دقیقه پیش رفت.

Jim continued the course even though it was proving very difficult. 

 رسی ادامه داد اگرچه ثابت شده بود که خیلی مشکل است.جیم به آن دوره د

اضافه میشود ولی افعال   ed:برای ساختن گذشته ساده افعالی که با قاعده اند به انتهای آنها  یاد آوری

 نمی گیرند و به شکل قسمت دوم فعل می آیند.  edبی قاعده 

 ساختار :92نکته 

 … + ( مفعول) + فعل(2)+ فاعل  شکل مثبت

did not  +(1) + فاعل  شکل منفی ( فعل   ed( مفعول) + )بدون فعل + … 

 … + ( مفعول) + )بدون ed( فعل (1) + فاعل +Did شکل سئوالی

 

 دو حالت برای گذشته ساده وجود دارد:  :03نکته 

 الف : زمان انجام شده مشخص است .

Stated:     Our friends were late for the concert last night. 

 ب : زمان انجام شده بصورت ضمنی می باشد. 

Implied:   Our friends were late for the concert. 
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 : 03نکته 

Am, is, are -------------------- was/were --------------------been 

 

I, he, she, It / we, you, they + was/were شکل مثبت 

I, he, she, It / we, you, they + wasn’t/weren’t شکل منفی 

was/were + I, he, she, It / we, you, they  شکل سئوالی 

 

همچنین بعد از افعال و اصطالحات زیرنیز از زمان گذشته ساده ، برای بیان وجه شرطی و التزامی  :09نکته  

 د: و آرزوی مربوط به حال غیر واقعی ،استفاده میشو

If, unless, as if, as though, if only, wish, would sooner, would rather, 

It is time 

EX: I wish I were in London now. 

 ای کاش االن در لندن بودم.)حال غیر واقعی یا التزامی (

 .could" استفاده کرد نه be able toدرمورد بدست آوردن هدف باید از ": 00نکته

Steve applied everywhere and finally he was able to get a good job. 

 اسیو هر جایی درخواست کرد و سرانجام قادر شد یک کاری بگیرد.

(Wrong):  Steve applied everywhere and finally he could get a job. 

برای اعمالی استفاده میکنیم که در گذشته)به طور منظم ( انجام می گرفت ولی  used to do :03نکته 

 در حال حاضر دیگر انجام نمیگیرد.

This building is now a furniture store. It used to be a movie theater. 

 این ساختمان االن انبار اسباب و وسایل است. قبال اینجا سالن بود.

 I was doingمقایسه : 03نکته 

I was watching TV when the phone rang. 

وقتی که تلفن زنگ زد من داشتم تلویزیون تماشا می کردم.)یعنی ممکن است االن هم در حال تماشا 

 باشم(.
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 I am used to doingمقایسه : 03نکته 

I am used to living alone. 

 من عادت دارم تنها زندگی کنم.)یعنی هنوز هم تنهام(

 ماا

I used to live alone 

 من تنها زندگی میکردم)اما دیگر تنها نیستم.(

 است.  اغلب به معنی "عادت داشتن" be used to:36نکته 

EX: The people of this island are used to tourists. 

 مردم این جزیره به دیدن توریست عادت دارند.

EX: Ted doesn’t mind getting up at 4:00 A.M because he is used to it. 

 صبح بیدار شه،چون به آن عادت دارد. 4تد نمی تونه 

 است.  اغلب به معنی "عادت کردن" become used toو  get used to:36نکته 

EX: The work seemed very hard at first but I got used to it after a while. 

EX: At first Betty was afraid of driving on the freeways but she finally has become used to it.(or 

: has gotten used to it). 

 : برای گزارش مرگ موجود زنده 37نکته 

EX: Unfortunately, their dog Peppy, which was a cooker spaniel, was  killed last week. 

 برای تاکید هم بکار می رود did ،does ،do: از افعال کمکی 38نکته 

EX: 

1. I agree with you. You do have a good reason for being angry. 

2. Judy thinks that Donald doesn’t like her, but he does like her. 

3. She certainly did persist in presenting her opinion. 
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 ه استمراریگذشت

 I was doing 

 

گذشته استمراری برای موقعیت هایی استفاده می کنیم که قبل از زمان خاصی در گذشته شروع 

 میشود و تا آن مقطع خاص ادامه دارند:

I was looking at him he turned away. 

 من داشتم به او نگاه میکردم که رویش را برگرداند.

 Subject + was/were +ing form of the verb ساختار مثبت

 Subject + was/were +not +ing form of the verb ساختار منفی

 was/were + Subject + ing form of the verb ساختار سئوالی

 

 حالت بکار میرود: سهزمان حال استمراری در :03 نکته 

I.  : توسط عمل دیگری قطع شده اینکه عملی در گذشته در حال انجام شدن بوده که حالت اول

 است ،در این صورت از فرمول زیر استفاده میشود:

When + 3فاعل  گذشته ساده   +  + 9فاعل   + گذشته استمراری   

 

When Mark came home, Martha was watching television. 

II. : دو عمل در گذشته به طور همزمان  انجام شده اند ، ،در این صورت از فرمول   اینکه حالت دوم

 زیر استفاده میشود:

3فاعل  + گذشته استمراری    +  While + 9فاعل   + گذشته استمراری   
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EX: Martha was watching television While Mark was reading a book. 

 whileدو عمل را به هم ارتباط می دهند باید توجه داشته باشیم که بعد از  when ،whileهنگامی توجه:

 حال استمراری یا حال ساده استفاده میشود.   whenحتما از حال استمراری استفاده میشود اما بعد از 

III. : داللت بر عملی میکند که در مقطع خاصی از گذشته به طور مستمر در حال انجام حالت سوم

 مثال: .بوده است

1. Majid was watching television seven o’clock last night. 

2. What were you doing at one o’clock this afternoon? 

وقتی میخواهیم راجع به موضوعی که بر خالف رسم معمول انجام گرفته است صحبت کنیم نیز  :37نکته 

 میتوانیم از گذشته استمراری استفاده کنیم:

Last week was having to bring work home every night to get it all done. 

 

 

 

 

 

 گذشته کامل)ماضی بعید(

I had done 

 

از زمان گذشته کامل برای بیان عملی استفاده میکنیم که مربوط به گذشته اند وقبل از واقعه 

 ای دیگر رخ داده اند،یا از زمانی خاص در گذشته اتفاق افتاده اند:

When I went into the bathroom, I found that the bath had overflowed. 

 وقتی که به داخل حمام رفتم دریافتم که وان لبریز ازآب شده بود.

By 10 O’clock most people had gone home. 

 افراد به خانه رفته بودند.  11تا ساعت 

معموال در ماضی بعید دو عمل داریم که یکی قبل از دیگری انجام شده است و از حروف ربط :03نکته 

before    و یاafter  گذشته و عمل با  ماضی بعیدبرای آن دو عمل استفاده می شود.بنابراین عمل اول با

 بیان میشود: ساده
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ماضی بعید   + فاعل   + before +گذشته ساده + فاعل 

 

John had gone to the store before he went home. 

Jack told us yesterday that he had visited England in 1970. 

   

 

گذشته ساده  + فاعل   + after +ماضی بعید + فاعل 

 

John went home after he had gone to the store. 

before + گذشته ساده   + فاعل  ماضی بعید + فاعل+  

 

Before John went home, he had gone to the store. 

After + subject +past perfect +subject +past simple 

 

After John had gone to the store, he went home. 

نیز استفاده کرد و  whenاز   before  ،afterدر تمامی فرمول های فوق الذکر می توان به جای  :02نکته 

ایجاد نمیشود.مهم این است که عمل اول با ماضی بعید و عمل دوم با گذشته  هیچگونه تغییری در معنا

 ساده بیان شود.

که بر طول زمان داللت دارد با ماضی بعید نیز بکار میرود اما به گذشته دور بر میگردد و هیچ   for:33نکته 

 ارتباطی با زمان حال ندارد:

John had lived in New York for ten years before he moved to California. 

 جان قبل از آمدن به کالفرنیا ده سال در نیویورک زندگی کرده بود.

برای فرض گذشته)مانند شرطی نوع سوم(   if،unless   این زمان بعد از حروف ربط قیدی مانند:33نکته 

 نیز بکار می رود:

If you had tried hard, you would have passed the test. 
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 زحمت بیشتری کشیده بودی، در امتحان قبول می شدی. اگر

زمان ماضی و  گذشته سادههمچنین در تبدیل نقل قولهای مستقیم به غیر مستقیم ، زمان  :39نکته 

 میشود: ماضی بعیدنقل قول مستقیم ،تبدیل به  نقلی

Ex: He said “I was in American for five years” = He said that he had been in America for five 

years.                                                                           (.گفت که پنج سال در آمریکا بوده است) 

 با ساختار زیر بیان کرد:را باید  امید تحقیق نیافته در گذشته: 43نکته 

Subject +had hoped +that +subject + would +simple verb 

 

We had hoped that she would change her mind.    

 امیدوار بودیم که نظرش را عوض کند ولی نکرد.

 :نکته :کلمات کلیدی در ماضی بعید

 ever  once  many times 

 already  twice  several times قبال

 just اندکی پیش still, yet  by the time هنوز

 

When Sarah got to the party. Eric had already gone home. 

 قبل اینکه سارا به مهمانی بره ،اریک تو خونه بود.

برای گزارش و  ,told, know, thought, asked, believed said در زمان گذشته کامل از افعال:   33نکته

 خبر بکار می رود.

The nurse thought that the patient still hadn’t taken his medicine. 

 پرستار فکر میکرد که هنوز دارویی جایگزین صبر نشده است.

 

 گذشته کامل استمراری

I + have/has +been + -ing 
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از حال کامل استمراری برای فعالیتهایی استفاده می کنیم که در گذشته شروع شده اند و تا زمان حال 

 ادامه دارند.وهمچنان ادامه دارند )مثل جمه اول( یا اخیرا به پایان رسیده اند)مثل جمله دوم(: 

Since the operation two months ago. Joe has been learning to walk again. He can already take 

one or two steps unaided. 

جو از بعد از عمل جراحی که دو پیش انجام داد دوباره شروع به یادگیری راه رفتن کرد.حاال او می تواند  

 بدون کمک کسی ،یکی دو قدم بردارد.

Your eyes red- have you been crying? 

 داشتی گریه می کردی؟ –چشم های شما قرمز هستند 

 : طول زمان ، تاکید بر گذشته کامل استمراری دارد. 45نکته  

Mark had been working in the institute for three years when she declared herself a candidate 

for political office. 

 ده بود.سال در آن موسسه کار میکرد، کاندیداتوری خودش را به آن اداره اعالم کر 3مارک زمانی که 

 (past modalافعال کمکی زمان گذشته )

Modal + have +past perfect of the verb 

Yuri should have paid his rent yesterday but he forgot. 

 یوری باید اجاره اش را می پرداخت اما فراموش کرد.

Modal + have +been+ -ing form of the verb 

The man may have been telling truth but the police weren’t sure. 

 : نقشه و نیت برای انجام کاری ولی این کار انجام نشود.33نکته 

The salesman would have sold his products but was late for his appointment. 

 : عملی که ناگهان رخ میدهد ولی ما انتظارش را نداشتیم.34نکته 

The guest wouldn’t have stayed for dinner but host insisted. 

 مهمان قصد نداشت ،برای شام بماند اما میزبان اصرار ورزید.

 : متاسف شدن در گذشته .33نکته 

I should have studied additional language when attended college. 
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 زمانی که کالج رفتم باید زبان مطالعه می کردم.

 احتمال ،امکان انجام کاری بکار می رود.: برای 32نکته 

I can’t find my pen .I must have left it on my desk. 

 : در باب عدم توانایی50نکته 

He couldn’t have done the job without the assistance of others. 

 

 

 

 

 

 

 آینده ساده

will + مصدر 

 

 

 

استفاده می کنیم که در همان لحظه حرف زدن  از زمان آینده استمراری برای بیان تصمیمی

اتخاذ می کنیم)مثال اول (، یا از آن برای بیان چیزی که فکر می کنیم در آینده رخ دهد بهره می 

 گیریم)مثال دوم(:

It’s late. I think I’ll go to bed now.                    .دیر شد. فکر کنم حاال می خواهم بروم به رختخواب 

I think you’ll enjoy the film.                                                    فکر کنم از آن فیلم لذت خواهم برد 

وقتی که میخواهیم راجع به تمایل به انجام کاری در آینده صحبت کنیم)برای ارائه پیشنهاد ،دعوت  :33نکته 

یریم )مثال اول( و هنگامی که می خواهیم از عدم تمایل ( بهره میگ ll’)یا will، درخواست ، و سفارش ( از 

 ( استفاده می کنیم)مثال دوم(:  won’t   ) یا  will notبه انجام کاری در آینده صحبت از 

I’ll make one of my special desserts for dinner, If you like. 

کرد.اگر دوست داری یکی از دسرهای مخصوصم را برای شام درست خواهم   
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I’ve asked her to join us this evening, but she won’t. 

 از او خواسته ام که امشب به ما بپیوندد،اما او نخواهد آمد.

 در اغلب اوقات و عبارت زیر به کار میبریم :  will :39نکته 

Probably      I’ll probably be home late tonight.                   من امشب احتماال دیر به خانه خواهم

 رفت.             

 

(I’m) sure     Don’t worry about the exam. I’m sure you’ll pass. 

 راجع به امتحان نگران نباش .من مطمئنم قبول خواهی شد.

Think           Do you think Sarah will like the present we bought here? 

ا از هدیه ای برایش خریدیم خوشش خواهد آمد؟فکر میکنی سار  

Guess        I guess your parents will be tired after their trip. 

 حدس میزنم والدین تو بعد از سفرشان خسته خواهند شد.

Suppose     When do you suppose Jan and Mark will get married? 

خواهند کرد؟ حدس میزنی جین و مارک چه موقع ازدواج  

Doubt      I doubt you’ll need a heavy coat in Las Vegas.   

 شک دارم که در الس و گاس به کت کلفت یاز داشته باشی.

I wonder     I wonder what will happen.                              .نمی دانم چه اتفاقی رخ خواهد افتاد  

 معموال زمان حال بکار میبریم:  I hopeبعد از : 30نکته    

I hope carol calls tonight.                                                        .امیدوارم کارول امشب تلفن کند 

I hope it doesn’t rain tomorrow.   امیدوارم فردا باران بیاید.                                                        

استفاده   willوقتی می خواهیم بر اساس عقیده یا تجارب خود چیزی را پیش بینی کنیم از  : 33نکته 

 میکنیم: 

Why not come over at the weekend? The children will enjoy seeing you again. 

