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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
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 (دکار مجا)ترتیب صفات قبل از اسم

 (اعداد -صفت ملکی–ممیز اسم مثل حرف تعریف )دیترمینر+کیفیت+اندازه+ )سن+شکل(+رنگ+ملیت+جنس +اسم

a\an\the + nice +big+ young+ gray+ Iranian+ cotton+ bag 

-Mary wants  to drive an expensive little red car. 

1- The.................dresses are not gorgeous. 

a. first two Indian silken blue b. first two silken blue Indian

c. two first blue silken Indian d. first two blue  Indian silken

گذشته برای مدتی در حال روی  زمان برای عملی که در  )past continuous/progressive ( زمان گذشته استمراری   3گرامر درس   

 ساختار زمان گذشته استمراری به شکل زیر است. درحال خوردن صبحانه بودم 6من دیروز ساعت . دادن بوده است بکار می رود

       -I was having breakfast at 6 o'clock yesterday.was/were + verb + ing 

 needمثل  د که نمی توان آنها را به صورت استمراری بکار بردنتعدادی فعل در زبان انگلیسی وجود دار :1نکته

I need a pen.( غیر استمراری استیک فعل  )  

 .صورت استمراری بیان نمی شوندکه به  طراحان سوال کنکورافعال غیر حرکتی مورد توجه  -

(love/ like- hate- think- know- believe- understand- contain- belong- have- own- feel -taste-hear -smell- want) 

His wife ............that she couldn't learn English well. 

a. believed b. was believing c. believes d. is believing

     elfarzanegan2@ضمایر انعکاسی تاکیدی

Myself Yourself Himself Herself Itself Ourselves yourselves Themselves 

 خودشان خودتان خودمان خودش خودش خودش خودت خودم

 . کاربرد اصلی ضمایر انعکاسی زمانی است که فاعل و مفعول در واقع یک نفر هستند:ی ضمایر انعکاس کاربرد -

  .himself in the mirror and likes talking to himself He often looks at 

تاکیدی  - اسیگاهی برای تاکید بر روی این موضوع که یک نفر به تنهایی کاری را انجام داده نیز از ضمیر انعک:یتاکیدکاربرد ضمیر  -

. استفاده می شود

 himself. has hung it up s room, there is a mirror. Aliis a small boy. In hi Ali  

 .ولی بکار می بریم ضمیر مفع( near- beside- next to- in front of - behind ) بعد از حروف اضافه مکان مثل  

My father knew the man standing next to me.

.ستا "تنهایی " به معنی به ( ....by himself- by yourself by myself) عبارت های   -4نکته 

1- Ahmad and Mona ......................the  house.......... when the rain................ 

a. painted- themselves- was starting b. were painting - yourselves- started

c. painted - them- was starting d. were painting -themselves- started

 .هار دسته تقسیم می شونداین افعال به چ  (auxiliaries)افعال کمکی 4درس 

1-to be (am- is-are-was- were)       2- to have (have- has- had)     3- to do (do- does- did) 

4- Modal verbs( can- could- shall- should- ought to- will- would- may- might-must.....) 

افعال معانی جدیدی را این -2.   می گیرند  toمصدر بدون اکثر آنها به دنبال خود  -1بلد باشید مدال باید  که دو نکته مهم در باره افعال: توجه 

 .دانستن معانی آنها مهم است ندبه فعل اضافه می کن

 can-  برای بیان پیشنهاد -نیا تقاضا کرد اجازه گرفتن -بیان توانایی

May   برای بیان امکان و احتمال (Probability)- برای اجازه گرفتن(permission (که رسمی تر ازcan , could   است. 

 Must باید غیر قابل اجتناب است(Obligation)- رای ضرورتب (Necessity )-  برای استنباط و نتیجه گیری منطقی (Deduction)

Should مترادف  .نیز به کار می رود توصیه ونصیحتبرای  -را نشان می دهدجبار ضعیف این فعل مدال اought to 

. نیست    have toو     mustبه اندازه  Shouldاجبار : توجه


