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 .استفاده می شود   be going toو  willبرای صحبت درباره آینده از    زمان آینده و کاربرد های آن               1درس 

 ...هشون باشهچند تا نکته که باید برای حل اینگونه تست ها حواستون ب

 ).رسانی را مطرح می کند نوعی اطالع(.استفاده می شود  will در زمان آینده از (facts)برای بیان واقعیات ( 1

My friend will marry a rich man next month. 

 (.قصد و تصمیم قبلی در کار نیست)برای بیان عمل یا کاری که در لحظه صحبت تصمیم به انجام آن داریم ( 2

Ali: "I'm cold"       Reza:" I will close the window" 

 .استفاده می شود ،دعوت کردن پیشنهاد کمک دادن، تقاضا کردن، تهدید کردنقول دادن، برای بیان کارهایی مثل ( 3

My uncle promises  he will give up smoking. 

 .زیر بکار می رود عبارات  ه همراه این زمانب حالت در این .این زمان برای بیان عقیده ، شک،تصورو امید کاربرد دارد (4

I think, I don’t think, I guess, I hope , I suppose , I expect , I wonder, I believe ,I doubt, 

I bet ,I am sure, maybe, probably, perhaps 

I think my sister will travel in October. 

To be going to  برای بیان قصد کاری داشتن(intention   ) و یا پیش بینیprediction)   ) با توجه به شواهد و مدارک

 .استفاده می کنیم   To be going toموجود از 

-I am going to continue my education in England.( intention) 

-" The sky is cloudy " " It is going to rain tonight".( prediction) 

 .استفاده می کنیم to be going to"از. که شنونده و گوینده خودشان می بینند وقتی  تاکید روی نشانه های واضح باشد هنگام حدس زدن: توجه

 . حدس را مطرح کنیم نظر شخص گوینده مطرح است  willولی زمانی که می خواهیم با 

Don't give the little girl  your glass. She'll break it.- 

1."I don't know how to use this map."         "It is not hard. I..................you."  

a. show                b. showed                    c. will show                 d.  am going to show 

 

 .می توان آن را به صورت جمع بیان کرد"s" ""esکردن اگر اسمی قابل شمارش باشد با اضافه   روش جمع بستن اسامی در انگلیسی

 ⇒ man ⇒ men     woman ⇒women       child ⇒ children     mouse ⇒mice   tooth ⇒teeth      foot:اسامی بی قائده 

feet   sheep ⇒sheep                         

اگر بخواهیم اولین بار درباره اسمی حرف بزنیم از این حرف تعریف استفاده می : (a/ an)حرف تعریف نامعین       (:Article)َحرف تعریف 

 .البته برای معرفی یک انسان با یک شی نیز استفاده می گردد.کنیم

-"My daughter really wants a dog for Christmas." This refers to any dog. 

 a bike .می شوند، بکار می روندقبل از اسم مفرد که بااصوات صامت شروع  حرف تعریف -

 

 an apple .شروع می شوند بکار می روند" a- u- e- i-o" قبل از اسامی که مفرد هستند و با اصوات مصوت   an "" حرف -

     a university       a union استفاده می کنیم" a"تلفظ شود از حرف تعریف  Yoo ""شروع شود و " u" اگر اسمی با :1نکته 

 an hour- an honest man .استفاده می کنیم an ""غیر ملفوظ شروع شوداز حرف تعریف "h"اگر اسمی با :2نکته 

 an ICAP- an MSDS-a PC .مهم است نه امالدقت کنید صدای ابتدای کلمه  قبل از عالئم اختصاری نیز : 3ه نکت

 

 .تعریف قبل اسامی بکار می روند که معرفه باشندبه طور کلی این حرف :(the)موارد کاربرد حرف تعریف معین 

 .پیش از اسمهائی بکار می رود که در اثر ذکر مجدد و یا کاربرد دوباره در متن معرفه شده باشند -1

We saw a cat on the wall. The cat was black! 