 چرا آخر هفته نمی آیید)اینجا(؟ بچه ها از دیدن مجدد شما لذت خواهند برد.

“Shall I ask Sandra?” no, She won’t want to be disturbed.  



27 
 

www.majidhashemi.ir 

 "از ساندرا بپرسم ؟" "نه او می خواهد کسی مزاحمش شود."

 استفاده میکنیم. willهنگامی که جمله شرط ،نتیجه منطقی جمله باشد از  : 33نکته 

If you don’t switch on the monitor first, the computer won’t come on. 

 اگر نمایشگر را روشن نکنی میبینی که هیچی نشان نخواهد داد.

 

 آینده ساده

be going to + مصدر   

 

 

 

استفاده   be going toوقتی که میخواهیم راجع به تصمیمی صحبت کنیم که مدتی قبل اتخاذ کرده ایم از 

 بهره می گیریم:   willو در موارد رسمی از   going toمی کنیم .در موارد غیر رسمی اغلب از 

“Has anybody offered to look after the children?” “Jo’s going to do it.” 

 "آیا کسی پیشنهاد داده که ازبچه ها مراقبت کند؟" "جو می خواهد این کار را انجام دهد. "

 تار برای اینکه بگوییم در زمان گذشته قصد انجام کاری را داشته باشیم از ساخ  :33نکته

Was / were +going to :استفاده میکنیم 

We were going to travel by train, but then we decided to drive instead. 

 قصد داشتم با ترن سفر کنم ،اما بعد تصمیم گرفتم در عوض با اتومبیل بروم.

 

استفاده  be going toوقتی می خواهیم بر اساس شواهد موجود ،چیزی را پیش بینی کنیم از   :34نکته 

 میبریم.

The sky has gone really dark. There’s going to be a storm.  

 هوا واقعا تیره شده است. طوفان در پیش خواهد بود.

What’s the matter with here? “It looks like she’s going to faint.” 

 "چه اش شده است ؟" "به نظر میرسد می خواهد غش کند."
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 be going toدر جمله شرطی اگر جواب شرط به جمله شرط بستگی نداشته باشد از  : 33نکته 

 استفاده میبریم :

I’m going to open a battle of lemonade if you want some. 

من می خواهم یک بطری لیموناد باز کنم ،تو هم مقداری می خواهی )چه بخواهی چه نخواهی ، من 

 لیموناد برای خودم باز کنم.( می خواهم یک بطری

 

 

 

 

 

 

 

 آینده استمراری

I will be doing 

 

 

وقتی میخواهیم راجعه به واقع ای صحبت کنیم که در زمان خاصی در آینده شروع میشود و بعد : 32نکته 

یری گاز آن ادامه پیدا میکند ، از آینده استمراری استفاده می کنیم. این وقعه معموال بر اساس یک تصمیم 

 قبلی انجام میگیرد:

This time next year this part of the garden will be looking beautiful. 

 سال آینده این موقع ،این قسمت از باغ زیبا به نظر خواهد رسید.

She will be taking up her place at university in October. 

 خواهد کرد.او کار خود را در دانشگاه درماه اکتبر شروع 

وقتی که میخواهیم راجع به فعالیتی صحبت کنیم که طبق برنامه ، و به طور منظم تکرار :  33نکته 

 میشود نیز میتوانیم از آینده استمراری استفاده کنیم: 

Dr.Soroush will be giving the same talk in room 122 at 10.00 next Thursday. 

 همین صحبتها را خواهد کرد. 122در اتاق  11ساعت دکتر سروش پنج شنبه آینده در 
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: هرگاه بخواهیم راجع به فعالیتهای از پیش تنظیم شده برای آینده صحبت کنیم اغلب میتوانیم 61نکته 

 آینده استمراری یا حال استمراری استفاده میکنیم. 

We will be leaving for Istanbul at 7.00 in the evening. 

 به استانبول حرکت خواهیم کرد.شب  7ما ساعت 

When the race starts later this afternoon the drivers will be hoping for driver weather then last 

year. 

وقتی مسابقه عصر امروز شروع شود راننده امیدوار خواهد بود که هوا نسبت سال گذشته کم بارانتر 

 باشد.

از آینده استمراری  willایل،دعوت،قصد و هدف را آشکار کنیم به جای وقتی نمی خواهیم تم : 39نکته 

بهره میگیریم.برای مثال ،اگر مهمانان بیش از حد انتظار شما در خانه تان مانده باشند و شما ندانید که 

 آنها چه مو قع خواهند بروند ،میتوانید)راجع به قصد و هدف آنها ( بپرسید:

Will you be staying with us again tonight?                          آیا شما امشب هم پیش ما می مانید؟ 

 

 

 آینده کامل

I will have done 

 

 

وقتی که میخواهیم بگوییم واقعه در زمان مشخص در آینده تمام یا کامل میشود از آینده کامل استفاده 

 میکنیم:

By the time you go home I will have cleaned the house from to up bottom. 

 تا آن موقع که شما به خانه برسید من همه جای خانه را تمییز کرده ایم.

I’m sure his awful behavior will soon have been forgotten. 

 مطمئنم رفتار وحشتناک او بزودی فراموش خواهد شد.

 آینده کامل استمراری

I will have been doing 

 

 



31 
 

www.majidhashemi.ir 

میخواهیم بر تداوم فعالیتی در آینده)از مقطعی به بعد ( تاکید کنیم از آینده کامل استمراری بهره وقتی 

 میگیریم:

On Saturday, we will have been living in this house for a year. 

 از روز دوشنبه ،برای یک سال در این خانه زندگی خواهیم کرد.

Next year I will have been working in the company for 30 year? 

 سال آینده ، سی سال خواهد شد که در این شرکت کار میکنم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

www.majidhashemi.ir 

Two 

Passive                                          مجهول  

 

 در جمله ای که نیاز به فاعل ضرورت دارد  . جمله معلوم:

Next term the college will offer a course in printing. 

 در ترم بعد دانشکده یک درس برای چاپ آماده میکند.

جمله ای که میتوانیم فاعل را حذف نماییم)زمانی که فاعل ناشناخته است یا اینکه فاعل  جمله مجهول :

مردم است یا ذکر فاعل مهم نیست یا زمانی که بدانیم فاعل کیست و غیره.( و بخواهیم بگوییم چه کسی 

 استفاده میکنیم:  by  آن کار را انجام داده از

 

و غیره هستند برای ساختن   will/ can/ must/ going to/ want toدر جمالتی که دارای :  30نکته 

 مناسب به صورت زیر در می آید: to beجمله مجهول ،فعل 

Will be/ can be / must / going to be / want to be 

Next term, a course in printing will be offered by the university.  

 در ترم بعد یک درس برای چاپ بوسیله دانشکده آماده میشود.

The situation is serious. Something must be done before it’s too late. 

 وضعیت جدی است. قبل از آن که خیلی دیر شده باید کاری انجام گیرد.

A mystery is something that can’t be explained. 

 راز چیزی است که نمیتوان آن را به زبان آورد.

The music was very loud and could be heard from a long way away. 

 )صدای( موسیقی خیلی بلند بود و از فاصله خیلی دور هم میتوانست شنیده شود.

A new supermarket is going to be built next year. 

 سال دیگر یک سوپر مارکت جدید ساخته خواهد شد.
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Please go away. I want to be left alone. 

 لطفا از اینجا برو. دلم میخواهد من را تنها بگذاری.

و غیره  …/should have/ might have/ would have/ seem to haveدر جمالتی که دارای  : 33نکته 

 است : beenبصورت  to beهستند در هنگام ساختن جمله مجهول،فعل مناسب 

Somebody should have cleaned the room. (جمله معلوم) 

 کسی باید اتاق را تمیز کرده باشد.

The room should have been cleaned. (مجهول)       اتاق باید تمیز شده باشد                                 

I haven’t received the letter yet. It might have been sent to the wrong address. 

 من هنوز آن نامه را دریافت نکرده ام. باید احتماال به آدرس اشتباه فرستاده شده باشد.

If you hadn’t left the car unlocked. It wouldn’t have been stolen. 

فل نکرده بودی ، به سرقت نرفته بود.اگر شما اتومبیل را ق  

There were some problems at first, but they seem to have been solved. 

 در آغاز مشکالتی وجود داشت ، اما به نظر می رسد حل شده است.

: صورت مجهول زمان  حال ساده به شکل زیر است :65نکته   

 am/is/are + past participle   (مجهول )حال ساده

 

 کسی هر روز این اتاق را تمییز میکند.                     .Somebody cleans this room every day : معلوم 

.This room is cleaned every day : مجهول  این اتاق هر روز تمیز میشود.                                           

Many accidents are caused by careless driving. 

. بسیاری از تصادفات بر اثر بی احتیاطی در رانندگی بوجود می آید        

I’m not often invited to parties.                                    .من اغلب به میهمانی ها دعوت نمیشوم 

How is this word pronounced?         این کلمه چگونه تلفظ میشود؟                                           

 :33نکته 

am/is/are+ being + past participle مجهول( حال استمراری( 
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 کسی االن دارد اتاق را تمییز میکند.                    .Somebody is cleaning the room right now :معلوم

 اتاق همین االن دارد تمیز میشود.                        .The room is being cleaning right now :مجهول

There’s somebody walking behind us. I think we are being followed. 

 کسی پشت سر ما می آید. فکر کنم ما را دارند تعقیب می کنند.

(in a store) “Can I help you, ma’am?” “No, thank you. I’m being helped.” 

فروشگاه( "می توانیم به شما کمک کنم، خانم؟" "نه،متشکرم.)کس دیگر( دارد به من کمک می  )در

 کند."

: 34نکته   

 have/has + been + past participle (مجهول )حال کامل

 

 .The room looks nice. Somebody has cleaned it :معلوم

 اتاق مرتب به نظر می رسد . کسی آن را تمییز کرده است.

 .The room looks nice. It has been cleaned :مجهول

 اتاق تمیز به نظر میرسد.آن تمیز شده است.

Have you ever been bitten by a dog?                       آیا شما تاکنون توسط سگ گاز گرفته شده اید؟ 

“Are you going to the party?” “No, I haven’t been invited.” 

ما به مهمانی می روید؟" "نه،من دعوت نشده ام.""آیا ش  

 

صورت مجهول زمان گذشته ساده به شکل زیر است :: 33نکته   

 

 

 

 was/were +past participle (مجهول)گذشته ساده
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 کسی دیروز اتاق را تمییز کرد.                     .Somebody cleaned this room yesterday : معلوم 

.This room was cleaned yesterday : مجهول  این اتاق دیروز تمیز شد.                                           

We were woken up by a loud noise during the night. 

 در طی شب بر اثر سروصدای زیاد از خواب بیدار شدیم.

“Did you go to the party?” “No, I wasn’t invited.” 

شما به میهمانی رفتی؟" "نه،دعوت نشدم.""آیا   

How much money was stolen? چقدر به سرقت رفت؟                                                                   

 

 :32نکته 

was/were being + p.p مجهول( گذشته استمراری( 

 

 .Somebody was cleaning the room when I arrived   :معلوم 

 وقتی من رسیدم کسی داشت اتاق را تمییز می کرد.

 .The room was being cleaned when I arrived  :مجهول

 وقتی من رسیدم اتاق داشت تمییز میشد.

There was somebody walking behind us. We were being followed. 

اشتند تعقیب میکردند.کسی داشت از پشت سر ما می آمد.ما را د  

:   43نکته   

 Had been + p.p (مجهول)گذشته کامل

 

 .The room looked nice. Somebody had cleaned it   : معلوم 

 اتاق تمیز به می رسد.کسی آن را تمیز کرده بود.

 اتاق تمییز به نظر می رسد.تمییز شده بود.      .The room looked nice. It had been cleaned : مجهول
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The vegetable didn’t taste very good. They had been cooked too long. 

 آن سبزیجات مزه چندان خوبی ناشتند.آنها به مدت طوالنی پخته شده بودند.

The car was three years old but hadn’t been used very much. 

 ه بود.اما از آن خیلی زیاد استفاده نشده بود.آن اتومبیل س 

 

 از ساختار مجهولی زیر استفاده میشود: نظریه و یا اعتقادمعموال برای بیان  :43نکته  

It + is +p.p +that +subject + verb 

 معروف ترین افعالی که در این ساختار می ایند عبارتند از:

 It is believed اعتقاد بر این است که  It is written مکتوب است که

 It is hypothesized فرض این است که It is thought نظر بر این است که

 It is know معروف است که It is true حقیقت دارد که

 It is said گفته میشود که  

 

it is believed that all mammals experience dreams. 

 

 

 

 که تمام پستانداران خواب دیدن را تجربه میکنند.اعتقاد بر این است 

دارای دو مفعول مستقیم و غیر مستقیم هستند که به دو طریق میتوان   give:افعالی مثل  43نکته

 آنها را در کنار هم چید.

 مفعول مستقیم + مفعول غیر مستقیم  + فعل 

 مفعول مستقیم +حرف اضافه+ مفعول غیر مستقیم  + فعل 

 

 بنابراین به دو طریق می توان مجهول آنها را ساخت :
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 معلوم مجهول

We were given that vase (by Alice). 

 آن گلدان به ما داده شد.)توسط آلیس(

That vase was given (to) us (by Alice) 

Alice gave us that vase. 

 آلیس آن گلدان را به ما داد.

Alice gave that vase to us. 

 

را  byشکل مجهولی که انتخاب کردیم بستگی به موقعیتمان دارد.اگر بخواهیم عامل را معرفی کنیم 

را میتوانیم حذف کنیم.بسیاری از افعال مشابه  ”to“در انتهای جمله می آوریم.در موارد غیر رسمی کلمه 

giving   : هستند مثلaward, hand, lend ,offer, send, throw ال شبیه و بسیاری از افعtelling   مثل: 

ask, real, teach. 

را به دنبال آنها   افعالی که در حالت معلوم نمیتوان "مفعول مستقیم+مفعول غیر مستقیم": 49نکته

 آورد فقط یک شکل دارند:

 معلوم مجهول

I was explained the problem. 

The problem was explained to me. 

 مشل برای من توضیح داده شد.

The explained me the problem. 

He explain me the problem to me. 

 او مشکل را برای من توضیح داد.

 

  announce,demonstrate,describe,introduce,mention,propose,report,suggestافعالی مثل 

 به کار می روند.به منظور نقل و گزارش آنچه گفته و اندیشه شده است 

 

افعالی که در حالت معلوم به دنبال آنها "مکمل + مفعول" می آیند فقط یک شکل مجهول  : 40نکته

 دارند:

 مکمل+مفعول+ فعل  :معلوم مجهول

She was elected president. 

 او به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد.

They elected her president. 

