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LESSON ONE
 Sense of Appreciation

 گــــرامر 
● Passive and Active :معلوم و مجهول

جمالت زیر را با هم مقایسه کنید:

.They built this house in 1947 آنها این خانه را در سال 1۹4۷ ساختند.

.This house was built in 1947این خانه در سال 1۹4۷ ساخته شد.

.Most Austrians speak German بیشتر اتریشی ها آلمانی صحبت می کنند.

.German is spoken by most Austriansآلمانی به وسیلة بیشتر اتریشی ها صحبت می شود.

.A friend of ours is repairing the roofیکی از دوستان ما در حال تعمیر پشت بام است.

.The roof is being repaired by a friend of oursپشت بام توسط یکی از دوستان ما در حال تعمیر شدن است.

.This book will change your life این کتاب زندگی شما را تغییر خواهد داد.

.Your life will be changed by this bookزندگی شما به وسیلة این کتاب تغییر داده خواهد شد.

اگر خوب به جمالت فوق توجه کنید، به این نکته می رسید که هر جفت از جمله های فوق یک مفهوم را می رسانند، یعنی دربارة یک موضوع 
صحبت می کنند اّما نحوة بیان آنها متفاوت است. مثاًل در دو جملة اّول They جای خود را به This house داده و فعل built به was built تغییر 

کرده است. اّما مفهوم که موضوع ساخت خانه است، تغییری ندارد.

تذکر: توجه کنید توضیح فوق به این معنا نیست که در هنگام ترجمه باید هر دو را به یک شکل ترجمه کرد بلکه منظور آن  است 
که مفهوم کلی جمله بدون تغییر است.

فرض کنید Jack کاری را برای Mary انجام می دهد ما برای آنکه در مورد این عمل انجام شده صحبت کنیم دو راه داریم:

1. جمله را با Jack که شروع کننده و انجام دهنده کار است آغاز کنیم. که به آن جملة معلوم )Active( گویند.
.Jack sends Mary a letterجک نامه ای را برای مری می فرستد.

2. جمله را با Marry شروع کنیم که عمل بر روی آن انجام شده است که در این حالت جمله مجهول است؛ یعنی عمل مهم تر از نهاد انجام 
آن است.

.Mary is sent a letterبرای مری نامه ای فرستاده می شود.

حاال به سراغ فعل جمله برویم و تغییر آن را ببینیم اگر کمی به دو جملة فوق توجه کنید فعل های built و was built مشخص کنندة تغییر  مورد نظر 
خواهند بود.

حالگذشتهقسمت سوم فعل
builtbuiltbuild

این سه قسمت حال، گذشته و قسمت سوم فعل build است. که با مقایسة دو فعل در دو جمله به این نکته می رسیم که در جملة اول built گذشته ساده 
است اّما در جملة دوم built به صورت قسمت سوم به کار رفته و به آن یکی از شکل هایی to be  یعنی was اضافه شده است. زیرا می دانیم to be بعد 
از خود فقط می تواند ing یا pp داشته باشد. خوب، پس با توجه به توضیحات به این نتیجه می رسیم که برای ساختن فعل مجهول باید از الگوی زیر استفاده 

کنیم.

سلگوی فعل مجهود: ◆

To Be + PP

لوا سرد
Saving Nature
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از این به بعد هر جا یکی از شکل های To be در کنار قسمت سوم فعل به کار رفت فعل »جمله مجهول« و به آن جمله نیز  ◆
»جمله مجهول« می گویند.

مجهولمعلوم

Example

Placeare placed

linkedwas linked

has pouredhas been poured

will makewill be made

was drinkingwas being drunk

to writeto be written

همان طور که در مثال های فوق مشخص است در تمامی فعل های مجهول To be در کنار PP آمده است اّما To be با توجه به  ◆
زمان جمله باید در شکل های مختلف استفاده شود که در همین قسمت به آن اشاره خواهیم کرد.

To Be

در زمان های کامل )بعید و نقلی( در زمان های استمراری در زمان آینده در زمان گذشته در زمان حال

been being be was/ were am/ is/ are

بعد از هر یک از شکل های To be باید از قسمت سوم فعل اصلی استفاده کرد و برای زمان های آینده قبل از be باید از  ◆
will یا معادل های آن استفاده کرد.

will be made- can be washed- may be estimated
یا قبل از being باید از am، is، are یا were، was استفاده کرد. ◆

are being changed- was being used
و در پایان قبل از been  باید از have- has یا had استفاده کرد. ◆

had been dedicated- have been known

تبدیل جملة معلوم به مجهود: ◆
اگر مطالب قبلی را درست مطالعه کرده باشید، متوجه شدید که هر جملة معلومی با نهاد )کنندة کار( و هر جملة مجهول با مفعول شروع 

می شود. بنابراین در تبدیل جملة معلوم به مجهول باید نهاد را حذف کرده و مفعول را به ابتدای جمله منتقل کرد.

