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  1قسمت :درس اول

 جمله ای که فاعل آن مشخص باشد و در ابتدای جمله قبل از فعل به کار رود:جمله معلوم . 

Amir washes the car on Fridays. 

 

  جمله ای است که فاعل آن در اول جمله نیامده و مفعول به جای فاعل در ابتدای جمله به کار رود: جمله مجهول.  

The car is washed on Fridays. 

 مجهول به معلوم جمله تبدیل مراحل
 .نویسیم می آن جای به را مفعول برداشته را فاعل -1

 بریم می بکار مفعول با متناسب بودن جمع و مفرد نظر از و جمله زمان با متناسب را  to beفعل  -2

 .نویسیم می را جمله بقیه و نوشته را فعل مفعول اسم -3

 .کنیم می اضافه جمله آخر در اضافه حرف همراه را فاعل تمایل صورت در    -4

  مفعول+فعل to be+مفعولاسم :      جمالت مجهول
 

سادهحال   Have , has + been+ pp :زمان حال کامل                am- is - are + pp :زمان 
کاملگذشته                was, were + pp :زمان گذشته ساده  : Had been+ pp 

سادهزمان   will be/ to be going to be+ pp :آینده 
 
1-her father/ Maryam / gave / for his birthday / a present/ last night 

Active:.................................................................................................. 

Passive:................................................................................................ 

مفرد و جمع  -3زمان جمله را تشخیص دهید  -2جمل معلوم است یا مجهول  -1جهول دقت کنید یادتان باشد در حل تست م

 بودن مفعول نیز مهم است

2-The children …………………….. to the park by their teachers last month. 

a ) will be taken               b) were taken                c) are taken            d)was took 
 
3-The film......................at school next Monday.(show)  

 4- This watch ..............very well since last year( work) 

 برای بیان سوالی کوتاه     2قسمت : درس اول 

 .فعل کمکی جمله پایه را پیدا کرده و می نویسیم -1

  .اضافه نمی کنیم notاضافه می کنیم اگر منفی بود  notاگر جمله پایه مثبت بود به فعل کمکی  -2

  .صورت ضمیر فاعلی می نویسیمفاعل را به  -3

-Mina's brother can pass his exams ,can't he? 

برای گذشته ساده  "did"برای زمان حال ساده و از " "do- doesاگر جمله فعل کمکی نداشت از افعال کمکی -

 .استفاده می کنیم

You  like music, don't you?  

-never - no-few-little-hardly-rarely-scarcely-seldomهرگاه جمله دارای کلمات منفی ساز مانند -

neither باشد، دم سوالی آن جمله مثبت خواهد بود. 

My parents never forget my good grades,.......................? 

My sister …………….at school, doesn’t she ?( eat) 

عصیری:تنطیم               م            امتحان نهاییخالصه گرامر زبان دوازده  
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 قسمت اول -2درس 

 «  clauseAdjective»جمله واره وصفی 

 . جمله واره وصفی اسم را توصیف می کند واطالعات بیشتری را در مورد اسم میدهد:  تعریف

The boy who is studying English comes from Shiraz.             

 . شروع می شوند which ،that ،whom ،whoجمله واره وصفی با ضمایر موصولی به ویژه : ضمایر موصولی

Who : برای توصیف انسان در حالت فاعلی از ضمیر موصولیwho استفاده می کنیم . 

The girl who is sitting on the chair is my sister. 

Whom : برای توصیف انسان در حالت مفعولی از ضمیر موصولیwhom استفاده می کنیم . 

The man whom I saw in the park works in the factory. 

Which : برای توصیف اسم غیر انسان از ضمیر موصولیwhich استفاده می کنیم . 

Factories which burn coal and oil help increase pollution. 

That :به جای ضمایر موصولی باال می توان ازthat کرد استفاده . 

 . استفاده کرد thatیا حرف اضافه وجود داشته باشد نمی توان از ( ،)اگر بعد از اسم کاما : توجه

The woman about whom we talk is our principle. 

 ترکیب کردن دو جمله با ضمایر موصولی             

 .همیشه جمله دوم را بالفاصله بعداز اسم مرجع بیاورید -1

 .یسیدبقیه جمله را می نو-3  .یادتان باشد ضمیری را که در جمله دوم به اسم مرجع بر می گردد حذف کنید -2

1-We visited a scientist. Our teacher suggested her. 

………………………………………………………… 

2- The bird was beautiful. It was kept in the cage. 

.................................................................................. 

3-The  man  ……….. . you met yesterday is my teacher.  

where          b. which        c. what           d. whom  

  نوع دوم  جمالت شرطی 2قسمت  -2درس 

 /would/ could) در شرطی نوع دوم جمله شرط به زمان گذشته و جواب شرط به زمان آینده در گذشته است یعنی 

might ) به همراه شکل ساده فعل 

If he needed any money, I would  lend it to him.  

  شود استفاده می wereاز  was  نوع دوم  ، اغلب بجای  شرطیدر 

1-If you ..................more products ,you 'd earn more money.(sell) 

2-If you .............so far away , we would visit you more. 

a. live                b. don't live          c. lived             d. didn't live 

3-If I were a doctor,........................................ 
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   elfarzanegan2@    قسمت اول -3درس 

"مجهول افعال مدال "Modal 

-My brother can fix the computer.    ( معلوم   ) 

-The computer can be fixed by my brother.( مجهول) 

 یادتان باشد معانی افعال مدال در آزمون خرداد و کنکور مهم است  

-I can come.(من می توانم بیایم)          - I should come. ( من بهتر بیام )  

-I must come.) من باید بیام)             - I have to come. (ن مجبورم بیامم   )  

- I may come. (من ممکن است بیایم  )   - I might come.(من به احتمال ضعیف می آیم 

       The principal may help him. 
-He ................................... 

 مورد     Modalکمکی فعل از باید باشند می  کمکی افعال دارای که مجهولی جمالت کردن منفی و سوالی برای -1 نکته
 . کرد استفاده  نظر

The price of gasoline shouldn't be risen by 5 percent per liter . 

Can the car be repaired? 

 

His son will be invited to dinner next week. 

when............................................................... 

  .اینگونه تست ها هم به معلوم و مجهول بودن و هم زمان معنای فعل مدال توجه کنیدتوجه در حل 

The road over the mountains .............if this rain turns to snow. 

a. are closed  b. can close     c. those can close d. might be closed 

 past perfect-( بعیدماضی ) زمان گذشته کامل  -2قسمت  -3درس 

   .به عملی اشاره دارد که قبل از عمل دیگری در گذشته انجام شده باشد  :کاربرد          فاعل + had+ اسم مفعول

He had sold his car before I visited him. 

 گذشته ی ساده + before + ماضی بعید

 گذشته ی ساده  + when + ماضی بعید

 ماضی بعید + because + گذشته ی ساده

 ماضی بعید + after +گذشته ی ساده 

1-A) Was Paul at the party when you arrived? B) No, he ……… home. ( 89شبه نهایی   

a. Went       b. had to go  c. has gone  d. had gone  

2-My father returned to the lovely island where he....................all his childhood 

before.( انسانی 89 ) 

a. had lived                b. has lived           c. had been lived                            d. has been lived 
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