 آنها او را به عنوان رئیس جمهور انتخاب کردند.
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که از نظر معنایی،موقعیت  appoint, declare ,make , nominate, voteعبارتند از :  ”elect“افعال شبیه 

 خاصی به کسی اعطا میکنند.

 

 

+ مفعول" می آیند در حالت  toافعالی که در حالت معلوم به دنبال آنها "مصدر بدون  : 40نکته

 به مصدر اضافه میشود:  toمجهول، 

 

to+مفعول+ فعل  :معلوم مجهول بدون مصدر    

He has been made to return the money. 

 او  مجبور شد پول را پس بدهد.

They have made return the money. 

 آنها او را مجبور کردند که پول را پس بدهند.

 

 feel, hear, help, obverse, seeعبارتند از : ”return“افعال شبیه 

 

 افعال متعدی دو یا سه کلمه ای را می توان به صورت مجهول در آورد::بسیاری از  43نکته

 معلوم مجهول

He is looked after(by Kathy) 

 او مرقبت میشود)توسط کتی (.

The accident was put down to bad luck. 

 آن حادثه به حساب بدشانسی گذاشته شد.

 

Kathy looks after him. 

 کتی از او مراقبت میکند.

They put the accident down to bad luck. 

 آنها آن حادثه را به حساب بدشانسی گذشتند.

  

 .carry out, disapprove of, hold over, talk down toافعال مشابه عبارتند از:

 brush up on:اما بعضی افعال متعدی دو یا سه کلمه ای ،شکل مجهول ندارد مثل :  43نکته

cast back, come up against, get down, take after. 

We came up against a problem. 



38 
 

www.majidhashemi.ir 

(A problem was come up against: نمی گوییم)                        .ما با مشکلی مواجه شدیم 

 

 

:بعضی افعال در برخی شرایط خاص که نیاز به ذکر فاعل نیست،به شکل مجهول ظاهر  76نکته

 میشوند.

 از جمله افعال زیر: 

 

call (someone) up 

(=order to join the army, …) ---------مجهول دارد 

(=telephone)                              --مجهول ندارد 

let in  

(=allow into a place )           ---مجهول دارد 

(=allow rain , غیره)              --- مجهول ندارد   

let out 

(= allow to leave)                     ---مجهول دارد 

(= allow out a sound)              --- مجهول ندارد   

Put out  

(=put out a statement /light/fire)                  ---مجهول دارد 

(=put out a hand / arm / foot / tongue)         -- مجهول ندارد   

I put out a hand to steady myself. 

(a hand was put out …  :نمی گوییم) 

 دستم را باز کردم تا تعادل خودم را حفظ کنم.

They put out the fire.(Or  the fire was put out) 

 آنها آتش را خاموش کردند)یا آتش خاموش شد.(
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 مجهول به شکل  ( در حالت+ مفعول +فعل  ing-:فعل معلوم)بصورت : 44نکته

-ing + اسم مفعول +“be”  :در می آید 

 

They saw the monkey climbing over the fence.(= معلوم) 

 آنها دیدند که میمون از نردبان باال می آید.

The monkey was seen climbing over the fence.(= مجهول) 

 دیده شد که که میمون از نردبان باال میرفت.

 :افعال دیگری که از این الگو تبعیت می کنند عبارتند از: 43نکته 

Bring , catch, hear, find, keep, notice, observe, send, show : 

Everyone was brought running into the room by her screams. 

 بر اثر نعر وجیغ او همه به طرف اتاق دویدند.

In the security video the burglars are seen entering the bank through a window. 

 در دوربین ویدئوی امنیتی دیده میشود که سارقان از طریق پنجره ای وارد می شوند.

 

 دار آورد( را میتوان با شکل : ingبعضی افعال )که می توان بعد از آنها فعل   : 42نکته 

  beingمجهول اسم مفعول + 

 ترکیب کرد:

I really love being given presents.          .من واقعا عاشق آن هستم که به من هدیه داده شود 

The children enjoyed being taken to the zoo. بچه ها لذت میبرند که به باغ وحش برده شوند 

 

 افعال دیگری که در این الگو می گنجند عبارتند از:

Avoid, deny, describe, face, hate, (not) imaging, like, remember, report, resent 
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دار است  ingافعالی که در حالت معلوم با مفعولی که حاوی یک عبارت اسمی و فعل : 33نکته 

 همراه میشود معموال شکل مجهول ندارند:

I dread him finding out.                                                         .من از لو دادن او می ترسم 

(He is dreaded finding out. : نمی گوییم ) 

 افعال دیگری که از الگوی فوق تبعیت میکنند عبارتند از:

Anticipate, appreciate, dislike, forget, hate, imagine, like, (not) mind, recall, 

remember 

 

 ( را میتوان به شکل :+مفعول +فعل toمصدر +:فعل معلوم ) 81نکته 

 beاسم مفعول +  to + مصدر +

 به صورت مجهول در آورد:

Mr. Price has taught peter to sing for many years. 

 آقای پرایس در طی سالهای بسیار به پیتر خوانندگی یاد داده است.

Peter has been taught to sing (by Mr. Price) for many years. 

 خوانندگی را آموزش دیده است.  پیتر در طی سالهای بسیار )توسط آقای پرایس (

 

 افعال دیگری که از الگوی فوق تبعیت میکنند عبارتند از :

Advise, allow, ask, believe, consider, expect, feel, instruct, mean, order, require, 

tell, and understand. 

 

 در برخی شرایط میتوان دو فعل مجهول ساخت:

We expect the government to propose change to the taxation system. 

 ما انتظار داریم دولت تغییراتی را در نظام مالیاتی پیشنهاد کند.

Changes to the taxation system are expected to be proposed. 

 انتظار می رود تغییراتی در نظام مالیاتی پیشنهاد شود.
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 می آید شکل مجهول ندارد:  +مفعول " to:برخی افعال که به دنبال آنها "مصدر + 39نکته 

Susan liked tom to be there.                                    .سوزان دوست داشت تام اونجا بود 

(Tom was liked to be there: نمی گوییم) 

 عبارتند از: likeافعال مشابه 

Wish, want, prefer, need, love, hate, (can’t) bear 

 

(  +فعل  to beاسم مفعول +( در حالت مجهول به شکل )+فعل toمفعول +:ترکیب ) 30نکته 

 در می آید:

Supermarkets started to sell fresh pasta only in the 1990s. 

 شروع به فروش پاستای تازه کردند. 1991در سال  سوپر مارکت ها

Fresh pasta started to be sold by supermarkets only in the 1990s. 

 توسط سوپرمارکتها برای فروش عرضه شد. 1991پاستای تازه در سال 

 

 افعال دیگری که از همین الگو تبعیت میکنند عبارتند از :

Appear, begin, come, continue, seem, tend, (agree, aim, arrange, attempt, hope, 

refuse, and want) 

( در حال معلوم و مجهول معانی مشابه و یکسانی دارند  startافعال بیرون پرانتز)به همراه 

 ولی معنای افعال داخل پرانتز در حالت معلوم و مجهول با یکدیگر فرق می کند:

People have come to regard her as the leading violinist of her generation. ) معلوم) 

 مردم آمدند تا او به عنوان نوازنده برتر ویلن نسل خویش ادای احترام کنند.

She has come to be regarded as the leading violinist of her generation.( مجهول) 

 رد احترام قرار گیرد.او آمده است که به عنوان نوازنده برتر ویلن نسل خویش مو
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 :در موقعیت های زیرمعموال به جای فعل معلوم از فعل مجهول استفاده میکنیم: 33نکته 

I.  در حالت کلی جمله معلوم نیاز به فاعل دارد ولی در جمله مجهول میتوانیم فاعل را

 حذف کنیم بنابر این در موقعیت های زیر ترجیح میدهیم مجهول بکار ببریم:

 

a)  فاعل ناشناخته است:زمانی که 

My office was broken into when I was on holiday. 

 وقتی که در تعطیالت بودم دفتر کارم را درب و داغون کردند.

b) :زمانی که فاعل در واقع "مردم")به طور کلی(هستند 

An order from can be found on page 2. 

 د.بیایی 2برگه درخواست سفارش را می توانید در صفحه 

c) :زمانی که ذکر فاعل مهم نیست 

He is thought to be somewhere in Russia. تصور میشود که او جایی در روسیه باشد.    

d) :زمانی که فاعل برای مخاطب مشخص است 

She is being treated in hospital. 

 او در بیمارستان مورد معالجه قرار میگرد.)بدیهی است که فاعل "پزشکان" هستند(

 

II. نوشته های علمی،به ویژه در هنگام توضیح فرآیندهای علمی و غیره،اغلب ترجیح  در

 میدهیم فاعل حذف و از مجهول استفاده کنیم:

Nuclear waste will still be radioactive even after 20000 years, so it must be disposed of very 

carefully. It can be stored as a liquid in stainless – steel containers which are encased in 

concrete. The most dangerous nuclear waste can be turned into glass. It is planned to store 

this glass in deep underground mines. 

اکتیوی خواهن داشت،بنابراین باید سال همچنان تشعشع رادیو  2111زباله های هسته ای حتی بعد از 

به شکل بسیار دقیقی دور ریخته شوند.زباله ها را میتوان در مخازن فوالدی ضد زنگ که با بتون پوشانده 

شده اند ریخت.خطرناک ترین زباله های هسته ای را میتوان به شیشه تبدیل کرد.این کار طوری برنامه 

 یر زمینی دفن شود.ریزی میشود که این شیشه در معادن عمیق ز

III.  در موارد غیر رسمی ،به ویژه در گفتگوها،اغلب از جمالت معلوم با فاعل های مثل

people ,somebody, someone, something ,they ,we, you  استفاده میکنیم)حتی

مواقعی که نمی دانیم فاعل کیست(.اما در موارد رسمی تر ،اغلب ترجیح میدهیم 

 قادر باشیم از ذکر فاعل خودداری کنیم. مقایسه کنید:مجهول به کار ببریم تا 

Somebody will give you the question a week before the exam.                      (معلوم)     

 یک هفته قبل از امتحان ،کسی سواالت را به شما خواهد داد.

You will be given the questions a week before the exam.                           (مجهول)      

(Or the questions will be given to you a week before the exam.) 

 یک هفته قبل از امتحان ،سواالت را شما داده خواهد شد.
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They’re installing the new computer system next month.                                  (معلوم)                       

 آنها ماه آینده سیستم جدید کامپیوتر را نصب خواهند کرد.

The new computer system is being installed next month.                        (شکل رسمی تر) 

 سیستم جدید کامپیوتر ماه آینده نصب می شود.

 

وجه داشته که همچنین بعضی افعال دارای اسم های)=اسم فعل( هستند که همان ت : 33نکته 

معنای فعل را دارند. این اسم فعل ها را میتوان به عنوان فاعل، در جمالت مجهول بکار برد.جمله زیر را با 

 جمله باال مقایسه کنید:

The installation of the new computer system will be completed by next month. 

 نصب سیستم جدید کامپیوتر تا ماه اینده کامل میشود.

 

در زبان انگلیسی معموال ترجیح میدهیم موضوع و عنوان را)که قبال راجع به آن صحبت شده  : 33نکته 

است ( در آغاز جمله )بند( بیاوریم و تفسیر راجع به آنرا در ادامه جمله قید کنیم.به دو مثال زیر توجه کنید و 

در آغاز آمده یا در انتها.  ببینید موضوع اصلی )که به صورت کج تایپ شده است( که در جمله آنها آمده است

 است جمله به صورت مجهول آمده است: equipmentدر مثال دوم،که تاکید بر روی 

The three machines tested for the report contained different types of safety valve. The Boron 

Group in Germany manufactured all the equipment. 

ه برای گزارش ، انواع مختلف سوپاپهای ایمنی را دارا بودند.بورون گروپ در آلمان سه ماشین تست شد

 ،همه این ماشین آالت را تولید کرده است.

The three machines tested for the report contained different types of safety valve. All the 

equipment was manufactured by the Boron Group in Germany. 
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 وجه سببی

آن شخصی از شخص دیگر میخواهد و یا به او دستور می  در وجه سببی ساختاری است که:  34نکته 

 دهد کاری را انجام دهد.فعلهایی که در ساختار وجه سببی به کار می روند به ترتیب شدت عبارتند از:

Make, get, have, let, and help 

 :وجه سببی بر دو نوع است: معلوم ، مجهول : 33نکته 

 ساختار معلوم + مفعول شخص + فعل سببی + مسبب )فاعل(  (toفعل ساده )یا با 

 

I had my sister press my shirt.                                       .از خواهرم خواستم پیراهنم را اتو کند 

 

 ساختار مجهول + مفعول  + فعل سببی + مسبب )فاعل(  فعل گذشته کامل

 

I had my shirt pressed.                                                                  .دادم پیراهنم را اتو کردند 

 :  make: وجه سببی معلوم با فعل  32نکته  

 (فاعلمسبب)+ makeفعل ساده + مفعول +

His mother made him take his medicine.                      .مادرش او را مجبور کرد دارویش را بخورد 

 درحالت معلوم : get:فعل سببی  23نکته 

 +مسبب)فاعل( get+مفعول + فعل سببی  toمصدر با 

Let’s get Ralph to go with us.                                                .بیا رالف را مجبور کنیم با ما بیایید 

 در حالت مجهول : get: فعل سببی  23نکته 

p.p + مفعول++ get  فاعل(مسبب( 

Let’s get our car fixed first.                                            .بیا اول بدهیم ماشین را تعمیر کنند 

 )معلوم(:have: فعل سببی  29نکته 

 +مسبب)فاعل(  haveفعل ساده + مفعول + 



45 
 

www.majidhashemi.ir 

Our English teacher had us give oral reports. 

 معلم انگلیسی مان از ما خواست گزارش شفاهی ارائه کنیم.

 )مجهول(:have: فعل سببی  20نکته 

 p.p + مفعول + have + مسبب)فاعل(

I want to have this book renewed.                          میخواهم بدهم این کتاب را تعویض کنند. 

 

 

 :let:ساختار فعل سببی  23نکته 

 +مسبب)فاعل( letفعل ساده + مفعول +

He let me drive the car.                                                                    .اجازه داد رانندگی کنم 

 : help:ساختار فعل سببی  23نکته 

 +فاعل)مسبب( helpمصدر یا فعل ساده +مفعول +

He is helping me type my paper. 

He is helping me to type my paper. ک می کند.                        به من در تایپ مقاله ام کم  
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Three 

 فرم های سوالی ، منفی وجواب کوتاه

 

 

 

  do/does/didسئوالی با افعال کمکی    : 34نکته 

 do/does حال با  didبا   گذشته

Jorge played bridge last night. 

