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.اسامی به دو دسته قابل شمارش و غیر قابل شمارش تقسیم می شوند

1 گرامر درس

-5 Persian زبان ها-4 bread  بعضی از جامدات-3 blood - smoke مایعات و گازها-2 rice  ذرات خرد و کوچک مثل-1
jogging- chemistry رشته های تحصیلی و فعالیت ها-6 advice- patience-education مفاهیم انتزاعی
اسامی که در زبان انگلیسی در این دسته قرار می گیرند ولی در زبان فارسی قابل شمارش-9 wood -metal  عناصر و مواد-7
.هستند
money- luggage- vocabulary- furniture- garbage- rubbish- news- research -weather- traffic- homework
 نیز مورد توجه، اسامی که می توانند در بعضی جمالت قابل شمارش ودر بعضی جمالت دیگرغیر قابل شمارش باشند:1نکته
- glass - sheep - sugar - noise - time- coffee- : مثل.طراحان سواالت کنکورو آزمون های ازمایشی قرار می گیرند
paper-hair -work- light- painting- My father gathered .............and built ...........to make ...............
a. some woods- fire- some coffee
b. some wood - a fire- some coffee
c. some woods- a fire- some coffees d. some wood - fire- some coffee
. که مترا دف آن است غیر قابل شمارش می باشدweather کلمه،  به معنی آب و هوا قابل شمارش استclimate  کلمه:2 نکته
.) کاربرد داردvocabulary  وword ( )homework  وassignment( )work  وjob) این نکته در کلمات دیگری مثل
پیشروصفت های شمارشی مبهم اسامی قابل شمارش
a lot of - lots of - many -several - some-any- no - a few- few- fewer- how many
پیشرو ها یا صفت های شمارشی مبهم اسامی غیر قابل شمارش
a lot of - lots of - much- some- no- any- a little- little-less- least-how much
- My teacher gives me .............advice on learning English.
a. a lot
b. many
c. much
d. plenty
. بار مثبت دارندa little - a few  به جمله مفهوم منفی می دهند ولیlittle - few  کلمات: 3نکته
واحد های شمارش اسامی غیر قابل شمارش
a bottle of milk / a piece of cake/ a piece of advice / a glass of water/ a bag of rice/ a loaf of bread/ a
jar of jam / a slice of banana/ a kilo of meat / a bar of soap/a bar of chocolate / a bit of information/
a piece of information / a sheet of paper/ a drop of water/ an item of news/ a carton of milk ...
.  این واحد ها را می توان مانند اسامی قابل شمارش به صورت جمع و مفرد بیان کرد:توجه
-I bought two loaves of bread.
-“How … of bread do you want?”, asked the baker.
a) many bars
b) much bar

c) many loaves

d) much loaf

. یک جمله در زبان انگلیسی یک جمله خبری را معموال می توان به صورت زیر نوشت- ساختار یک جمله خبری انگلیسی
Subject+ Verb+ Object+ Manner of adverb+ Place of adverb+ Time adverb
فاعل
فعل
مفعول
قید حالت
قید مکان
قید زمان
... این قیود عبارتند از. قیود تکرار بعد از فعل کمکی قبل از فعل اصلی می آیند:قید تکرار
always - usually- often- sometimes- occasionally- hardly- rarely- seldom- barely- never
.) قید مکان به آن می چسبدwalk- go- leave- come- fly- run  اگر فعل جمله یک فعل حرکتی باشد) مثل:1 نکته
They walk to school slowly.
. اگر جمله دو قید مکان یا زمان داشته باشد مورد جزئی تر را اول و مورد کلی تر را بعدش می آوریم:2نکته
I visited her at 7 o'clock on Sunday 10th May.
1
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b- He ate fast his dinner and went out
d-I often help my friends with their homework

تنظیم :عصیری

1- Choose the most natural word order
a- Did the children go late to bed last night
c- Amir and his father walk every morning to work

معرفی اعداد انگلیسی
)38 (thirty- eight
Three hundred employees

 -1برای نوشتن اعداد بین  22تا  122بین دهگان و یکان خط تیره می گذاریم.
 -2اسامی که بعد از عدد می آیند جمع بسته می شوند اما خود عدد جمع بسته نمی شود.