.She found a bookاو کتابی پیدا کرد.
.A book was foundکتابی پیدا شد.

.A book was found by herکتابی توسط او پیدا شد.

وقتی که در جملة مجهول مفعول را در جای نهاد قرار می دهیم، آن را »جانشین نهاد، نائب نهاد یا نهاد دستوری« گویند. ◆
حاال که حرف از مفعول است باید نحوة مشخص کردن مفعول را بدانیم. ◆

برای انجام این عمل ابتدا فعل اصلی جمله را مشخص می کنیم، سپس آن را با سئواالت » چه کسی را - چه چیزی را« مورد پرسش قرار 
می دهیم و ... پاسخی که برای این سؤاالت در جمله پیدا می کنیم همان مفعول جمله است.

 They left the roomI love my grandmother

چه کسی را دوست داشتن؟ مادربزرگ راچه چیزی را ترک کردن؟ اتاق را
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گاهی اوقات جمله دارای دو مفعول است که یکی به شخص و دیگری به شیئی داللت می کند که ترتیب قرار گرفتن آنها در  ◆
جمله ابتدا شخص و سپس شیئی است.

I showed her the luxury house.

نشان داد مفعول شخصی مفعول شیئی

چه چیزی را نشان دادن؟ ................................................................................ The luxury house خانة لوکس را
به چه کسی نشان دادن؟ .............................................................................................................. her به او

وقتی دو مفعول داریم برای مشخص کردن مفعول شخصی باید از فعل اصلی سؤاالتی مانند زیر را پرسید. ◆
چه کسی؟از

یا چه چیزی؟
چه کسی؟برای

یا چه چیزی؟ دربه

دربارةبا

وقتی دو مفعول در جمله داریم معموالً برای مجهول کردن جمله از مفعول شیئی استفاده می کنیم، اّما می توانیم برای تأکید  ◆
از مفعول شخصی هم استفاده کنیم.

مجهولمعلوم

They asked me a question. I was asked a question.

در صورتیکه مفعول شیئی در ابتدای جملة مجهول قرار گیرد، معموالً حروف اضافة for یا to با توجه به فعل جمله قبل از  ◆
ضمیر یا مفعول شخصی می آید.

She’ll buy me a gift.I sent her a report.

A gift will be bought for me.A report was sent to her.
گاهی برای مشخص کردن نهاد در جملة مجهول می توان نهاد جمله را بعد از حروف اضافه by یا with قرار داد. که معموالً  ◆

بعد از فعل یا انتهای جمله می باشد.
The document should have been mailed by youYou should have mailed the document.

بعد از حروف اضافة by یا with باید از ضمیر مفعولی به جای نهاد استفاده کرد. ◆
 I was informed by him.He informed me.

Him ضمیر مفعولی برای he می باشد.

اگر نهاد به صورت ضمیر در جملة معلوم به کار رفته باشد در جملة مجهول وقتی بعد از by یا with قرار می گیرد به ضمیر  ◆
مفعولی تبدیل می شود.

فعل get را می توان به عنوان فعل کمکی در جملة مجهول  همانند To be استفاده کرد. ◆
I get paid on Fridays.

فعل هایی که دارای حرف اضافه هستند حرف اضافة خود را نگه می دارند. ◆
I don’t like to be shouted at.

جمالت اسمیه به یکی از دو روش زیر مجهول می شوند. ◆
الف( نهاد جمله اسمیه را در ابتدای مجهول قرار می دهیم.

She was said to be a spy.Nobody said that she was a spy.

ب( از it در ابتدای جمله استفاده می کنیم.
It was said that she was a spy.

وقتی می خواهیم به یک سؤال معلوم و مجهول پاسخ دهیم دو راه را می توان در نظر گرفت: ◆
1- آیا اسم مورد نظر که قبل از جای خالی در جمله استفاده شده خودش عمل مربوط به فعل گزینه ها را انجام می دهد یا خیر.

2- آیا در جمله بعد از جای خالی مفعول وجود دارد یا خیر، که قبالً روش پیدا کردن مفعول بیان شده است.
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حاال برای مشخص شدن بهتر مطلب، به تشریح تستی از کنکور »سراسری هنر 93« می پردازیم.
My bike -------------- ! I’m going to call the police.

  stole  was stealing  has been stolen  was being stolen

همان گونه که در نکات مطرح شد با نگاهی به گزینه ها با توجه به الگوی To be + PP متوجه می شویم که گزینه های 1 و 2 معلوم و گزینه های 3 
و 4 مجهول هستند، پس اولین کار این است که تشخیص دهیم جمله معلوم است یا مجهول؛ پس باید با درنظر گرفتن فعل steal )دزدیدن( که در 
گزینه ها آمده است، ببینیم که آیا My bike  )اسم قبل از جای خالی( خودش عمل مربوط به گزینه ها یعنی دزدی را انجام می دهد یا خیر. دوچرخه 
خود نمی تواند چیزی را بدزدد بنابراین جمله مجهول است و گزینه های 3 یا4 درست خواهد بود. گزینه 3 ماضی نقلی مجهول و 4 گذشتة استمراری 
مجهول است بنابراین بحث زمان پیش می آید که باید براساس 1. قید زمان 2. فعل هایی در جمله که زمان را نشان دهد یا 3. جمالت قبل یا بعد 