Did Jorge play bridge last night? 

Did you/we/they play bridge last night? 

 

Jorge plays bridge. 

Does Jorge play bridge? 

Do you/we/they play bridge? 

 حال گذشته

Emily was busy yesterday. 

Was Emily busy yesterday? 

Was I busy yesterday? 

Were you/we/they busy yesterday? 

Emily is busy. 

Is Emily busy? 

Am I busy? 

Are you/we/they busy? 
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 : 33نکته 

 فرمهای سئوالی با دیگر زمانها

 سئوالی با افعال کمکی

He should ask for an appointment. 

Should he ask for an appointment? 

He should have asked for an appointment last week. 

 Should he have asked for an appointment last week? 

(Wrong):         Should have he asked for an appointment last week? 

 

 

 

 : 32نکته 

 سئوالی با کلمات:

Who ,Whom, Whose, Where, When, Why, Which, How ,What 

                            Will Luke be five in July? 

               When   will Luke be five? 

 In what month will Luke be five? 

   On what date will Luke be five? 

            How old will Luke be in July? 

(Wrong):     (How old Luke will be in July?) 
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مربوط به شخص است و می توان آنرا به عنوان فاعل ، مفعول یا متمم به کار  whoکلمه  : 23ته نک

 برد:

Who owns that car? چه کسی مالک آن اتومبیل است؟                                                     

Who did you meet? شما چه کسی را مالقات کردید؟                                                        

Who was her father? پدر او چه کسی بود؟                                                                  

نی را،چه کسی در موارد رسمی بکار می رود وبه "چه کسی را ،چه کسی کسا  whomکلمه : 23نکته 

 )در نقش مفعول( میشود.این کلمه را مستقیما می توانیم بعد از حروف اضافه بیاوریم: who" است جایگزین 

Whom did you meet? شما چه کسی را مالقات کردید؟                                                                 

To whom were you talking? با چه کسی مشغول صحبت بودید؟                                                    

در هنگام مشخص کردن شخصی در گروه )مثال جمعیتی که در اتاق شلوغ هستند  whichکلمه : 29نکته 

 یا عده ای که در عکس هستند( مورد استفاده میگیرد:

“Which is your brother?” “The one next to ken.” 

 "کدام شخص برادرت است؟ " "آن که کنار کن است ".

 

 بکار بریم: whoرا به جای  whichهنگام صحبت راجع به طبقات خاصی از اجتماع ، میتوانیم   : 32نکته 

Which do you think earns more, a teacher or a police? 

 فکر میکنید کدام یک بیشتر درآمد دارد،معلم یا افسر پلیس؟

استفاده می  whichمعموال هرگاه بخواهیم از میان چند چیز یکی را مورد پرسش قرار دهیم از  : 23ته نک

 کنیم:

I’ve decided to buy one of these sweaters. Which one do you think I should choose? 

 کنم؟ تصمیم گرفته ام یکی از این بلوزها را بخرم . فکر میکنی کدام یک را باند انتخاب

Which of you would like to go first? 

 کدام یک از شما دوست دارید اول بروید؟

به عنوان فاعل استفاده می کنیم ، فعلی که بعد از آنها  می آید   whatیا   whoوقتی از  : 23نکته 

 معموال مفرد است، حتی اگر پاسخی که انتظار داریم اسم جمع باشد:

Who wants a cup of coffee? 
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 چه کسی یک فنجان قهوه می خواهد؟

What is there to do in Birmingham at Christmas? 

 در ایام کریسمس در بیرمنگام چه کاری برای انجام دادن هست؟

 

 به عنوان متمم بکار رود فعل میتواند بصورت جمع باشد: whatو  who: وهنگامی که 72نکته 

Who are those people over there? آن افراد آنجا کی هستند؟                                              

What are the consequences of the decision? نتایج حاصله از آن تصمیم چیست؟                       

 (: whatاستفاده میکنیم)نه   howدرموارد زیر از  :82 نکته

I.  چیزی بپرسیم:وقتی میخواهیم عقیده کلی کسی را راجع به 

How was the journey? سفر چطور بود؟                                                                        

II. :وقتی که میخواهیم جویای سالمتی کسی شویم 

How is your brother?          حال برادرت چطور ه؟                                                             

III. وقتی که میخواهیم نوع و چگونگی غذا یا نوشیدنی را از کسی بپرسیم؟ 

How do you like your coffee? قهوه تان را چه جوری دوست دارید؟                                      

 (:howبکار میبریم )نه    thatدر موارد زیر : 22نکته 

I.  وقتی میخواهیم عقیده کسی را راجع به چیزی بپرسیم ازwhat … like?     استفاده

 می کنیم:

What was the journey like? سفر چطور بود؟                                                             

II.  وقتی می خواهیم جزئیات بیشتری راجع به چیزی بپرسیم از جمله پرسشی زیر بهره

 گیریم :می

What … like / hate  غیره about …? 

What do you like about the job? چه چیزی را در مورد آن شغل دوست داری؟                         

III.  وقتی میخواهیم نتایج حاصله از کاری را بپرسیم ازwhat if … ? :استفاده میکنیم 

What if your plan doesn’t work? چه میشود اگر آن طرح شما عمل نکند؟                               

 

IV. :وقتی میخواهیم نام چیزی را بپرسیم 

What’s it called?                                                                           نام آن چیه؟ 
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 :howبکار میبریم هم   what:در موارد زیر هم 100نکته 

I. ی میخواهیم به کسی چیزی را پیشنهاد کنیم از الگوی وقتwho/what about …? 

 استفاده میکنیم:

How/ what about having a swim?                             نظرت راجع به رفتن به شنا چیه؟ 

II.  وقتی میخواهیم از کسی اطالعات بیشتری راجع به چیزی بپرسیم از جمله

  ?how/what do you meanنیم:پرسشی زیر استفاده میک

“There’s something wrong with the car.” “Something wrong? How/what do you mean?” 

 "یه جای این اتومبیل اشکال دارد.""اشکال ؟منظورت چیه؟"

ش"( برای مواقعی به کار  -)به معنی "مال کی ،مال چه کسی،که ...   whose:کلمه 101نکته 

را میتوان به عنوان   whoseمیرود که میخواهیم راجع به مالک یا مسئول چیزی سوال کنیم.

 ضمیر قبل از فعل آورد:

Whose boots are these?                این چکمه مال کی هستند؟                                               

She asked me whose coat I was wearing.               او از من پرسید کت چه کسی را پوشیده ام 

 حرف اضافه بیاوریم whose:در موارد رسمی می توانیم قبل از 102نکته 

In whose desk was it found? 

Whose desk was it found in?     )غیر رسمی( 

 

 بود؟آن توی میز کی 

 می آید:  whose:اما در جمالت سوالی کوتاه )بدون فعل(،حرف اضافه قبل از 103نکته 

“We’re meeting at nine.” “In whose house?”                   ساعت نه جلسه داریم. توی خانه کی؟ 
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 who, whom, whoseکاربرد 

Who :میتواند همانند فاعل باشد 

Who saw him? 

(Wrong):   (Who did see him?) 

Whom  :میتواند به عنوان مفعول فعل باشد 

Whom did he see? 

 در مکالمه :

Who did he see? 

Whom  :میتواند به عنوان مفعول حرف اضافه باشد 

With whom did he speak? 

                                                                                      ?who did he speak withدر مکالمه

 

Whose :به مالکیت اشاره میکند 

Whose birthday did you celebrate? 

Whose book are you reading? 

 

 

 

 

 

 

 

 :12نکته 
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 کاربرد حرف اضافه با کلمات سوالی

 مقایسه کنید:

In whose home was the party held? 

Or: whose home was the party held in?                      (غیر رسمی) 

 

The party was held on Jory’s home. 

From which college did she graduate from? 

Or: which college did she graduate from? 

She graduated from Britt College. 

 

To what subject was he attracted to? 

Or: what subject was he attracted to? 

He was attracted to the subject of politics. 

 

(Wrong):      (Whose home was the party held?) 

(Wrong):      (which college did she graduate?) 

(Wrong):      (what subject was he attracted?) 

 

 

Tag Endings 

 :برای اجتناب از تکرار میتوانم خالصه نویسی کنیم 22نکته 

Kate works full time. Doesn’t she work full time? 

Kate works full time. Doesn’t she? 
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John can play the piano and Mary can play the piano also. 

John can play the piano and so can Mary. 

 

 

 جمله با جمله متقدم باید هماهنگ باشد. :زمان در پایان32نکته 

Those flowers are fragrant, aren’t they? 

He played tennis yesterday but she didn’t. 

:بعضی افعال کمکی که با جمله پیشینی هماهنگ اند،ولی باید بصورت منفی 42نکته 

 آیند.

Myra should have come on time and Damian should have too. 

Bea can play the flute but Celia can’t. 

 ”Tag Endings with “be:52نکته 

Ending with Yes/No Question 

He is busy, isn’t he? They were busy last period, weren’t they? 

She isn’t busy, is she? They weren’t they? 

Tag Endings of Agreement 

He was absent yesterday and so was she. 

He was absent yesterday and so was she too. 

Tag Ending of a Contrary Position 

           The classrooms aren’t open but the library is.  

            The library is open but the classrooms aren’t. 

Tag Endings of Agreement with “either” and “Neither” 

       Her sons weren’t home but her daughter was. 

       Her daughter was home but her sons weren’t. 
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        Tag Ending with Present and Past Tense Action Verbs:62نکته 

Tag Ending with Yes/No Questions 

He speaks French, doesn’t he? 

She doesn’t speak French, does she? 

Tag Ending of Agreement 

Dean went to Oklahoma year and so did Debby. 

Dean went to Oklahoma last year and Debby did too. 

Tag Ending of a contrary Position 

The apple tree produced fruit but the peach tree didn’t. 

The peach tree didn’t produce fruit but the apple tree did. 

Tag Endings of Agreement with “either” and “Neither” 

The food didn’t contain any sugar and neither did the beverage. 

The food didn’t contain any sugar and the beverage didn’t either. 

        Tag Endings with Other Auxiliaries: 2  7نکته 

Tag Ending with Yes/No Questions 

I have met you before, haven’t I? 

He hasn’t met you before, has he? 

Tag Ending of Agreement 

He may come tonight and she may too. 

He may come tonight and so may she. 

Tag Ending of a contrary Position  

The piano will be moved but the stereo set won’t be. 

The stereo set won’t be moved be moved but the piano will be. 
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Tag Endings of Agreement with “either” and “Neither” 

He shouldn’t have disturbed them and neither should she have. 

He shouldn’t have disturbed them and she shouldn’t have either. 

 :افعال کمکی قبل از فاعل می آیند.82نکته 

(Wrong):   (They could have come last week, couldn’t have they?) 

Right    : They could have come last week, couldn’t they have? 

  Yes بیاورید نه Noاید :در موقع جواب منفی ب92نکته 

(Wrong):   (“He doesn’t speak English, does he”) (“Yes, he doesn’t.”) 

Right:     “He doesn’t speak English, does he” “No, he doesn’t.” 

Ex: The Senate hasn’t approved the measure. No, it hasn’t. 

 Special Tag Endings:100نکته 

I’m being silly, am I not? (Aren’t I is) 

Let’s go to the show, shall we? 

Sondra ought to buy a dictionary, shouldn’t she? 

The earth revolves around the sun, as do other planets. 

 Negative Questions:101نکته  

She’s the woman whom you met last night, isn’t she? 

Isn’t she the woman whom you met last night? 

Aren’t those flowers lovely? 

Haven’t they moved to Alabama yet? 

Won’t he be at the dance tonight? 

Hadn’t he had any experience when he started his job? 

Weren’t you photographing the birds when I walked by? 
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Four  

Indirect Speech   نقل قول غیر مستقیم 

 

وقتی که گفته ها و اندیشه ها و عقاید دیگران را نقل می کنیم در مواقعی که : 339نکته 

اطالعات و اخباری که گفته های آنها وجود دارد مهم تر از عین کلمات آنها باشد آنگاه از نقل قول 

 آنها را با کلمات خودمان ابراز میکنیم:غیر مستقیم بهره میگیریم.یعنی گفته یا عقیده 

 بخش اول بخش اول

She explained (that) she couldn’t take the job until January. 

 او توضیح داد که نمیتواند تا ژانویه آن کار را انجام دهد.

He didn’t ask me Where to put the boxes. 

بگذارد.او از من نپرسید که آن جعبه ها را کجا   

  

 : اگر عین گفته های دیگران مهم باشد می توانیم نقل قول مستقیم بکار ببریم: 330نکته 

“I suppose you’ve heard the latest news”, she said. 

 او گفت:"تصور میکنم شما آخرین خبرها را شنیده اید."

“Of course, “Carter replied, “you’ll have to pay him to do the job.” 

 کارتر پاسخ داد:"البته،شما باید به او پول بدهید تا آن کار را انجام دهد."

بخش اول را میتوان قبل،وسط ،یا در انتهای نقل آورد.در داستانها و رمانها ،وقتی  : 333نکته 

( اغلب say, reply, thinkکه بخش اول بعد از بخش دوم می آید،آنگاه فعل بخش اول ) یعنی 

 قرار می گیرد:از فاعل 

“When will you be back?” asked Arnold. (Or… Arnold asked.) 

 آرنولد پرسید:"شما چه موقع برمی گردید؟"

 اما که فاعل یک ضمیر است از این الگو استفاده نمی کنیم.)به استثنای متن های ادبی(:
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“And after that I moved to Italy,” she continued. (…Continued she … : نمی گوییم) 

 او ادامه داد"و بعد از این که من به طرف ایتالیا حرکت کردم."

 : نقل قول منفی 333نکته 

 وقتی که می خواهیم خبر بدهیم کسی حرفی را نزده است ، از نقل قول منفی استفاده می کنیم :

He didn’t tell me how he would get to London. 

 او به من نگفت که چه جوری به لندن می رود.

 اگر بخواهیم جمله ای منفی را نقل کنیم معموال این را در بخش دوم می آوریم:

“You’re right, it isn’t a good idea.” He agreed that it wasn’t a good idea. 

 او موافقت کرد که آن ایده خوبی نیست. >وبی نیست.""شما حق دارید،آن ایده خ

 البته فعل منفی را در بخش اول نیز می توان آورد:

He didn’t agree that it was a good idea. 

 اما در مورد بعضی افعال ، فعل منفی معموال در بخش اول می آید:

“I expect he won’t come.” / “I don’t expect he will come.” > She didn’t expect him to come. 

(She expected he wouldn’t com.    :به جای این که بگوییم) 

 او انتظار نداشت که او بیاید.> من انتظار ندارم او بیاید / من انتظار دارم او نیاید.