 - 3یادتان باشد  ،بعد از عدد  122آوردن خط تیره بین دو بخش ضروری نیست.اما می توان از andاستفاده کرد.
102 one hundred two
یا
one hundred and two
 -4وقتی می گوییم صد ها  ،هزار ها کلی گویی می کنیم در این صورت می توانیم آن عدد را به صورت جمع بنویسیم.
-Millions of viewers watched our football match .
 -5اگر می خواهید بگویید یک صد و یک هزار از  oneو  aمی توان استفاده کرد .
)  a thousandیا

1000 ( one thousand

توجه :در قسمت میانه اعداد مرکب برای عدد یک صد ،یک هزار و غیره از  oneاستفاده شود.
4100( Four thousand ( and) one hundred
1-A: How ..............do you have about the IELTS exam? B: About three ..............megabytes.
a. some information- hundreds
b. much information- hundred
c.
some information- hundred
d. much information- hundreds
درس  -2زمان حال کامل

اسم مفعول  +have/has+فاعل
He hasn't lived in Paris.
?Have you met him yet

We've been to Paris.

کاربرد
 -1برای بیان عملی که در گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
-I have studied English since 1990.
 -2برای بیان عملی که در گذشته نزدیک اتفاق افتاده ولی اثر آن در زمان حال مشاهده می شود.
- I've just had a sandwich.
 -3بیان کننده عملی است که در گذشته نامعلوم انجام شده است.
 -4عملی که چندین بار از گذشته تا حال تکرار شده است.
هر وقت کلمات زیر را در جمالت دیدید دقت کنید به احتمال زیاد جمله شما به زمان حال کامل است.
اززمانی که ) 1- since
)تا به حال -تاکنون () 4- everهرگز )  ( 3- neverبرای  -به مدت( 2- for
)تا کنون() 9-so farهنوز() 8-stillتازه -همین حاال() 7- justاخیرا() 6-recentlyتاهمین حاال -قبال(5- already
)یک بار -دو بار( ) 12-once/twice/three timesتا حاال()11-up to nowهنوز( 10- yet
اسم مصدر:کاربرد های اسم مصدر (فعل  ingدار  -1نقش مفعول  :بعد از افعال زیر فعل به صورت  ingدار میآید.-Like-dislike-enjoy-prefer-finish-stop-quit-give up-escape-start-practice-go on- keep (on)-carry on
-suggest- consider- avoid-spend-miss

@pdf_jozve
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ

-remind- imagine -hate-love- deny-mind -busy- risk
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 -2نقش مفعول حرف اضافه  :بعد از حروف اضافه و افعالی که با حروف اضافه همراهند اسم مصدر به کار می رود.
مثلWith-by-in-for-at-about-from-between-without-against-before:
She is interested in watching TV.
-3به عنوان فاعل در ابتدای جمله :اگر فاعل جراند باشد فعل به صورت مفرد به کار می رود.
-Walking is good for your health
 -4بعد از افعال  do- go-comeچنانچه فعل دوم جمله بر فعالیت جسمی یا ورزشی داللت داشته باشد .
-Let's go swimming .
- She went shopping previous week.
No fishing-No parking.
-5برای تابلو های هشدارنیز از فعل  ingدار استفاده می شود
 -6اگر بخواهیم معنای فاعل را کامل کنیم (.در این حالت جراند نقش متمم فاعلی دارد)
Her hobby is collecting stamp.
نکته :1برای منفی کردن اسم مصدر کافی است قبل از اسم مصدر  not ،قرار دهیم.
-Not working during summer made her bored.
1-I often avoid ………. shopping on weekends because the stores are so crowded.
a) go
b) to go
c) going
d) from going
 به افعال ترکیبی نیز در درس  2اشاره شده این افعال در سواالت واژگان و کلوز مورد توجه طراحان سوال قرار می گیرد مثلlook for- look after- get along- go away- hang out- watch out- take after- figure out- give out-work out- give
off- come up with-keep off- keep away- believe in-get around-end in-reflect on- look out-lead to-plug
inprovide with- range from
.....................................to- stand for-take out( from ATM)-take off-pass away-graduate from- take part in

درس  3جمالت شرطی ) (conditional sentencesجمالت شامل دو قسمت میباشند :یکی جمله واره شرطی ) If
 ( clauseو دیگری جمله واره اصلی ( .)Main clause
If I see him, I'll tell him the news.
جمالت شرطی نوع اول  -در شرطی نوع اول جمله واره شرطی به زمان حال ( حال ساده /استمراری /کامل) و جواب شرط به
زمان آینده است  .این شرطی را شرطی محتمل نیز می گویند .در این نوع شرطی عالوه بر  willمیتوان از can، must، should
 may، might،و غیره نیز استفاده کرد که در این صورت معنی آن کمی فرق خواهد کرد.