تشخیص داده شود. بنابراین چون جملة بعد به آینده اشاره دارد am going to یعنی عمل قباًل انجام شده و اثر آن در لحظة حال مشخص است.
یعنی دوچرخه قباًل دزدیده شده و االن قصد دارم به پلیس اطالع دهم که این یعنی ماضی نقلی )حال کامل( پس گزینة 3 صحیح است.

ــی ◆ ــی یعن ــل کمک ــن فع ــد اولی ــت، بای ــول اس ــه مجه ــل جمل ــا فع ــه در آنه ــی ک ــردن جمالت ــؤالی ک ــا س ــردن ی ــی ک ــرای منف  ب
are- is- am, were- was- can و .... برای منفی کردن یا سؤالی کردن استفاده کرد.

حال برای آنکه معلوم و مجهول را بهتر درک کنید سعی کنید در متن زیر افعال مجهول را پیدا کرده و معادل های آنها را در متن فارسی 
مشخص کنید.

The hamburger is the most eaten food in the whole world. The first hamburgers were made and sold in Connecticut 
in 1895 by an American called Louis Lassen. Louis called them hamburgers because he was given the recipe by sailors 
from Hamburg in Germany.
Hamburgers became a favourite meal in America in the early part of the twentieth century. Their popularity grew 
even more after the Second World War, when they were bought in large quantities by teenagers who preferred fast 
food to family meals. In 1948 two brothers Richard and Murice MacDonald opened a drive-in hamburger restaurant 
in San Bernardino, California.
Since then over 25,000 Mcdonald's restaurants have been opened worldwide and now 35 million MacDonald's 
hamburgers are eaten every day in 115 countries from India to the Arctic Circle.
 اکنون که مقایسه ها انجام شد می توانید به این نتیجه برسید که در فارسی معادل های مجهول از صفت )مفعولی + شدن( استفاده گردیده که

" شدن " را با توجه به زمان جمله صرف می کنیم.

 سؤاالت کوتاه آخر جمله: ●

 ◆Tag Questions
خیلی وقت ها در صحبت هایمان با یک سؤال کوتاه قصد داریم تا تأیید یا عدم چیزی را بخواهیم به عنوان مثال به برادر یا خواهر کوچک ترتان 
نه«  با گفتن »مگه  از صورت سؤال شما مشخص است  نه؟« همانطور که  نزنی. مگه  به وسایل من دست  بودم که  تو گفته  می گویید: »به 
می خواهید تأیید او را در مورد گفته های خود بگیرید. این کار در زبان فارسی »با مگرنه یا این طور نیست« اتفاق می افتد، اّما در زبان انگلیسی 
این کار را می توان با استفاده از یک جملة کوتاه سؤالی در انتهای جمله انجام داد. در این سؤال ما فقط به نهاد و فعل کمکی جمله نیاز داریم 

که با جابه جا شد نشان حالت سؤالی پیدا می کنند. از طرفی از لحاظ مثبت یا منفی بودن ضد و نقیض جملة اصلی هستند.
The students are waiting for a school bus, aren’t they?

نهاد      فعل کمکی    

در مثال فوق فعل کمکی are باید با نهاد جمله The students جابه جا شود تا حالت سؤالی بگیرد، از طرفی چون جمله مثبت است باید فعل 
کمکی در سؤال ضمیمه منفی شود و به این ترتیب سؤال کوتاه آخر جمله که معنی »مگر نه« یا »این طور نیست« را دارد ساخته می شود.

سلگوهای سؤسالت ضمیمه )سؤسالت کوتاه آخر جمله(: ◆

? نهاد + فعل کمکی جمله )مثبت( + جملة اصلی منفی

? نهاد + فعل کمکی جمله )منفی( + جمله اصلی مثبت
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همواره نهاد جمله در Tagها، در بخش سؤال کوتاه آخر جملة باید به شکل ضمیر استفاده شود. ◆
The boys make a lot of noises, don’t they?

they زمان حال ساده

اگر نهاد جمله »I« باشد و در کنارر آن فعل »am« را داشته باشیم، سؤال ضمیمة آن »? aren’t I« خواهد بود. ◆
I am … → …, aren’t I?

نکته: اگر جمله با »let’s« شروع شود Tag آن به صورت »? shall we« خواهد بود. ◆
Let's go fishing, shall we?

اگر جمله به صورت امری بیان شود Tag آن به صورت »will you« یا »won’t you« خواهد بود. ◆
Try to do your best, won’t you?