 گر افعال مشابه فعل فوق عبارتند از:دی

Believe, feel, intend, plan, propose, suppose, think, and want. 

 نقل قول سئوالی: 333نکته 

استفاده  … / what / whereاز کلمه پرسشی   thatبرای نقل قول جمالت سوالی به جای 

 می کنیم :

She asked me what the problem was.                                         .او از پرسید مشکل چیست 

I asked him where to go next.                                                   .از پرسیدم بعدا کجا می رود 

  ifجمله پرسشی )با جواب بله / خیر( را گزارش کنیم جمله نقل قول را با  وقتی که میخواهیم

 to +  if  +شروع می کنیم )البته توجه داشته باشید که نمی توانیم از مصدر  whetherیا 

 استفاده کنیم( :

Liz wanted to know if / whether we had any photos of our holiday. 
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 لیز می خواست بداند ایا ما هیچ عکسی از تعطیالتمان داریم. 

 ترتیب کلمات در نقل قول جمالت سوالی عینا مثل نقل قول جمالت خبری است :

Have you seen Paul recently? دیده ای؟                                                              آیا اخیرا پاول را    

She wanted to know if I had seen Paul recently. 

 او می خواست بداند آیا ما هیچ عکسی از تعطیالتمان داریم.

( بیاید در  be شروع شود و به دنبال آن )متمم +  what , which , whoاما اگر سوال اصلی 

 دهیم :  قرار  beنقل قول می توانیم متمم را بعد  یا قبل از 

“Who was the winner?” I asked who the winner was. 

 چه کسی برنده شد؟ من رسیدم چه کسی برنده شد؟

استفاده  didیا  doاز  whether ،یا ... What / where/ ...،ifتوجه داشته باشید که در جمالت ... 

 نمیکنیم:

She asked me where I found it.     از او پرسیدم آن را کجا پیدا کردم 

(…where did I find it? /… where I did find it? گوییم :  نمی  ) 

 استفاده میکنیم :  doاما اگر بخواهیم جمله سئوالی منفی را نقل کنیم از شکل منفی 

He asked (me) why didn’t want anything to eat.         .او از من پرسید چرا نمی خواهم چیزی بخورم 

شروع استفاده  that: وقتی که میخواهیم خبری را نقل کنیم از بندهای که با  333نکته 

 میکنیم:

He said (that) he was enjoying his work. .                           او از گفت از که کارش لذت می برد  

The members of the Security Council warned that further action may be taken. 

 اعضای شورای امنیت اخطار کردند که اقدامات بیشتری ممکن است انجام بگیرد.

را حذف   thatاغلب اوقات  agree ,mention, notice, promise, say, thinkبعد از افعالی مثل 

را حذف  thatمی کنیم ،به ویژه در موارد غیر رسمی.اما در موارد زیر کمتر احتمال دارد که 

 کنیم: 

I.  بعد از افعالcomplain, deny, grumble, speculate, warn, answer, argue, 

reply. 

II. .در نوشته های رسمی 

III.  در مواردی که بندی که باthat  شروع میشود بالفاصله بعد از فعل شروع نشده

 باشد:
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She agreed with her parents and brothers that it would be safe to buy a car than a motor bike. 

 او با والدین و برادرنش موافقت کرد که ایمن تر خواهد بود که به جای موتور سیکلت ،اتومبیل بخرد.

آورد که   (+مفعول toمصدر +شروع می شوند را می توان به صورت )  thatبا  بندهایی که : 334نکته 

 جنبه رسمی تر دارد:

I felt that the results were satisfactory = I felt the results to be satisfactory. 

 احساس کردم نتایج رضایت بخش بودند.

They declared that the vote was invalid. = They declared the vote to be invalid. 

 آنها اعالم کردند که آن رای باطل است.

بیاید،باید مفعولی را بین  notifyشروع می شود بعد از فعل   that: اگر بندی که با   108نکته

 فعل و این جمله قرار دهیم،و این مفعول نمی تواند مفعول اضافه ای باشد:

I notified the bank that had changed my address. 

 به بانک اطالع دادم که ادرس من تغییر کرده است.

  assure, convince, inform, persuade, reassure, remind, tellدیگر افعال مشابه عبارتند از :

میشود  thatمفعول قبل از بندی که با  advice, promise, show, teach, warnقبل از افعال 

 همیشه ضروری نیست :

They promised (me) that would come to the party. 

 انها به من قول دادند که به مهمانی می ایند.

The government had advised that tourists should leave the country immediately. 

: بعد از برخی افعال می توانیم مفعول شخصی نیز بیاوریم.اگر این مفعول اورده  332نکته 

 باید حرف اضافه قبل از آن گذاشته شود. شود

I.  بعد از برخی افعال،این حرف اضافهto : است 

She admitted (to me) that she was disease.               .او به من اعتراف کرد که واقعا مریض است 

I pointed out (to the driver) that he parked across the entrance. 

 شدم که در قسمت ورودی ساختمان پارک کرده است. به راننده متذکر

 دیگر افعال مشابه عبارتند از :
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Announce, complain, confess, explain, indicate, mention, propose, recommend, 

report, say, suggest. 

II.  بعد از بعضی افعال،این حرف اضافهwith : است 

We agreed (with Susan) that the information should go no further. 

 با سوزان موافقت کردیم که اطالعات نباید فراتر از آن برود.

I checked (with them) that they were free on Thursday. 

 )با خودشان(بررسی کردم و )دیدم( آنها روز پنجشنبه تعطیل هستند.

III.  بعد از افعالask, demand, require  از حرف اضافه  of :استفاده میکنیم 

The club asks (of its members) that they pay their fees by 31 st December. 

 دسامبر پرداخت کنند. 31دانشگاه از اعضایش خواست که شهریه هایشان را تا 

The company demands (of its staff) that they should by at work be 8.30. 

 در سر کار حاضر باشند. 8.31از کارمندانش می خواهد که تا ساعت شرکت 

  requireو   askاین الگو معموال در موارد رسمی بکار می رود. در مواقعی پیش می آید که بعد از 

 استفاده میکنیم . مثال: toاز مصدر + 

The club asks its members to pay their fees by 31 st December. 

 بهره بگیریم. to  +نمی توانیم از مصدر  demand از   اما بعد

 

 + فعل ، شروع میشود. … / what / whereبندی که با 

 

 ,what, when, how, where, whichبعد برخی افعال می توان بندی آورد که با :   110 نکته

who, why : شروع میشوند 

That might explain why he’s unhappy.   قابل توضیح است                          دلیل غم و اندوه او 

I couldn’t decide which train to catch.                 نتونستم تصمیم بگیرم کدام ترن را سوار شوم 

Let’s consider how we can solve the problem. 

 حل کنیم. بیایید بررسی کنیم )ببینیم( چگونه میتوانیم این مشکل را
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 مشابه افعال فوق عبارتند از :

Arrange, calculate, check, choose, debate, determine, discover, discuss, establish, 

find out, forget, guess, imagine, know, learn, notice, plan, realize, remember, say, 

see, talk about, think (about), understand, and wonder. 

 بعد از بسیاری از این افعال میتوان همچنین:

I. بندی که با that  :شروع میشود آورد 

I decided that I ought to leave.                          تصمیم گرفتم که حتما بروم 

II.  + از الگوی "مصدرto   بندی که با +what / …  به استثنای(why  "شروع میشود )

 استفاده کرد:

Did you find out where to go? ایا شما متوجه شدید که کجا بروید؟                        

شروع میشود فاعل بیاوریم نمی توانیم از  …/ whatتوجه داشته باشید که اگر در بندی که با 

 استفاده کنیم : to الگوی مصدر +

I can’t imagine what he likes about Jazz. 

 کنم جه چیزی از وسیقی جاز را دوست دارد.من نمی توانم تصور 

در مورد برخی افعال باید حتما یک مفعول بیاوریم تا بتوانیم به دنبال آن بندی را که با  111  نکته

what /…  : شروع میشود اضافه کنیم 

She reminded me what (I had) to do.          او کاری را باید انجام دهم به من یاد آوری کرد.           

I told Linda how to get my house.                                   .به لیندا گفتم چه جوری به خانه بیاید 

بعداز افعال  advice, inform, instruct, teach, warnق عبارتند از :دیگر افعال مشابه افعال فو

ask   وshow  یک مفعول می آید و بعد بندی که با  –اما نه همیشه –اغلب اوقاتwhat/…  

 شروع میشود :

I asked (him) how I could get to the station, and he told me. 

 از او پرسیدم چگونه می توانم به ایستگاه بروم ، و او به من گفت . 

"   ول+ مفع what+ بندی که با  .../  toبعد از افعال فوق همچنین می توان از "مصدر + 

 شروع میشود استفاده کرد:

She taught me how to play chess. او به من یاد داد چگونه شطرنج بازی کنم.                       

I shows her where to put her coat.                          .به او نشان دادم کتش را کجا بگذارد 
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 ستفاده کنیم :ا the wayاز   howاغلب می توانیم به جای 

Go back the way (that/ by which) you came.                              .همان مسیری که آمدی برگرد 

Have you noticed the way he spins the ball? توجه کرده ای چه جوری توپ را چرخاند؟                      

 :”the way how“توجه داشته باشید نمی توانیم بگوییم 

Go back the way how you came. 

 whether  :339 نکته

در مواقعی که میخواهیم انتخاب های ممکن را نشان دهیم می توانیم در بندهایی که با  

what/…  شروع میشود به جایwhat   و غیره ازwhether  استفاده کنیم. کلمهwhether  دراین

 دارد: ”if“جور مواقع معنایی مشابه با 

He couldn’t remember whether he had turned the computer off. 

 او نتوانست به خاطر بیاورد که ایا کامپیوتر را خاموش کرده است یا نه.

( می  toرا بعد از )مصدر +  whetherدر موقع صحبت از انتخاب بین دو یا چند مورد،کلمه 

 اوریم.

 نمی آید:  to قبل از مصدر +  ifشته باشید که هرگز توجه دا

You have 14 days to decide whether to keep it or not. 

 چهارده روز  وقت دارید که تصمیم بگیرید آنرا نگه دارید یا نه.

( می آید به اندیشیدن یا صحبت کردن  to   +whetherافعالی که اغلب بعد از آنها )مصدر +

 ز :راجع به انتخابهای ممکن مربوط میشوند و عباتند ا

Choose, consider, debate, decide, determine, discuss, know, and wonder. 

 toسایر افعالی که به نوعی با صحبت کردن یا اندیشیدن مرتبط هستند با الگوی )مصدر + 

+whether: همراه نمیشوند از جمله افعال )ask, conclude, explain, imagine, realize, 

speculate, think  . 

نکته :به تفاوت میان جفت جمالت زیر توجه کنید. در جمالت اول و سوم الگوی)بندهایی که با 

...Whether ( شروع میشوند و در جمالت دوم و چهارم )بندهایی را که باthat شروع میشوند )

 را می بینید:

I didn’t know whether the shop was shut.                   .)من نفهمیدم ایا ان فروشگاه بسته بود)یا نه 

I didn’t know what the shop was shut.                   .)من نفهمیدم ایا ان فروشگاه بسته بود)یا نه 
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They haven’t decided yet whether the airport should be closed. 

 فروشگاه را ببندند)یا نه(.آیا هنوز تصمیم نگرفته اند که آن 

They decided that the airport should be closed. 

 آنها تصمیم گرفتند که  فروشگاه بسته با شد.

یا   about را با معنای   as toدر موارد رسمی تر ،به ویژه نوشته ها، می توانیم  :  330 نکته

concerning   قبل از بندی که باwhether… : شروع میشود بیاوریم. این امر بسیار رایج است 

Opinion was divided as to whether the findings from the study were representative of the 

population as a whole. 

 عقاید پراکنده راجع به یافته های آن تحقیق ،معرف کل جمعیت بودند.

 

 انتخاب زمان در نقل قول

 

اگر موقعیتی که در نقل قول مستقیم وجود دارد )در لحظه گزارش ان ( به اتمام   : 333 نکته

 رسیده و تمام شده باشد انگاه در نقل قول غیر مستقیم از زمان گذشته استفاده میکنیم:

“I’m leaving!”  > Bob announce that he was leaving. 

 من دارم میروم! < باب اعالم کرد دارد می رود.

“I don’t want anything” > Mark said that he didn’t want anything to eat.  

 من نمی خواهم چیزی بخورم . < مارک گفت نمی خواهد چیزی بخورد.

"Are you going to London?" > Connie asked me if I was going to London. 

 به لندن بروم. می خواهی به لندن بروی؟ کانی از من پرسید آیا می خواهم

اگر موقعیت توصیف شده در نقل قول مستقیم گذشته باشد در نقل قول مستقیم معموال انرا 

 به گذشته کامل تبدیل می کنیم:

“We have found the missing girl.”                                      .ما دختر گمشده را پیدا کرده ایم 

Last night police said that they had found the missing girl. 

 دیشب پلیس گفت که آنها دختر گمشده را پیدا کرده اند.
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اما اگر از محتوای خبر معلوم باشد که واقعه خاصی قبل از وقوع دیگر رخ داده است آنگاه 

 همان گذشته ساده را بکار می بریم:

“I’ve sent out the invitations. I did it well before the wedding.” 

 من دعوت نامه را فرستاده ام. قبل از عروسی این کار را کردم.

She reassured me that she sent out the invitations well before the wedding. 

 او مرا مطمئن ساخت که دعوت نامه ها را قبل از عروسی فرستاده است.

غیر مستقیم ،موقعیتی دائمی و یا اگر موقعیت توصیف شده در بخش دوم نقل قول :333نکته 

بر حسب عادت باشد، یا در لحظه صحبت از ان همچنان در حال انجام باشد یا به نوعی به این 

زمان مربوط باشد آنگاه اگر فعل بخش اول را به زمان حال بکارمی برید فعل دوم را باید به 

 زمان حال )یا حال کامل ( بکار برید:

Dr Weir thinks that he spends about 5 minutes on a typical appointment with a patient. 

 دقیقه وقت می گذارد. 5دکتر ویر فکر می کند که برای هر قرار مالقات عادی که با هر بیمار دارد تقریبا 

US scientists claim that they have developed a new vaccine against malaria. 

 مدعی هستند که واکسن جدیدی بر علیه بیماری ماالریا ساخته اند.دانشمندان آمریکا 

توجه داشته باشید که حتی اگر در بخش اول نقل قول غیر مستقیم زمان گذشته بکار برده 

 باشیم در بخش دوم می توانیم زمان حال یا گذشته )گذشته کامل یا حال کامل ( بکار ببریم:

She argued that Carl is/was the best person for the Job. 