 مله های امریمثل جشود،  دانند که درباره چه صحبت می كه هم گوینده و هم شنونده می  وقتی -2

 .می گیرند" the"اکثر اوقات حرف تعریف  از آن وجود دارد  دانیم تنها یکی کنیم که می اشاره می  که به چیزهایی  وقتی -3

the Sun, the Earth, the Moon, the sky, the universe, the world, the future 

 .و همچنین پیش از گروه خاصی از صفتها که داللت بر ترتیب با توالی زمانی و مکانی دارند ، اعداد ترتیبییصفات عالاز قبل  -4

the highest mountain,  the first time,  the last story, the following day, the future day, 

 .بکار برد  theنیز می توان حرف تعریف    final  -only- sameقبل از  -5

 in the morning- in the evening- in the afternoon قبل از اوقات مختلف شبانه روز theحرف تعریف  -6
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(موارد دیگر را از جزوه دهم مطالعه کنید))         the west- the south -  the north  -the east قبل از چهار جهت اصلی -7

:گیرد نمیمورد استفاده قرار  theدر موارد زیر حرف تعریف    (the)حذف حرف تعریف معین 

Ann, James, Brian Jackson    :همراه اسم افراد به -1

. شود حذف می theکه مفرد باشند   تنها در مورد اسم کشورهایی:توجه     جزایر -شهرها -کشورها -هامثل اسم قاره قبل از اسم مکانها،  -2

همچنین اگر -  the United States, The Philippines :کنیم استفاده می theپیش از اسم ایالت ها  که اسم کشور ها به  حالت جمع ، از 

 .را بکار ببریم theو غیره استفاده کنیم باز هم باید  Republic ،Kingdomاز قبیل   کشورها از کلماتی  بخواهیم در اسامی

,Arabic- English .نمی آید  Theبه همراه اسم زبانهاحرف تعریف  -3

breakfast, dinner, lunch    مگر در موارد خاصمانند صبحانه   غذایی  های به همراه اسم وعده -4

 ..ازقبل از اسم می توان صفت های ملکی را به کار برد صفت های ملکی عبارت هستند  کاربرد صفت ملکی قبل از اسم -

Their -your  -Our -s It -Her  -His  -Your  -My                  students. myare They 

1- We are going on ...........trip with........... Browns before........Christmas. 

a)the/.../...  b)...../..../the  c)a/...../the  d)a/the/....

 .بعداز افعال ربطی یا اسنادی بیاید - 2قبل از اسم بکار رود  -1صفت می تواند (Adjective)صفات: 2درس 

students study hard. cleverMy                    .happyMy mother feels  

 .می باشند( بودن، شدن،باقی ماندن،و یا به نظر رسیدن) این افعال به معنی : افعال ربطی 

be- become- get- feel- seem- look- sound-appear-grow- turn- taste- smell-go -stay- remain- keep 

 .ر می بریماگر فعل جمله غیر اسنادی باشد بعد از آن قید به کا: توجه

-She looked  at her mother happily.                                -You should be active.

 .برادرم هم قد پدرم است:مثل  -صفت تساوی - 1-مقایسه صفات

-My brother  is as tall as my father. 

 .استفاده کرد  (so+صفت as+ ) از الگوی   (as+ صفت as+ ) اگر جمله منفی باشد می توان به جای الگوی : توجه 

-A cat isn't so dangerous as a tiger. 

 .تهران بزرگتر از گرمسار است:مثل -(comparative adjective:)صفت تفضیلی -2

: صفت های یک بخشی و یا یک سیالبی -

- Tehran is bigger than Garmsar. 

:از  ساختار زیر استفاده می کنیم( beautiful - interesting) اگر صفت چند بخشی باشد مثل : صفت چند بخشی-

more +  صفت چند بخشی+ than 

- I think spring is more beautiful than summer. 

:صفت های یک بخشی  - .زمستان سردترین فصل سال است: مثل - (superlative adjective): صفت عالی -3

- Winter is the coldest season of the year. 

.اگر صفت چند بخشی باشد از الگوی زیر استفاده می کنیم: های چند بخشی  صفت -

the most  + صفت چند بخشی 

- This chair is the most comfortable chair in the whole house. 

 .ختم شود برای ساختن صفت تفضیلی یا عالی از الگوی یک بخشی ها استفاده می کنیم Y""باشد به اگر صفت دو بخشی :توجه 

This table is heavier than that chair. 

 .کنند بعضی از صفات از قوانین باال پیروی نمی : صفات بی قائده-

1- good- better- the best       2- bad - worse- the worse    3- little- less- the least  4- much/many- more- the most 

5- far - farther/further-  the farthest/ the furthest   6- late - later- the last

1- Can you explain your answer...............? 

a. more simple        b. most simple         c. more simply       d. most simply

 er + than +صفت یک بخشی

est  + صفت یک بخشی+  the

http://www.zabanamoozan.com/