نکته: اگر ابتدای جمله از ترکیبات any، no،some  و every استفاده شده باشد باید در قسمت Tag از they استفاده کنیم  ◆
.nothing به جز

Everybody encourages you in this class, don’t they?

نهاد نهاد زمان حال ساده

اگر در ابتدای جمله از nothing استفاده کنیم. نهاد آن it درنظر گرفته می شود. ◆
Nothing is in its proper place. Isn’t it?

نهاد فعل
            اگر در ابتدای جمله there به کار رفته باشد، در Tag استفاده می شود.

There’s something wrong, isn’t there?
اگر There’s معرف یک عبارت اسمی جمع باشد، Tag آن aren’t there خواهد بود. ◆

There’s some more chairs upstairs, aren’t there?

عبارت اسمی جمع

در جمالتی که با » I (don’t) think « یا عباراتی از این قبیل آغاز می شوند، Tag آنها با عبارت بعد از آنها ساخته می شود. ◆
I think he’s Norwegian, isn’t he?

 حروف ربط: ●

 ◆Conjunctions:(connecting words)
فرض کنید می خواهید موبایلتان را شارژ کنید، خوب باید به برق متصل شود اّما چگونه؟ خوب مسلمًا با یک شارژر! خوب آیا هر شارژی 
می تواند رابط بین گوشی شما و برق باشد؟ مسلمًا خیر. فقط شارژری که با گوشی شما هم خوانی داشته باشد می تواند رابط گوشی و برق باشد.

پس به این ترتیب می توان به این نکته رسید که برای ارتباط هر دو چیز باید از رابطی استفاده کرد که با آن دو هم خوانی داشته باشد.
جمالت نیز از این قاعده مستثنا نیستند، یعنی اگر قرار است دو جمله به هم مرتبط شوند و یک جملة مرکب یا compound بسازند باید به وسیلة 

یک رابط، که مناسب دو جمله باشد و با معنای آنها و ارتباط آنها به یکدیگر هم خوانی داشته باشد، به یکدیگر متصل شوند.

وقتی می خواهید از حروف ربط استفاده کنید ابتدا دو جمله را ترجمه کنید تا رابطة آنها با یکدیگر مشخص شود، سپس رابط  ◆
مورد نظر را انتخاب کنید.
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همانطور که در توضیحات فوق متوجه شدید می خواهیم دو جمله را به هم متصل کنیم. این جمالت می توانند در دو حالت واقع شوند:
1. جمالتی که هر دو معنای مستقلی دارند و هیچ نیازی به تکمیل یکدیگر ندارند یا قرار نیست یکی از جمالت جزئی از دیگری باشد. در این 

حالت هر یک از جمالت را مستقل می نامیم و از رابط های هم پایه استفاده می کنیم.
Dan cooked supper and Joe washed the dishes.

َدن شام درست کرد و جو ظرف ها را شست.
جمله 2 جمله 1

اگر به هر یک از جمالت 1 و 2 دقت کنید متوجه می شوید که هر یک معنای کاملی دارند و می توانند به تنهایی به کار روند یعنی قرار نیست 
یکی جزئی از دیگری شده و معنای آن را کامل کند.

حررف وبط هم پایه: ◆
and، but، or، so، yet و for را حروف ربط هم پایه می نامند؛ یعنی فقط در بین جمالتی استفاده می شوند که هر یک معنای مستقلی برای خود 

دارند.
این حروف ربط در هنگام استفاده برای ساختن جمالت مرکب (Compound( هر کدام بیان کننده یک مورد خاص هستند، پس باید با برخی از 

آنها که در کتاب درسی ذکر شده آشنا شد.

and -1: )حروف ربط بیان افزایش(
هرگاه بخواهیم دو عبارت یا جمله را به یکدیگر متصل کنیم؛ به طوری که هر دو جمله دارای معنای کاملی بوده و بخواهیم بر اطالعات جمله 

اول بیفزائیم،  باید از and استفاده کنیم.به عنوان مثال:
I can write a composition in English, and I can deliver a lecture in French.

با دقت در دو جملة فوق متوجه می شوید که عالوه بر این که دو جمله مستقل از هم هستند اطالعاتی را به جمله دیگر اضافه می کنند.
تذکر: and را می توان برای هر دو شکل یکسان از کلمات، عبارات یا جمالت استفاده کرد مثاًل دو اسم، دو صفت، دو قید، دو عبارت 

اسمی و غیره.
Bread and cheese
You need to go home and have a good rest.

But -2: )بیان تضاد(
هرگاه دو جملة هم پایه، دارای معناهای متضاد یکدیگر باشند از but برای اتصال آنها استفاده می کنیم.

We wanted to stay, but we simply didn’t have time.

تذکر:  از but می توان برای ارتباط دو کلمه یا عبارت مشابه نیز استفاده کرد.
They were poor but happy
There were some chairs but no tables.