 بحث این بود که کارل بهترین فرد برای این کار است /بود.

They noted that the rate of inflation has/ had slowed down. 

 173انها متوجه شدند که نرخ تورم کاهش یافته است /بود.
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Five 

The Conditional Form           جمالت شرطی 

 

آغاز می شود)در   if.جمله شرط با جمله شرطی شامل دو قسمت است:جمله شرط ،جمله جواب شرط 

 انتهای آن نیز ویرگول می گذاریم( :

If we take the bus, it will be cheaper. 

 It will be cheaper if we take the bus. اگر ما اتوبوس سوار شویم،ارزانتر خواهد شد.                         

 :جمالت شرطی را به طور کلی به سه دسته تقسیم بندی می کنند. 333نکته 

I. شرطی نوع اول : 

If we take the bus, it will be cheaper. 

بنابراین احتمال دارد که ،ارزانتر خواهد شد)هنوز تصمیم گیری نکرد ه ایم، شویماگر ما اتوبوس سوار 

 بتوانیم این کار را انجام دهیم.(

II. : شرطی نوع دوم 

If we took the bus, it would be cheaper. 

اگر اتوبوس سوار میشدیم، ارزانتر میشد)تصمیم خود را گرفته ایم و داریم می رویم تاکسی سوار شویم . 

 یر عقیده بدهیم و سوار تاکسی نشویم.(ولی چون هنوز سوار نشدیم این امکان وجود دارد که تغی

 

III. : شرطی نوع سوم 

If we had taken the bus, it would have been cheaper. 
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اگر اتوبوس سوار شده بودیم،ارزانتر تمام شده بود )اکنون دیگر سوار تاکسی شده ایم و دیگر غیر ممکن 

 است بتوانیم سوار شویم.(

 ول :ساختار جمله شرطی نوع ا : 334نکته 

If we take the bus, it will be cheaper. 

 شرطی نوع اول را به شکل های دیگری نیز می توان ساخت :

I. : فعل جمله شرط به زمان حال ساده، فعل جمله جواب شرط به حالت امری 

If you go out, close the windows.                                               .اگر بیرون رفتی ،پنجره را ببند 

II. : فعل جمله شرط به زمان حال ساده،فعل جمله جواب شرط به زمان حال ساده 

If you mix blue and red, you get purple. 

 اگر رنگ آبی و قرمز را با همدیگر ترکیب کنید،رنگ بنفش بدست می آورد.

III.  شرط به زمان حال ساده ،فعل جمله جواب شرط همراه با فعل کمکی :فعل 

If you solve this problem, you can get a bonus. 

 اگر این مسئله را  حل کنی ، میتوانی پاداش بگیری.

 : if , when:تفاوت بین  333نکته 

A: Are you going out later? شما بیرون میروید؟                                                                     آیا   

B: Maybe. If I go out, I’ll close the windows.                   .شاید.اگر بیرون رفتم،پنجره را می بندم 

 

A: Are you going out later?                                                      آیا شما بیرون میروید؟                 

B: yes, I am. When I go out, I’ll close the windows.  

 بله میروم.وقتی بیرون رفتم،پنجره را می بندم.                   

 یعنی ممکن است بیرون بروم، اما مطئن نیستم. ”If I go out“جمله 

 یعنی مطمئنا بیرون می روم. ”when I go out“جمله 

 :ساختار شرطی )نوع دوم(: 333نکته 

If we took the bus, it would be cheaper. 



67 
 

www.majidhashemi.ir 

است.در جمالت آینده در گذشته گذشته ساده و جمله جواب شرط به زمان یعنی جمله شرط به زمان 

 است :شرطی نوع دوم،امکان عملی شدن شرط ممکن است ولی احتمال وقوع آن خیلی ضعیف 

If he had the money, he would buy a fast car.     اگر او پول داشت یک ماشین پر شتاب می خرید 

 نیز استفاده کرد.  should, could, and mightمی توان از  would:به جای  332نکته 

If we had a car, we could travel more.      .اگر ماشین داشتیم بیشتر می توانستیم به سفر برویم 

If you got more exercise, you might feel better. 

 اگر بیشتر ورزش می کردی ،امکان داشت احساس بهتری داشته باشی.

: توجه داشته باشید که اگر چه فعل جمله شرط به زمان گذشته است ولی مفهوم  393نکته 

 زمان حال است و امکان عملی شدن آن وجود دارد)اگر چه خیلی ضعیف(:آن مربوط به 

What would you do if you won a million dollars? 

 اگر یک میلیون دالر برنده می شدی چیکار می کردی؟

 نمی گیرد:  would: جمله شرط هیچگاه 121نکته 

I’d be frightened if somebody pointed a gun at me. (if somebody would point ) 

 اگر کسی اسلحه ای را به سمت من نشانه بگیرد خیلی وحشت زده می شوم.

 

 

 :مقایسه شرطی نوع اول و دوم: 399نکته 

 شرطی نوع اول شرطی نوع دوم

I want to go and see Judy. 

 من می خواهم بروم و جودی را ببینم.

If I had time, I would go today. 

 وقت داشتم ،به دیدن او می رفتم. اگر امروز

I want to go and see Judy. 

 من می خواهم بروم و جودی را ببینم.

If I have time, I will go today. 

 اگر امروز وقت کنم خواهم رفت.

I like that jacket, but it’s very expensive. 

 از آن ژاکت خوشم می آید،اما خیلی گران است.

I like that jacket, but it’s very expensive. 

 از آن ژاکت خوشم می آید،اما خیلی گران است.
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I’d buy it if weren’t so expensive. 

 اگر این آنقدر گران نبود آنرا می خریدم.

I’ll buy it if it isn’t too expensive. 

 اگر گران نباشد آنرا خواهم خرید.

 :شرطی نوع سوم: 390نکته 

If we had taken the bus, it would have been cheaper. 

would + have + اسم مفعول   

 اگر اتوبوس سوار شده بودیم،ارزانتر تمام شده بود.

 در جمله فوق امکان عملی شدن شرط اصال و جود ندارد زیرا فعل آن مربوط به گذشته است.

If I had known you were in the hospital, I would have gone to see you. 

 اگر من فهمیده بودم بیمارستان هستی، به مالقات تو می آمدم.

 : مقایسه شرطی دوم و سوم : 393نکته 

I’m not hungry. If I were hungry, I would eat something. (Now) 

 گرسنه نیستم . اگر گرسنه بودم ،چیزی می خوردم.)زمان حال(

I wasn’t hungry. If I had been hungry, I would have eaten something. (Past) 

 گرسنه نبودم اگر گرسنه بودم چیزی می خوردم.)زمان گذشته(

 را با هم مقایسه کنید: would have, could have, might haveدر مثال های  : 393نکته 

If the weather hadn’t been so bad, we would/could/might have gone out. 

 هوا این قدر بد نشئه بود بیرون میرفتیم./می توانستیم بیرون برویم./امکان داشت بیرون برویم.اگر 
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Six 

Verbal 

 

 

.فعل 0.جراند 9. مصدر 3از فعل مشتق میشود و به چهار صورت ممکن بکار می رود:  verbalیک 

 . وجه وصفی معلوم  )حال کامل (3  مرکب

 مصدر 

 حالت های زیر بکار میرود:: مصدر در 393نکته 

I. :معنی فعل را کامل میکند 

The child started to cry. 

They agreed not to leave before 5:00 P.M 

II. : مصدر معنی صفت را کامل میکند 

Stewart seems anxious to leave. 

Mahdi was careful not to upset her parents. 

III.  که در اینصورت مخفف همان  هدف بیانبرایin order to  :میباشد 

They studied hard in order to pass the test. 

He works overtime to earn extra money. 

IV.  بعد ازtoo 

 " داللت دارد:افراط و زیاده رویقبل از صفات و قیود حالت بکار می رود و بر "  tooیاد اوری :

too + صفت یا قید حالت + to مصدر با    

 

This tea is too hot to drink.                                   .چایی آنقدر داغ است که خورده نمی شود 

 با منفی به جمله مید هد معموال عمل فعل انجام نمی شد. tooچون 

 )در مثال فوق چایی خورده نمی شود چون بیش از حد داغ است.(
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We arrived too late to see the first act. 

She may be too tired to go. 

V. بهمراه enough  

 یادآوری :  

enough اسم + + صفتenough 

 

She wasn’t strong enough to life the box. 

He had enough patience to help everyone. 

VI. با   بیان مهارتhow  

Haim know how to make beautiful kites. 

Celia has learned how to sew. 

VII.  بهمراهwhat, which, etc.  : 

I don’t know which road I should take. 

I don’t know which road to take. 

She can’t decide how many people to invite. 

Do you know where to register? 

She couldn’t make up her mind what to wear. 

VIII. مفعول در عبارت ترکیب با  فاعل یا 

To get eight hours sleep each night is not always possible. 

Not to speak more than one language can be a disadvantage. 

Bob job is to lock the windows and doors. 

IX.  در جمالتی که فاعلit   ، باشدit  .به مصدر ارجاع داده میشود 

To get right hours sleep each night is not always possible. 

It is not always possible to get eight hours sleep each night. 
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It has taken a long time to finish the project. 

It’s a good idea to review the material. 

 انواع مصدر

 مصدر استمراری :: 394نکته 

to be + verb + ing 

 .همزمان با فعل اصلی جمله در حال انجام استاین مصدر داللت بر عملی می کند که 

He said he was happy to be working with our staff. 

 گفت که از کار کردن با کارکنان ما خوشحال است.

She’s delighted to be studying art with a famous artist. 

 هنرمند معروف خیلی خوشحال است.او از درس هنر  خواندن با یک 

Mr. Foley was sorry to be delaying us but he had to wait for a telephone call. 

 اقای اسمیت از اینکه ما را معطل کرد متاسف شد اما مجبور بود منتظر یک تلفن بماند.

 

 مصدر کامل :: 393نکته 

to have + p.p 

عمل فعل اصلی ، انجام و کامل شده و یا به عبارت دیگر به قبل از داللت بر عملی میکند که 

 گذشته بر می گردد.

I am sorry to have caused you trouble this morning. 

 متاسفم که امروز صبح باعث زحمت شما شدم.

She appears to have understood the lesson this morning. 

 .ظاهرا درس امروز صبح را خوب فهمیده است

Mary Beth can’t find her keys. She seems to have lost them. 

 مری نمی تواند کلیدهایش را پیدا کند .ظاهرا آنها را گم کرده است.

 مصدر کامل استمراری :: 392نکته 
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to have + been + verb + ing 

 .است قبل از عمل فعل اصلی بطور طوالنی و مستمر انجام شدهداللت بر عملی دارد که 

She claims to have been sleeping when the crime occurred. 

 ادعا می کند که قبل وقوع جنایت خواب بوده است.

Ned is perspiring. He appears to have been exercising vigorously 

 ند دارد عرق می ریزد.ظاهرا سخت نرمش می کرده است.

 

 مصدر مجهول :: 303نکته 

to be + p.p 

 )فاعل آنرا انجام نمی دهد(که برای فاعل اتفاق می افتدداللت بر عملی دارد 

Tom hopes to be promoted soon. 

 تام امیدوار است بزودی ارتقا یابد.

Pollution is a serious problem that needs to be dealt with. 

 آلودگی هوا معضلی جدی است که باید حل شود.

Vera will probably want to be driven to the ophthalmologist. 

 ورا را احتماال به زور پیش چشم پزشک خواهند برد.

 

 مصدر کامل مجهول :: 303نکته 

to have + been + p.p 

 .قبل از فعل اصلی برای فاعل اتفاق افتاده استداللت بر عملی دارد که 

The telephone is working now; it seems to have been repaired. 

 .تلفن االن کار می کند ،ظاهرا تعمیر شده است

She is thrilled to have been invited to the White House by the president himself. 

 است.او از اینکه رئیس جمهور شخصا او را به کاخ سفید دعوت کرده خیلی خوشحال 
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Many of the sculptures in Venice appear to have been eroded by time and the elements. 

 بسیاری از مجسمه های شهر ونیز ظاهرا توسط عنصر گذشت زمان و هوا فرسوده شده اند.

 

 از اشتباه های زیر  پرهیز کنید:

(Wrong) Leo is fortunate to find his wallet yesterday. 

Right: Leo is fortunate to have found his wallet yesterday. 

 

(Wrong) The investigative committee claimed to uncover a fraud last week. 

Right: The investigative committee claimed to have uncovered a fraud last week. 

 

(Wrong) Doris was displeased to have found out that someone had copied her paper. 

Right:    Doris was displeased to found out that someone had copied her paper. 

 

(Wrong)  The employees expect to give a raise in pay soon. 

Right:      The employees expect to be give a raise in pay soon. 

 

(Wrong)  All the gifts are stilled wrapped in paper. They appear not to be opened. 

Right: All the gifts are stilled wrapped in paper. They appear not to have been opened. 

 

 

 

 

 

 



74 
 

www.majidhashemi.ir 

 

 

 : مصدر می اید که لیست انها در زیر امده است: بعد برخی افعال    309نکته 

Verb + object + infinitive Verb + Infinitive 

Advise order 

Allow permit 

Cause persuade 

Challenge remind 

Command request 

Convince teach 

Encourage tell 

Forbid urge 

Force warn 

Hire Instruct 

invite  

 

Afford fail plan 

Agree   forget          pretend 

Arrange hesitate refuse 

Care hope              remember 

Consent know how      say 

Decide learn             threaten 

Demand manage volunteer 

Deserve mean want 

Expect need wish 

offer   

 

Verb + Infinitive or verb + object  + Infinitive 

Ask , beg, expect, help, like, promise, want, wish, would like 

 

1. Myron taught his daughter to drive.                              

2. She said that she didn’t care to see the recital. 

3. Cary has volunteered to supply the drinks for the picnic. 

 قبل از فعل های باال می اید: در بعضی مواقع مفعول: 133نکته 

Jeff refused to sign the contract. 

فعل های که بعد از آنها مفعول می آید،ممکن است به فعل مجهول تبدیل شوند ؛در این مورد :  303نکته 

 نباید مفعول قبل از مصدر بیاید.
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 مقایسه کنید :

The manager required the store clerks to attend a sales meeting. 

The store clerks were required to attend a sales meeting. 

(Wrong): The store clerks were required them to attend a sales meeting. 

،جمالت to؛به جای مصدر با   hope ,decide, agree, pretend, and promiseبعد از افعال  : 303 نکته

 میرود.مقایسه کنید:شرطی بکار 

Miss Ross hopes to find a solution soon. 

Miss Ross hopes that she find a solution soon. 

 

(Wrong): The earthquake caused that the building collapsed. 

Right     : The earthquake caused the building to collapse. 