If you work hard, you will pass the exam.
You'll get wet if you don't take an umbrella.
زمان حال
زمان آینده
جمالت شرطی نوع دوم در شرطی نوع دوم جمله شرط به زمان گذشته و جواب شرط به زمان آینده در گذشته است یعنی (
 )would/ could/ mightبه همراه شکل ساده فعل مثل:
)If he needed any money, I would lend it to him. (But he doesn't need it
نکته : 1در این نوع جمالت ،اغلب بجای  wasاز  wereاستفاده میشود:
If I were living in Tehran, we could meet more often.
نکته :2در شرطی نوع اول جواب شرط می تواند به صورت امری به کار رود .
If you want to pass the exam , study this book very careful.
نکته  :3در جمالت شرطی اگر حقایق علمی و حقایق همیشه صادق مطرح شود  ،جواب شرط به صورت حال ساده مطرح می
شود.
If you heat ice, it turns into water.
حال ساده
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، ) ( درغیر این صورتotherwise  کلمات شرط دیگر عبارت هستند از، " کلمه شرط استif"  همانطور که می دانید:4 نکته
)( مگر اینکهunless )( به شرطی کهas long as ،)( به شرطی کهon condition that ، )(حتی اگرeven if
Unless you leave at once , you 'll be late.
Her father pays her fees, otherwise she won't be here.
1-If she ..............for the weekend , we can take her out to dinner .
a. stays
b. will stay
c. staying
d. stayed
)present and past participle( صفات فاعلی و صفت مفعولی
این صفت نشان دهنده ایجاد یک اثر است. دارمی تواند در نقش صفت فاعلی بکار رودing گاهی اوقات یک فعل:  صفت فاعلی) هیجان انگیزexciting( )amusing( ) ( سرگرم کننده.انگیزه)به دست می اید-و در فارسی با اوردن پسوند هایی (کننده–اور
 به فعل با قاعده نیز به دست می اید که نشان دهنده ی پذیرش یکed از افزودن. همان قسمت سوم فعل می باشد:صفت مفعولی)( هیجان زدهexcited )(سرگرم شده- amused: زده) به دست می اید مثل-اثر است و درفارسی با اوردن (شده
Ali is excited because the film is exciting
1-After ten hours of hard work, Tom did not look ....so I let him go ahead and finish the job.
a)tired

b)tiring

c)to tire

d)to be tiring

 اسدددت کددده خیلدددی از ایدددن. بنویسدددیمto  بعدددد از اکثدددر افعدددال انگلیسدددی بایدددد فعدددل را بددده شدددکل مصددددر بدددا: )Infinitive( مصددددر
.فعل ها می توانند بین خود و فعل بعدی یک مفعول هم بپذیرند
Advise-agree-forget-plan-permit-allow-ask-decide-force-expect-hope- cause-order-would like wishtry-tell/told-promise-want-invite- encourage-warn
.................................................................................................................................................................
-Her father allowed her to use his car.
 نقش فاعل اگر مصدر نقش فاعل داشته باشد فعل به صورت مفرد بکار می رود-1 infinitive (کاربردهای مصدر
To give advice is easy.
)it +to be(+ صفتfor+)(ضمایر مفعولی+ to مصدر با:فرمول
 می ایدto بعد از صفت در الگوی زیرمصدر با-2
It is hard for me to read the book.
I ran fast to catch the bus

.. از مصدر برای بیان مقصود نیز می توان استفاده کرد-3

He wanted to communicate better

 به عنوان مفعول بعد از افعال باال-4
 بعنوان متمم برای فاعل جمله-5

Her plan is to spend two hours finishing the report.
. ) استفاده کردin order to  وso as to (  برای بیان مقصود به جای مصدر می توان از:1 نکته
They learn English in order to find a good job.
. بکار می رودto) فعل به صورت مصدر باwhen- how-who-whether-what... ( بعداز کلمات پرسشی مثل:2 نکته
I don't know what to buy for my mother.
1- There was a girl doing her .........while there was a line of 5 people waiting ..........the restroom.
a. hair- to use
b. hairs - using
c. hairs - to use
d. hair- using
2-My student finds that specific British accent ........because it's quite quick.
b. difficult to understand
a. difficult understand
c. for understanding difficult
d. understanding difficult
3-Not ............... as a finalist in the spelling competition caused young Scott ............... from
depression for months afterwards.
a. to have chosen – to suffer
b. to have chosen – suffering
c. being chosen – to suffer
d. being chosen – suffering
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