Or -3: )بیان انتخاب(
هرگاه دو جمله ای که قرار است به هم متصل شوند به گونه ای باشند که ما را در موقعیت انتخاب یکی قرار دهند از or استفاده می شود.

You can talk to your friend, or you can play a piano.

تذکر: از or نیز می توان برای ارتباط دو کلمه یا عبارت مشابه استفاده کرد.
Would you like tea or coffee?
We can meet today or wait until Thursday.

تذکر: اگر فعل جمله منفی باشد باید به جای and از or استفاده کرد.
He doesn’t smoke or drink.

تذکر: صفات و قیدهایی که به صورت منفی باشند هرگز با or به کار نمی روند.
We were uncomfortable and unhappy.
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So -4: )بیان نتیجه(
هرگاه دو جملة مستقل به گونه ای باشند که یکی از آنها نتیجة انجام دیگری باشد، از so استفاده می کنیم. درواقع یک جمله به عنوان دلیل جملة 

دیگر استفاده می شود.
It was still painful, so I went to see a doctor.

وقتی می خواهیم از قواعد نقطه گذاری استفاده کنیم، باید بدانیم که اگر حروف ربط هم پایه برای اتصال دو main clause به  ◆
یکدیگر استفاده شود قبل از حرف ربط هم پایه از کاما استفاده می شود.

Main clause 1 + , +  c o o r d i n a t i n g  c o n j u n c t i o n  + main clause 2

, + جملة 1  + (and – yet – so – for- nor – but) + جملة 2

)حررف( کلمات وبط تابع قیدی: ◆
این کلمات ربط همواره بر روی جمله اصلی )پایه یا مستقل( تأکید دارند و جملة بعدی یعنی جملة وابسته به جملة مستقل اضافه شده و نقشی 

را به  عهده می گیرد.
الف- زمان:

در این حالت حروف ربط و جملة بعد از آن به صورت قید زمان استفاده می شود، یعنی اگر از جملة اصلی )مستقل( سوال کنید »ِکی کار انجام 
می شود« جواب آن جملة دوم )وابسته( خواهد بود که بعد از جای خالی در تست ها یا حرف ربط قرار دارد.

While I was taking a shower, I slipped. اولین بار که همسرم را دیدم 30 ساله بود.

جمله وابسته جمله اصلی )مستقل(
                          

حروف ربطی که بیان کنندة زمان هستند عبارتند از:
as long as – as soon as– whenever– since – as – while – when – before – after – until

البته جای نگرانی نیست چون این کلمات موضوع اصلی گرامر کتاب نیستند و فقط جهت یادآوری و حل بعضی تست های احتمالی که در متن 
کتاب آمده است کاربرد دارند که از بین آنها 4 مورد اول که پرکاربردترین ها هستند، به صورت خالصه و الگویی بیان می شوند.

When: به معنای »وقتی که« می باشد و هنگامی از آن استفاده می کنیم که:
1. دو عمل هم زمان یا با فاصلة کمی از هم، یکی بعد از دیگری اتفاق بیافتد.

.When I left the room, the baby started cryingوقتی که اتاق را ترک کردم، نوزاد شروع به گریه کردن کرد.

2. عملی در حال انجام است، )عملی که از لحاظ زمانی طوالنی تر است. عمل بلند تر( عمل دیگری آن را قطع می کند. )عملی که از لحاظ زمانی 
کوتاه تر است. عمل کوتاهتر.(

I was listening to my friend’s problem when she called me. داشــتم بــه مشــکالت دوســتم گــوش 
عملی که کوتاه تر است عملی که در حال انجام بوده )بلندتر( مــی دادم کــه او تمــاس گرفــت.

3. وقتی دربارة دوره ای از زندگی خود یا دیگری صحبت می کنیم.
I met my wife for the first time when I was 30.

دوره ای از زندگی 
                                                         

4. وقتی دو عمل یکی بعد از دیگری اّما با فاصلة زمانی در گذشته اتفاق می افتد.
I had finished my project when they announced me. ــن  ــد م ــالم کردن ــن اع ــه م ــا ب ــی آنه وقت

عملی که در گذشته زودتر از عمل دیگر انجام شده پــروژه ام را تمــام کــرده بــودم.

تذکر: معموالً بعد از when عمل کوتاه تر و ساده به کار می رود.
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While: به معنی »زمانی که« و »در حالی که« می باشد و در موارد زیر استفاده می شود.
1. دو عمل به موازات هم در حال انجام باشند.

While I was answering the questions, she was talking to her friend.

در حالیکه من داشتم به سؤاالت پاسخ می دادم او داشت با دوستش صحبت می کرد.

2. یک عمل کوتاه و در کنار عملی طوالنی )بلندتر( قرار گیرد. با این تفاوت که while بعد از خود به عمل بلند تر که استمراری است توجه دارد.
.While I was playing piano, he entered the houseدر حالی که داشتم پیانو می نواختم، او وارد خانه شد.