 

(Wrong):  He deserved that he should get the award. 

Right       He deserved to get the award. 

  toجواب کوتاه با مصدر با : 303 نکته

"to"  :مصدری در پاسخ های کوتاه به سئواالت و یا عبارت ،نباید حذف شود 

“Why did you take the longer route?” “I wanted to”. (Not: “I wanted.”) 

 دلم خواست. -طوالنی تر رفتی؟ چرا از مسیر 

“He was surprised when he got an A on his composition.” ”Yes, he hadn’t expected to.” 

(Not: “yes, he hadn’t expected.”) 

 آره چون انتظارش را نداشت.-وقتی در امتحان نگارش الف گرفت متعجب شد.

Becky walks five miles every day because she likes to. (Not: because she likes.) 

 بکی پنج مایل پیاده روی میکند چون این کار را دوست دارد.

 ذکر شود :  beحذف نمی شود وباید با   to:حتی در مصدر مجهول و استمراری هم  304نکته 
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“She seemed to be troubled b something.” “Yes, she seemed to be.” 

 آره ظاهرا اینطور است. -ظاهرا چیزی او را آزار می دهد

“Does he expect to be promoted?” “Yes, he expects to be.” 

 آره چنین انتظار می داد.-آیا انتظار دارد ترفیع بگیرد؟

 

 

 

Gerund 

 درست میشود ،وبه عنوان اسم ،فاعل و مفعول کاربرد دارد.مثال :  +فعل ingجراند با ترکیب 

Fishing is a pleasant activity.   .ماهیگیری فعالیت جذابیه Gerund subject: 

My husband enjoys fishing. Gerund object: 

The family is interested in fishing. Gerund object of a preposition: 

 

 مثال :جراند فاعلی،در عوض ساختار مصدری بکار می رود.:303نکته  

To fly a kite is fun. 

It is fun to fly a kite. 

Flying a kite is fun. 

 s:اسم یا ضمیر قبل از جراند باید به صورت ملکی باشد)یعنی به صورت صفت ملکی باشد و یا  302نکته 

مالکیت ،می توان از جراند بعنوان اسم استفاده  sمالکیت داشته باشد( و یا به عبارت دیگر از صفت ملکی و 

 کرد:

Subject + verb + possessive + gerund+… 
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Unfortunately, we missed his speech about Early Man. 

Unfortunately, we missed his speaking about Early Man. 

Wrong:     Unfortunately, we missed him speaking about Early Man. 

 بعد از افعال زیر ،جراند می آید:: 333نکته 

admit anticipate appreciate avoid consider 

delay deny discuss enjoy fish 

imagine mention miss postpone practice 

quit recall recommend regret remember 

reset resist risk stop suggest 

tolerate understand    

 

1. The supervisor appreciated Rona’s finishing the job before she went home. 

2. Heads of the firm are considering if indeed it is feasible, installing newly-developed 

robots. 

3. The officer suggested their not walking alone in remote areas of the park. 

 to: بعد اصطالحات زیر  هم جراند می آید هم مصدر با 141نکته 

advise forget prefer 

attempt hate remember 

begin hesitate start 

continue intend stop 

dislike like try 

forbid need  

 

Ex; 

1. It began raining. 
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2. It began to rain. 

 

3. Miss prefers contacting her clients in person. 

4. Miss prefers to contact her clients in person. 

 

5. His family have been advising his consulting a lawyer. 

6. His family have been advising him to consult a lawyer. 

 

 

 

 می آید: gerundبعد از اصطالحات زیر :339نکته 

Can’t stand, can’t bear, can’t help, have trouble, mind, never mind, make money, no 

use, spend time, spend money, take turns. 

 

1. Claude spends his free time reading history books. 

2. She said that she didn’t mind waiting until we got back. 

 :اصطالحات زیر که بیشتر در زمینه تفریحات بکار می روند همیشه بصورت جراند می آید:330نکته 

go camping go hunting go skating 

go dancing go jogging go skiing 

go fishing go sailing go swimming 

go hiking go shopping go walking 

 

The girls went shopping last night. 

 

Perfect form of the Gerund ()جراند کامل 

 داللت بر عملی میکند که قبل فعل اصلی انجام و کامل شده است.
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having + past participle of the verb 

 

1. Having had my breakfast, I left for school.     .بعد از اینکه صبحانه خوردم عازم مدرسه شدم 

2. Our having read the book spoiled the film for us. 

 اینکه قبال کتاب را خوانده بودیم باعث شد از فیلم لذت نبریم.

 البته بجای این نوع جراند از همان جراند ساده نیز می توان استفاده کرد:: 333نکته 

Our reading the book spoiled the film for us. 

3. Mike seems worried about his having omitted a number of questions. 

 مایک ظاهرا از اینکه از تعدادی از سواالت را جا انداخته نگران است.

4. Having been a pediatric nurse a few years ago was on advantage for Victoria as a 

mother. 

 بعنوان یک مادر مزیت محسوب میشود.اینکه ویکتوریا چند سال پیش پرستار کودک بوده است برایش 

5. John appreciates having won the school price for academic excellence. 

 جان قدر جایزه مدرسه را که بابت شایستگی تحصیلی گرفته می داند.

Avoid error 

Wrong:  Them having had a good education was of great benefit in getting good jobs. 

Right:    Their having had a good education was of great benefit in getting good jobs. 

 

 

 

Passive form of the Gerund (جراند مجهول): فعل اصلی بعد از جراند یا حرف اضافه ، مجهول  اگر

 :باشد باید به صورت زیر بکار رود

Being + past participle 

 

1. The children are enjoying being entertained by the clowns. 
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 کودکان از اینکه وسیله دلقکها سرگرم شوند لذت می برند.

2. Being carried on his father’s shoulders made it possible for little Benny to see the 

parade. 

 چون جان کوچولو روی شانه های پدرش نشسته بود توانست رژه را ببیند.

3. The members of the tour are looking forward to being taker through the palace. 

 به آنها نشان دهند.اعضای تور گردشگری بی صبرانه منتظر این هستند که قصر را کامال 

 

Perfect passive form of the Gerund )جراند کامل مجهول( 

 داللت بر عملی مجهول میکند که قبل از عمل فعل اصلی انجام و کامل شده است .

having + past participle 

 

 مقایسه:

 .The child told us about having been taught two language at the same time  : جراند کامل مجهول

 .The child told us about being taught two language at the same time  : جراند مجهول

 بچه به ما گفت که همزمان دو زبان به آنها تدریس شده است.

1. They are discussing the problem of their having been evicted. 

 تخلیه برایشان صادر شده بحث می کنند.آنها درباره اینکه حکم 

2. She appreciates having been given an extension on repaying the loan. 

 ممنون میشود اگر برای بازپرداخت وام مهلت بیشتری به او داده شود.

3. John’s having been asked to give a speech completely surprised her friend. 

 خاستند سخنرانی کند کامال باعث شگفتی دوستش شد.اینکه از جان 
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 پیشنهادها

 ( به کار می رود.that-clauseبعد از افعال پیشنهادی جمله واره موصولی )پیرو()

+ (that)+… + فعل پیشنهادی + فعل اول فاعل دوم   …+ فعل ساده+ 

 

ask(that) suggest(that) insist(that) 

request(that) advise(that) urge(that) 

propose(that) demand(that) prefer(that) 

recommend(that) require(that) move(that) 

 

1. Clem’s advisor recommended (that) Clem take fewer units next term. 

2. The company has suggested we write to them for further information. 

3. The manager asks that people in the theater not smoke. 

4. The monitor should insist that students not talk during the test. 

 

 بکار میرود.  be + p.pبرای حالت مجهول فعل جمله واره بصورت : 333نکته 

1فاعل  2فاعل  +  that + فعل پیشنهاد  +   + be +p.p 

 

5. Lu has demanded (that) he be told about any schedule changes. 

6. At the meeting, Mr. Simon moved that all decisions be postponed. 

7. The controller may propose that production be delayed a month. 
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 افعال و اصطالحات پیشنهادی گاهی اوقات به صورتهای زیر دیده میشوند: : 333نکته

 

It is important(that) It’s imperative(that) There is requirement(that) 

It is essential(that) I believe it’s urgent(that) He saw the notice(that) 

It’s necessary(that) It’s preferable(that) There has been a motion 

We saw a proposal(that) He plans to request(that) The rule is(that) 

He thinks it’s vital(that) It was suggested(that) A recommendation was made 

 

1. There was a notice on the bulletin that all students who need housing go to Room 

742. 

2. It’s necessary one make reservations for that particular a week ahead of time. 

3. He said that it was urgent he see the manager. 

4. If she wishes to get the job, it’s imperative she get in touch with Mr. Mahler at once. 

 

Avoid the following kinds of errors: 

(Wrong): (The speaker said that it was essential we don’t interrupt him.) 

Right:     The speaker said that it was essential we not interrupt him. 
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Seven 

Parts Of Speech 

 

 

 یک اسم به عنوان فاعل ،مفعول یک فعل یا یک مصدر بکار میرود.اسم :

Example: 

Mr. Allen (subject), the art teacher (appositive), has just sold an oil painting (object of a verb) of 

a scene (object of a preposition) which appears to be a winter landscape. (Object of an infinitive) 

 :اسمها به دسته شمارش پذیر و شمارش ناپذیر تقسیم میشود. 334نکته 

 نها را بشماریم.آ: اشیایی که میتوانیم  اسم های شمارش پذیر

 :میگیرند sبعضی از اسمهای شمارش پذیر آخر :برای حالت جمع  333نکته 

 جمع مفرد

Hot dog Hot dogs 

 

 مثال :قرار بگیرد. esباید     x, ch, sh and ssاگر آخر اسم های شمارش پذیر 

 جمع مفرد

watch watches 

box boxes 

 

 مثال : برای جمع بکار میرود. esختم شود ؛  Oاگر آخر اسم های شمارش پذیر  به 
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Tomato   >   tomatoes 

 photosاستثناء: 

 مثال : جمع بسته میشود. sحروف صدادار باشد با   yباشد اگر قبل  yاگر آخرین حرف 

Boy  boys 

Key  keys 

 حذف میشود :  yجمع بسته میشود و  iesحروف بی صدا باشد با  yاما اگر قبل 

Baby  babies              party   parties 

جمع  ves–حذف میشود و با  f(e)ختم شود  feیا  fبرای اسمهای شمارش پذیر اگر اخر کلمه به 

 بسته میشود.

Knife  knives          wife  wives 

 

 مثال:،دارندبی نظمی   شکلاز اسامی شمارش پذیر برخی دیگر  

 

Goose-geese Man-men 

Tooth-teeth Woman-women 

Child-children Mouse-mice 

 

 برخی از اسامی شمارش پذیر هم به عنوان جمع اند هم به عنوان مفرد :

Fish   fish                                   sheep  sheep 

 بکار میروند.برخی از اسم های شمارش پذیر فقط به حالت جمع 

Jeans                     plans                         glasses                   clothes 

 :اشیایی هستند که نمی توانیم آنها را بشمریم. اسم های غیر قابل شمارش

                             bread, fruit, butter, lettuce, fish, cheese, meat, soup                           غذا

 juice                                                            ,milk   ,water  ,tea  ,gasoline  ,oil  ,coffee مایعات 



85 
 

www.majidhashemi.ir 

 sand                                                                                                ,sugar  ,rice  ذرات کوچک 

 hydrogen                                                                     ,helium  ,oxygen  ,nitrogen  ,air گازها

 snow        ,rain ,ice  ,fog                                                                                             آب و هوا

 crime                                                                                   ,traffic  ,noise  ,pollution مسائل 

 paper                                        ,music ,work ,ioninformat ,homework ,money  ,mail-e دیگر 

 می باشد و به معنی مفرد بکار میرود:  S:اخر بعضی از اسم ها  332نکته 

economics Statistics News   

home economics measles Mathematics 

physics mumps   United States                                

 

                                                                                

                                                                       

                                       

 بکار برد. بعضی مواقع اسم همانند صفت بکار میرود و نباید بصورت جمع: 333نکته 

 :بعضی اسمها میتوانند به فرم های افعال ،صفت و دیگر اسمها بروند:333نکته 

To befriend, friendly, friend, friendship 

 : پسوند های زیر در خیلی از اسم ها رایج است :339نکته 

Application                           teacher                   relationship                       physicist 

Ability                                   socialism                emergency                         musician 

Contentment                       decision                  competence                       delivery 

Kindness                              biology                    importance                        wealth 

Ex: 

(Wrong)   (The importances of his philosophy should be recognized.) 

(Right)   (The importance of his philosophy should be recognized.) 
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: نامهایی که در موضوعات دانشگاهی یا مفهوم انتزاعی میباشند نباید جمع بسته  330نکته 

 شوند:

 Social                               contentment               socialism                     Wealth  

 Literature                        competence                importance 

 

معرفها کلمات یا اصطالحاتی هستند که قبل از اسم می آیند و   :(Articlesعرفها )م

نوع،تعداد،مقدار و... آنها را مشخص میکنند،بعضی از آنها با اسامی قابل شمارش و 

 بعضی با اسامی غیر قابل شمارش بکار میروند.

 بکار میرود.  a , anقبل از اسامی شمارش پذیر مفرد؛ 

We can’t get in without a key.            .بدون کلید نمی توانیم وارد شویم 

a  قبل از حروف صامت  ،an   قبل از حروف صدا دار 

A bridge, a child, a house                          an apple, an egg, an umbrella 

 و اسم بکار رود:  a , anیک یا دوصفت می تواند بین حرفهای تعریف 

An old man   

A new, red truck 

 

The 

 قبل از اسم می آید.   the:حرف تعریف  333نکته 

The sun    ,   the stars,      the weathers 

The :در هنگام مقایسه قبل از صفت عالی می اید 

The tallest building in town. 

   ( :first, second, thirdدر قبل از اعداد ترتیبی )

the second time,              the fifth game 

 قبل از نام کشور خاص ،ایالت و شهر بکار میرود:

She lives in the Republic of France. 
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The state of Oregon 

The city of Chicago 

 قبل از رود خانه ها ،دریاها،کانالها،جنگلها،صحرا ها و اقیانوسها:

The Mississippi 

The Panama Canal 

The Yazd Desert 

 اما قبل اسم خو دانشگاه نمی آید: university, collegeقبل از 

The University of California. 

At the college of London. 

From Harvard university. 

 نمی آید:   .football, tennis, etcقبل از 

The play football. 

 نمی اید: school, church, workقبل از 

They go to school each day. 

What time do you go to work in the afternoon? 

 present times, past times, future timesمی آید اما با کلمات  past, present, futureبا کلمات 

 نمی آید:

He was twenty to the present. 

 

 

 

 صفت اسم را توصیف می کند.صفت :

 اسم +صفت 
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A beautiful place        beautiful places 

 صفت جمع بسته نمی شود.یاد آوری :

 

( بیاید احتیاج به اسم ندارد و به تنهایی می am/is/are/was/wereهرگاه صفت بعد از فعل ) : 334نکته 

 آید.

Be careful! 

The weather is nice today. 

These flowers are very beautiful. 

Are you cold? Should I close the window? 

 نیز صفت به تنهایی می آید: get/become/seem/look/feel/smell/taste/soundبعد از افعال : 333نکته 

You look tired.   I feel tired.   You sound happy.   It smells good. 

می نامند؛آنها اطالعاتی  صفت حقیقیو غیره را  new/ large/round/woodenصفتهایی مثل :  332نکته 

 واقعی راجع به سن،اندازه،رنگ،و غیره افراد و اشیاه به ما می دهند.

فقط عقیده و نظر شخصی را راجع به فردی دیگر یا  beautiful/niceمانند  صفت نظریاما : 333نکته 

 شیئی خاص به ما می دهند.

 صفت حقیقی      صفت نظری  

A     nice              long           summer vacation. تعطیلی تابستانی خوب و طوالنی.                                

 

بعضی اوقات برای توصیف اسم ،از دو یا چند صفت حقیقی استفاده می کنیم .ترتیب این صفت : 333نکته 

 ها در جمله بصورت زیر است :

                   number       general description     size       color    type       material   

Sam owns    two             handsome                  large    white    Texan    hats. 

 می گیرند  و تبدیل به صفت میشوند : ly: بعضی از اسامی  333نکته 



89 
 

www.majidhashemi.ir 

 صفت = ly+اسم 

 

costly hourly lovely quarterly 

daily kindly manly southerly 

early likely monthly weekly 

easterly lively nightly westerly 

friendly lonely northerly yearly 

 

بیشتر صفات قبل از اسم بکار می روند.اما صفاتی وجود دارند که قبل از اسم بکار نمی روند : 333نکته 

 و یا افعال ربطی بکار برد: beبلکه باید آنها را از 

 

 و افعال ربطی بکار میرند beصفاتی که بعداز  صفاتی که معموال قبل از اسم بکار می روند

Floating 

Frightened 

Similar 

Like 

Live 

Lone 

Shy 

Sleeping 

Waking 

Far way 

Bloody 

Satisfied 

afloat 

afraid 

akin 

alike 

alive 

alone 

ashamed 

asleep 

awake 

away 

bleeding 

content 
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Happy 

Sick 

Mere 

Sheer 

Little 

Weak 

healthy 

glad 

ill 

 

 

small 

unable 

well 

 

The snake on the rock was alive. 

The live snake was lying on the rock. 

   فعل   ing + بع بیشتر افعال می توان صفت ساخت. البته ed   و ingمعموال با الحاق پسوند : 339نکته 

دار به اسم   ingصفت مفعولی می سازد، این بدان معناست که صفت    فعل    ed +  ،صفت فاعلی و

 دار به اسم بعد خود حنبه مفعولی میدهد. edبعد خود جنبه فاعلی و صفت 

The woman cleans the car. آن خانم ماشین را تمییز می کند.                                                        

The cleaning woman worked on the car.                                 .خانم نظافتچی ماشین را تمییز کرد 

The woman put the cleaned car back in the garage. 

 آن خانم،ماشین تمییز شده را دوباره به پارکیگ برگرداند.

 زیر،صفت به کار می رود : افعال حسی )ربطی(:بعداز  330نکته 

appear  seem  

feel  smell  

look  sound  

prove  taste  

 

I felt bad about the mistake. 

Jane is tired. 
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Jane seems tired. 

Jane feels tired. 

 صفت تفضیلی

     صفت er +                     : اگر صفت تک بخشی باشدطرز ساخت : 

    + more صفت                     : بخشی باشد دواگر صفت طرز ساخت : 

 مثال :  

old > older          expensive  > more expensive 

 استفاده می کنیم. ierختم میشوند نیز از  yبرای صفت هایی که دو بخشی اند و به  :164نکته  

Lucky  > luckier,                easy  > easier,                                early  > earlier 

 صفت ها و قید های زیر شکل تفضیلی بی قاعده اند:  : 333نکته 

good/ well        ------ >            better,                                  

bad/ badly       ------- >           worse 

far                       ------>           farther or further,       

big                      ------>          bigger 

hot                      ------>          hotter 

thin                     -----          thinner 

    

 نیز استفاده می کنیم. thanبعد از صفت تفضیلی از : 334نکته  

 توجه کنید: lessو  more: به طرز استفاده از واژه تفضیلی  333نکته 

The film was very short – less than an hour. کمتر از یک ساعت.              -فیلم خیلی کوتاه بود  

They’ve got more money than they need.                     .آنها بیشتر ار آنچه نیاز دارند پول دارند 

You go out more than me.                                                    .شما بیشتر ازما بیرون میروی 

     much older/ a little older:332نکته 

Box A is a little bigger than Box B. 
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Box A is much bigger then Box C. 

      any / noصفت تفضیلی + : 343نکته 

I’ve waited long enough. I’m not waiting any longer. 

We expected their house to be very big, but it’s no bigger than ours. 

 … the …the: 343نکته 

“What time should we leave we leave?”  “The sooner the better.” 

 چه موقع باید )اینجا( را ترک کنیم؟ "هر چه زودتر ،بهتر."

 

 صفت عالی

  برای ساختن صفت عالی از  old/ nice/ cheapاگر صفت یک سیالبی باشد مثل : 349نکته 

the … est :استفاده می کنیم 

Old > the oldest                      cheap  > the cheapest         nice  > the nicest 

 می گیرند: estختم میشوند نیز  yبه صفت های دو سیالبی که 

Easy   > the easiest                           heavy  > heaviest           pretty  >  the prettiest 

 استفاده می کنیم: the mostبعضی دیگر صفت دو بخشی از 

Careful    > the most careful  

Interesting > the most interesting 

 شکل عالی بعضی از صفت ها به گونه ای بی قاعده  ساخته می شوند:

Good > best                     bad > worst                       far > farthest or furthest 

 استفاده می کنیم: oldestدر هنگام صحبت راجع به افراد خانواده از  : 340نکته 

My oldest sin is years old. 

Are you the eldest in your family? 
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 قید

 + صفت    ly قید =

 
 

ا ر به ما می گوید که شخص کارقید کلمه ای است که چگونگی انجام کار یا وقوع فعل را بیان می کند.قید 

 چگونه انجام داده است:

The train stopped suddenly. 

I opened the door slowly. 

Please listen carefully. 

 :قید قبل از صفت بکار می بریم:343نکته 

Reasonably cheap واقعا ارزان                  

 قید + قید

Maria learns language incredibly quickly.          .ماریا بطور باور نکردنی زبانها را سریع یاد می گیرد 

 (  .injured/organized/writhen/etcقید را همچنین می توانیم قبل از اسم مفعول ): 343نکته 

Two people were seriously injured in the accident.     .درآن حادثه دو نفر به طور جدی آسیب دیدند 

 good)صفت(  >   well:  )قید( 343نکته 

Your English is very good.                                              انگلیسی شما خیلی خوب است.

You speak English very well.                                   .شما انگلیسی خوب صحبت می کنید 

 هم قیدند هم صفت. early/ late/ hard/ fastکلمات :344نکته 

                      hardly + any/ anybody/anyone/anything/ anywhere: 343نکته 

We hardly have any food. 

Hardly anybody in our class passed. 

 دهم""برای من غیر ممکن ایت بتوانم آن کار را انجام I can hardly do something      :342نکته 

                   

 را با هم مقایسه کنید: so , such  : 333نکته 
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  so طرز ساخت : قید / صفت +

So stupid,    so quick,   so nice,    so quickly 

I didn’t enjoy the book. The story was so stupid. 

 از آن کتاب لذت نبردم. داستانش خیلی احمقانه بود.

I like Tom and Ann. They are so nice.          من تام و آنا را دوست دارم.آنها خیلی خوب هستند.

 suchاسم + : 333نکته 

such a Story                                            such People 

 such صفت +اسم +:  333نکته 

I didn’t like the book. It was such stupid story. 

I like Tom and Ann. They are such nice people. 

 تام و آنا را دوست دارم . آنها آدم های بسیار خوبی هستند.

 معنای صفت )یا قید( را قویتر می کند: so:  339نکته 

It’s a beautiful day, isn’t it? It’s so warm.                      .روز زیبایی است،نه؟ خیلی گرم است 

He’s hard to understand because he speaks so quickly. 

 درک)حرفهای( او سخت است. زیرا خیلی تند حرف می زند.

 نیز معنای صفت )قید( را قویتر می کند:  such: 330نکته 

We enjoyed our vacation. We had such a good time. 
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 از تعطیالتمان لذت بردیم. اوقات خیلی خوبی داشتم.

 را همچنین به معنای "این قدر " بکار می بریم: so , such: 333نکته 

I didn’t realize it was so old.                                      نمی دانستم آن خانه این قدر قدیمی است.  

I didn’t realize it was such an old house. 

                                     نمی دانستم آن خانه این قدر قدیمی است 

  such a long time را بکار می بریم می گوییم  suchاما وقتی که  so longمی گوییم : 333نکته 

I haven’t see her for so long I’ve forgotten what she looks like. 

 مدت خیلی زیادی ندیده ام.من او را برای 

  :such a long wayرا بکار می بریم می گوییم  suchاما وقتی که  so far: می گوییم 333نکته 

I didn’t know it was so far.                                                            نمدانستم اینقدر دور بود.

 : such a lot ofبکار میبریم می گوییم  such اما وقتی     so much, so many: می گوییم 334نکته 

Why did you so much food? 

Why did you so such a lot of food? 

 قبل از اسم ،بعد از صفت و قید و نیز به تنهایی می اید: enough : 333نکته 

Is there enough salt in the soup? 

We wanted to play football, but we didn’t have enough players. 

I’ve got some money, but not enough to buy a car. 
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Can you hear the radio? Is it loud enough for you? 

 صدای رادیو را می توانید بشنوید؟به اندازه کافی بلند است؟

 

 tooقید /صفت +  : 332نکته 

Can you turn the radio down? It’s too loud. 

 می توانی صدای رادیو را کم کنی؟صدایش خیلی بلند است .

I can’t work. I’m too tired. 

 می توانی صدای رادیو را کم کنی؟صدایش خیلی بلند است.

I think you work too hard. 

 من فکر می کنم شما خیلی سخت کار می کنی.

برای اسم های غیر قابل شمارش  too muchبه معنی خیلی زیاد است  too much/ too many: 191نکته 

 برای اسم های قابل شمارش : too manyمی آید و 

Emily studies all the time. I think she studies too much. 

 امیلی همه اوقات مطالعه میکند .من فکر میکنم او خیلی زیاد مطالعه میکند.

Traffic is a problem here. There are too many cars. 

 را اسمهای غیر قابل شمارش بکار می بریم : much: 323نکته 

1. Did you buy much food? 

2. We don’t have much luggage. 
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3. How much money do you want? 

4. Have you got any money? I’ve got some but not much. 

 ( بکار می بریم:books, peopleرا با اسم های جمع ) many:  192نکته 

1. Did you buy many books? 

2. We don’t know many people? 

3. How many pictures did you take? 

4. Did you take any pictures?  “I took some but not many.” 

 را با اسم ) قابل شمارش و غیر قابل شمارش( می اوریم: a lot of: 193نکته 

1. We bought a lot of food. 

2. Paula doesn’t have a lot of free time. 

 توجه : می گوییم 

1. We bought a lot of books. 

2. Did they ask you a lot of questions? 

 ولی فعل جمله مفرد است.

استفاده  a lot،اما در جمالن مثبت از را در جمالت سئوالی و منفی بکار می بریم much: 194نکته 

 می بریم:

1. Do you drink much coffee? 

2. I don’t drink much coffee. 

3. I drink a lot of coffee. 

 را بدون اسم هم می آوریم much , a lot : 195نکته 
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 را در هر نوع جمله )سئوالی ،منفی ، یا مثبت( بکار می بریم: much , a lot of:196نکته 

Do you have many friends? 

اسم  با A few غیر قابل شمارش می آید.( با اسم های اما نه زیاد  ؛)یک کم،کمی a little:  197نکته

 های قابل شمارش می آید:

1. She didn’t eat anything, but she drank a little water. 

2. I speak a little Spanish. 

3. Last night I wrote a few letters. 

4. I speak a few words of Spanish. 

بکار  very little, very few؛همچنین میتوانیم   معنای منفی "تقریبا هیچ" little, few: 198نکته 

 بریم:

1. There was little food in the fridge. It was almost empty. 

2. Dan is very thin because he eats very little. 

3. There were few people in the theater. It was almost empty. 

 

شود.ضمیر :ضمیر کلمه ایست که جانشین اسم می   

: انواع ضمیر: 322نکته   

I, you, he, she, it, we, you, they ضمیر فاعلی 

Me, you, him, her, it, us, you, them ضمیر مفعولی 

My, your, his, her, its, our, your, their, whose صفت ملکی 

Mine, yours, his, hers, ours, yours, theirs ضمیر ملکی 
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Myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves ضمیر  انعکاسی 

Yourselves, themselves ضمیر  تاکیدی 

This, these, that, those ضمیر  اشاره 

Who, whom, whose, which, that, whoever, whoever ضمیر  موصولی 

 

 رود.( بکار می for/to/with: ضمایر مفعولی را بعد از حروف اضافه )211نکته 

1. This letter isn’t for me. It’s for you. 

2. Who is that woman? Why are you looking at her? 

3. We’re going to the movies. Do you want to come with me? 

4. I need that book. Please give it to me. 

 اسم + صفت مالکی :211  نکته 

My hands 

Our house 

Their room 

 ضمیر ملکی را بدون اسم می آوریم   :212نکته 

Is this book mine or yours? این کتاب مال من است یا مال شماست ؟                                    

 )مال چه کسی( را هم میتوان با یک اسم برد هم به تنهایی :whose:  213نکته 

1. Whose book is this? 

2. Whose money is this? 

3. Whose shoes are these? 
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 :از ضمایر انعکاسی در مواقعی استفاده می کنیم که فاعل و مفعول جمله یکی باشد: 214نکته 

Steve cut himself. استیو )صورت( خودش را برید.                                                                

 شود معنی "تنها" به خود می گیرند : به ضمایر انعکاسی اضافه می  by:وقتی که حرف اضافه  215نکته 

I went on vacation by myself.                                   .من خودم تنها به تعطیالت رفتم 
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