As: به معنای »وقتی که، زمانی که، در حالیکه« می باشد و در موارد زیر استفاده می شود.
1. دو عمل هم زمان که ترتیبی برای انجام آنها وجود نداشته باشد.

I found my missing wristwatch as he asked me about it.

در حالی که )زمانی که( او در موررد ساعت از من پرسید، من ساعت گم شده ام را پیدا کردم.

2. اگر جای خالی ابتدای جمله به صورت »همان طورکه« ترجمه شود از as استفاده می کنیم.
.As I mentioned, you should waitهمان طور که تذکر دادم شما باید صبر کنید.

3. قبل نام مشاغل و مثال ها می توان از as استفاده کرد.
He has worked as an accountant for many years.

4. برای نشان دادن برابری صفات یا قیدها می توان از دو as در کنار صفت یا قید استفاده کرد.
as + قید/ صفت + as

.He was as brave as I expectedاو به همان شجاعتی بود که فکر می کردم و انتظار داشتم.

5. بیان نسبت چه مثبت چه منفی با as بیان می شود. در این حالت معنای »هر قدر که« می دهد.
As you pay more attention to your teacher, you learn the lesson better.

تذکر: در حالت پنجم باید به وجود صفت تفضیلی در جمله دقت کرد که در بیان نسبت، معموالً از صفات تفضیلی استفاده می شود.

ب- دلیل:
هرگاه از جملة اول سؤال بپرسیم که »چرا« و جواب آن جملة وابسته باشد، باید از کلمات ربط بیان دلیل استفاده کرد. این کلمات عبارتند از:

دلیل انجام عمل + because/ as/ since + عمل انجام شده

تذکر:  as و since معموالً هم وسط و هم ابتدای جمله استفاده می شوند. اّما در اصل تفاوتی بین این 3 کلمة ربط وجود ندارد.

تذکر:  برای بیان دلیل می توان از Because of و Due to نیز استفاده کرد. با این تفاوت که بعد از آنها از جمله ای که با نهاد و فعل 
شروع شود استفاده نمی کنیم و فقط با اسم یا گروه اسمی به کار می رود.

They were discussing on economical problems because they were asked to give a solution.

آنها داشتند در مورد مسائل اقتصادی بحث می کردند، چون از آنها خواسته شده بود راه حلی ارائه کنند.

.He was fined because of polluting the airاو به  خاطر آلوده کردن هوا جریمه شد.

ج - شرط:
هرگاه انجام عملی در یک زمان منجر به انجام عملی دیگر در زمانی دیگر شود، آن را شرطی می نامیم.

تذکر:  در صورتیکه یک شرط و یک نتیجه داشته باشیم می توان از if یا unless استفاده کرد. اّما اگر شرط ها بیش از یکی باشد اّما 
نتیجه تغییری نکند از whether …. Or…. به معنای )چه- چه( یا )خواه- خواه( استفاده می کنیم.

If you improve your knowledge and skills, you can get better job.

اگر دانش و مهارت های خودت را باال ببری، شغل بهتری پیدا خواهی کرد.
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تذکر:  در درس دوم در مورد انواع جمالت شرطی بیشتر صحبت می کنیم.
You have to cross the river whether you use the bridge or the public boats.

شما باید از رودخانه رد شوید چه با قایق های عمومی چه از طریق پل.

د( تضاد ها:
به طور کلی تضادها را به دو دسته تقسیم می کنند مستقیم و غیرمستقیم.

1. مستقیم:
در این حالت در دو جمله کلمه یا عباراتی داریم که مستقیمًا تضاد را نشان می دهند، در این حالت از while یا whereas به معنی »در حالی که، 

با وجود اینکه« استفاده می شود که با هم تفاوتی هم ندارند.
While / whereas I finished the test, they entered to start it.

2. غیرمستقیم
در این حالت در ظاهر جمله نشانه ای از تضاد نمی بینیم اّما در مفهوم با خواندن جملة اول انتظاراتی در ما به وجود می آید که فکر می کنیم در 

جمله دوم به آن اشاره شود اما با خواندن جملة دوم با موردی روبرو می شویم که اصاًل انتظار آن را نداریم.
Although using Hobble- bobble causes cancer, a lot of young people use it.

اگر چه مصرف قلیان موجب سرطان می شود، عده ای زیادی از جوانان قلیان می کشند.

although- though- even though .تذکر:   کلمات ربطی که برای بیان تضاد غیرمستقیم استفاده می شود

تذکر: برای بیان تضاد چنانچه قبل و بعد از جای خالی یکی از عالئم نقطه گذاری ), .... ,(، ),..... .( یا ), .......;( را داشته باشیم از 
However استفاده می کنیم.

و( بیان قصد و منظور:
هرگاه بخواهیم قصد و منظور یا هدف خود را از بیان مطلبی بیان کنیم باید از موارد زیر استفاده کرد:

1. وقتی که هدف و عمل به  صورت دو جملة کامل یعنی دارای نهاد و فعل بیان شود از in order that, so that به معنای »به منظور اینکه، تا 
اینکه« استفاده می کنیم.

I need a folder in order that I can put the document in it.

 به پوشه ای نیاز دارم تا اینکه بتوانم مدارک را داخل آن بگذارم. 

2. وقتی منظور و هدف به صورت اسم یا گروه اسمی بیان شود نه جملة کامل، در این حالت از to , in order to یا so as to استفاده می کنیم.
.I helped him to finish his work on timeبه او کمک کردم تا اینکه کارش را به موقع تمام کند.

تذکر: توجه کنید که کلمات ربط تابع قیدی فقط برای حل تست های احتمالی برخی کتب آورده شده و در کتاب درسی عنوان نشده 
است. اّما با توجه به اینکه در بخش ها و متن های مختلف کتاب از آنها استفاده شده توضیح مختصری ارائه شد



 این واژه ها ماِل درس اول
کتاب درسی و کتاب اکرتونه

Word WordMeaning Meaning

abroad خارج از کشور

advice توصیه - نصیحت

agreement توافق

appreciate قدردانی کردن

appropriate مناسب

based on براساس

be proud of افتخارکردن به

behavior رفتار

belong to تعلق داشتن به

blessing نعمت - برکت

blood خون

boost افزایش دادن

brain مغز

bring up تربیت کردن

burst into یکباره کاری را انجام دادن

catch گرفتن

chess بازی شطرنج

choice انتخاب

circle دایره - چرخه

comfortable راحت

compound مرکب

condition شرایط

contrast تضاد

cruel ظالم

culture فرهنگ

dedicate اختصاص دادن – وقف کردن

diary دفتریادداشت روزانه

distinguish جداکردن – متمایز کردن

distinguished برجسته

donate وقف کردن - اهداکردن

elderly مسن

elicit استنباط کردن – بیرون کشیدن

energy انرژی

enjoyable لذت بخش

enough کافی

experience تجربه

experiment آزمایش

feed غذا دادن

forgive بخشیدن

found تاسیس کردن

function نقش - عملکرد

generation نسل

generous بخشنده

grandchildren نوه

guess حدس زدن

guideline راهنمایی

hard of hearing کم شنوا

hate متنفربودن

heritage میراث

history تاریخ

hug در آغوش گرفتن

identify شناسایی کردن



Word WordMeaning Meaning

improve بهبود بخشیدن

increase افزایش دادن

install نصب کردن

interview مصاحبه

kindness مهربانی

lap ران

lower کاهش دادن

match جورکردن – وصل کردن

medical پزشکی

medicine دارو

member عضو

memory حافظه - خاطره

mention اشاره کردن به – توجه کردن

moral اخالقی

ordinary معمولی

pain درد 

pair up جفت شدن

peaceful آرام - صلح آمیز

physician پزشک

pigeon کبوتر

pink صورتی

polite مودب

positive مثبت

prefer ترجیح دادن

pressure فشار

principle اصل

rarely نادر - کمیاب

receive دریافت کردن

regard توجه کردن - مالحظه کردن

regretful پشیمان

repeated تکراری

replace جایگزین کردن

terrible بد - وحشتناک

respect احترام گذاشتن

responsibility مسئولیت

result نتیجه

score نمره

select انتخاب کردن

sense حس

signal عالمت دادن

similar شبیه

spare یدکی - چشم پوشیدن از

strategy راه کار - استراتژی

strength قدرت

successful موفق

suitable مناسب

cure معالجه کردن

surprisingly با تعجب

take care of مراقبت کردن از

tear گریه کردن - اشک

temperature دما - حرارت

uncertainty ابهام

value ارزش

wear پوشیدن

willing اراده - تمایل
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با استفاده از کلمات داده شده جای خالی را پر کنید.

tools- ordinary- mentions- elicited- agreement
1. The earliest people were about 50% right – handed and 50% left handed because ancient ---------- from before 8000 B.C. 

could be used with either hand.
2. Max hates to play sports like ---------- people because he is professional.
3. There is no ---------- between two sides in the battle.
4. The good soccer coach ---------- to all the abilities of each player in the team.
5. She’s probably won the election because her remarks ---------- cheers.

for instance- confirmed- prefer- signal- uncertainty
6. The journalists ---------- to investigate the crime before they write about it.
7. There’s ---------- that the president’s removal would end the civil war.
8. After the storm, we couldn’t ---------- them to find our location.
9. Airlines know some people with ---------- reservations become “no- shows”.
10. There are some special trainings in reading faces ---------- security workers.

conditions- compounded- activities- contrast- wear
11. You can find a clear ---------- between what she says and the microexpressions on her face.
12. Our goal was to bring attention to the terrible working ---------- of farm workers in our country.
13. My mother doesn’t like to follow cooking recipes. She prefers to do artistic ---------- .
14. Doctors ---------- white coats to be different from others in any health care center.
15. We faced with many difficulties because we ---------- our error by waiting too long to call for help.

enjoyable- rarely- heritage- belongs- responsibility
16. To have ---------- time you should know that Holland has a northern climate, so depending on the time of year you’re 

visiting.
17. All the insured equipment ---------- to our company.
18. This building is my ---------- from my father, as it was for him from his father.
19. The ---------- of the advertising is very vital because as more businesses begin to sell the same product, competition 

increases.
20. In some countries men ---------- let women to take part in sport competitions easily.

با استفاده از کلمات خوانده شده در این درس سعی کنید جای خالی کلمات را با استفاده از بهترین انتخاب کامل کنید.

21. It makes good ---------- to feed and care animals which need our help in the nature.
22. A great ceremony is held in the ---------- of our great poet Sohrab Sepehry.
23. According to a study in the US if you want to ---------- your happiness you should know that people who tried six kinds of 

jam felt happier with their ---------- than those who were offered 24 jams to taste.
24. Be careful about your ---------- in a foreign country because a habit in your culture may be reflects a very bad thing in 

another.
25. When I thumbed my ---------- paper, saving swimmers from a shark attack came into my sight.
26. Because of the hot, smoky air and high ---------- inside the mine, It became so hard for the men to breathe.
27. It’s not surprising for Africans to be involved in wars in ---------- to tribalism problems.
28. He can’t have a complete resume because the ---------- time was too short for him to write it.
29. As you know just his sense of responsibility ---------- him from other candidates.
30. You’ll be ---------- if you say something without any thought.
31. If you touch poison ivy, you will get a terrible itch. So, it’s necessary to visit a ----------.
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32. When you’re going to go ---------- and your flight is delayed, there are some airports where you can actually enjoy yourself.
33. All the viewers ---------- laughing while the magician couldn’t bring out a rabbit from his hat.
34. I’ve never ---------- myself for the way I treated her.
35. She became so happy when she saw everybody was ---------- each other after the election results.
36. Lindka Cierach is a ---------- fashion designer. She makes very exclusive clothes for women.
37. If you are responsible for ---------- airports, for their services what your countries best airport number is.
38. A brief ---------- for hybrid cars is more environmentally friendly.
39. The clergy man will probably solve your ---------- problems.
40. Self-care is an ----------  feature to distinguish males and females.

مترادف هر یک از کلمات زیر را در جلوی آن بنویسید.

41. admiration: 
42. feeling: 
43. drop:  
44. make better: 

45. increase: 
46. appreciate:  
47. look after: 
48. donate: 

49. appropriate: 
50. doctor: 

متضاد هر یک از کلمات زیر را در جلوی آن بنویسید.

51. mixed up≠   
52. foreign country≠  
53. terrible≠  
54. stingy≠  

55. faithless≠  
56. lower≠  
57. be born≠  
58. at all≠  

59. ask≠  
60. pause≠  

با توجه به توضیحات زیر جدول را کامل کنید.

61. Hafez
62. kindly
63. great effort
64. main part of your body in your head
65. act or work

63 64 65 

61 →

62 →

کلمات و تعاریف را در دو ستون به یکدیگر متصل کنید.

a. generation66. In a quiet way

b. diary67. A book in which you record your thoughts or feelings or happenings everyday.

c. burst into tears68. To stop being angry with someone.

d. forgive69. To cry suddenly

e. calmly70. Many times

f. refer to71. All the people who were born at about the same time

g. repeatedly72. To mention or speak about Sb/ Sth

h. hug73. To put your arms around sb

i. collocation74. Plan, thought or suggestion

j. idea75. Words which come before or after other words.
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هر یک از عبارات زیر را با استفاده از یک کلمه از درس یکم کامل کنید.

76. ---------- of appreciation.
77. children’s ---------- center.
78. ---------- of poetry.

79. role ---------- our parent’s ---------- .
80. The ---------- of his poems.

کلمه ای به هر یک از گروه های زیر اضافه کنید که به سایر کلمات مرتبط باشد.

81. important- major- ----------
82. regard- respect- ----------
83. take care of- look after- ----------

84. produce- make- ----------
85. values- rules- ----------

کلمات مرتبط به هر یک از کلمات داخل کادر را بنویسید.

86. 

87. 

 
 

88. 

89. 

90. 

     

با استفاده از کلمات دو ستون A و B کلمات هم نشین بسازید.

91. question a. hearing 
92. make b. starters 
93. do c. a mistake 
94. hard of  d. religious education 
95. received e. exercise 

برای هر یک از کلمات داده شده، در متن زیر یک مترادف یا متضاد پیدا کنید.

96. honor of = 
97. unvaluable ≠  

98. property = 
99. based on = 

100. take≠  

Yet another important thing is our heritage and culture. We have much to learn from our parents with regards to our 
heritage, to be proud of our past. This heritage and history brings a sense of belonging.


