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Lesson Lesson 11

Sense of Appreciation

Grammar
1. There was a fire at the hotel last week. Two of the rooms ........... .

1) damage 2) damaged 3) were damaged 4) are damaging  

2. Babysitting grandchildren ........... brain function and memory.
1) increasing 2) increase 3) increases 4) increased

3. Hafez ............. to be as one of the most famous Persian poets of all time.
1) knows 2) knew 3) is known 4) was known

4. The capital of Iran, Tehran, ........... more and more popular because of its well-
known surgeons.

1) get 2) gets 3) getting 4) is getting

5. I wonder why a lot of spam e-mails ............. to me right now.
1) are sending 2) send 3) are sent 4) are being sent 

6. Last night, my mother ............ more salt to the soup, and then it ............ much better.
1) adds - tastes  2) is adding - is tasting
3) added - tasted  4) has added - has tasted

7. The Eiffel Tower ........... by the French engineer, Alexander-Gustave Eiffel.
1) built 2) is built 3) is being built 4) was built

8. We ........... our business and wanted you to be a part of business club.
1) were expanded 2) expand 3) were expanding 4) are expanding

9. The man ........... in a prison because he did something very bad.
1) was holding 2) held 3) is being held 4) was being held

10. Peter ............. for three different companies since he graduated two years ago.
1) worked 2) was working 3) had worked 4) has worked

11. Many apartments ………… for the poor employees during the last five years.
1) were built 2) were building 3) have built 4) have been built

12. You ........... probably already be a member of a union.
1) are going 2) will 3) are going to 4) were going to 
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13. The new high-quality models of sunglasses are going to ........... in our factory 
next year. 

1) be produced 2) be producing 3) produced 4) produce

14. They have gone away for a few days, ...........? 
1) did they 2) have they 3) didn’t they 4) haven’t they

15. My English class is really enjoyable, ........... I have a lot of homework.
1) so 2) and 3) or 4) but

16. The driver you are talking about drives carelessly. He ............ for dangerous 
driving yesterday.

1) fined 2) was fined 3) found 4) was found

17. The TV viewers were too sleepy to keep their eyes open while the movie ............ .
1) was being shown  2) has shown
3) was showing  4) have been shown

18. The result of the test shows that one of the students ............ very well.
1) will teach  2) hasn’t been taught
3) haven’t been taught 4) won’t be taught

19. There were a lot of children in the amusement park at 8 P.M., ............?
1) were they 2) weren’t they 3) were there 4) weren’t there

20. Betty’s uncle ............ to hospital for an urgent operation last night.
1) is taken 2) has been taken 3) has taken 4) was taken

21. Your English teacher, Mrs. Jones never speaks Persian in class, ............?
1) does she 2) doesn’t she 3) does he 4) doesn’t he

22. The new book he has recently written ............ very soon.
1) will be published  2) will publish
3) has been published 4) is going to write

23. The English language ............ nearly all over the world nowadays.
1) has spoken 2) spoken 3) was spoken 4) is spoken

24. There was an important meeting last week and a number of suggestions ............ .
1) was made 2) have made 3) were made 4) were making

25. The police never found the money stolen in the robbery, ............?
1) didn’t he 2) did he 3) didn’t they 4) did they

26. Mary and John said they ............ good progress in their studies then.
1) are making  2) are being made
3) were making  4) were being made
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پاسخ نامه تشریحی 

Lesson Lesson 11

Sense of Appreciation

Grammar

	1  گزینه  گزینه 33.

درسنامه درسنامه 11:: جمالت مجهول"	

بایکفاعلویکفعلشروعمیشود. جملهمعمواًلً
Iwork 

گاهیاوقاتدرجمله،یکمفعولنیزداریم؛البتهاگرفعلجمله،گذرا)متعدی(باشد:
TheysawParham »آنهاپرهامرادیدند.«

بهاینجمالت،جمالتمعلومگفتهمیشود.
گاهـیاوقات،فاعلجملٔهمامشـخصنیسـت.دراینحالتمفعولبهابتدایجملـهمیآید،زیرامیخواهیمدر

موردمفعولجملهصحبتکنیم:
Parhamwasseen »پرهامدیدهشد.»

گاهیاوقات،فاعلجملٔهمااهمیتینداردودرواقعمفعولجملهنسـبتبهفاعلاهمیتبیشـتریدارد.دراین
حالت،مفعولبهابتدایجملهمیآیدوفاعلجملههمراهباحرفاضافٔهbyدرانتهایجملهبهکارمیرود.

البتهاگرفاعلجملهبهصورتضمیرفاعلیبود؛ابتداآنرابهضمیرمفعولیتبدیلمیکنیم،سپسبعداز	

حرفاضافٔهbyدرانتهایجملهبهکارمیبریم.
Parhamwasseenbythem »پرهامتوسطآنهادیدهشد.«

بهاینجمالت،جمالتمجهولگفتهمیشود.
بنابراینجملٔهمجهول،جملهایاستکهفاعلشغایباست.

فعل فاعل

فاعل فعل مفعول

مفعول فعلمجهول

مفعول فعلمجهول فاعلجملٔهمعلومکه
بهصورتضمیرفاعلیدرآمده
byوبعدازحرفاضافٔه
درانتهایجملهآمدهاست.
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.Theysignedthecontractمثال: Thecontractwassigned.

قراردادامضاشد.آنهاقراردادراامضاکردند. 
طخزمیتختمجمالتم جهول:

1(ابتداسهقسمتفاعل،فعلومفعولرادرنظرمیگیریم.
2(مفعولجملٔهمعلوم،درابتدایجملهبهجایفاعلآمدهوفاعلحذفمیشود.

اسمیاستکهبعدازفعلبهکارمیرود.	 مفعولدرجملهمعمواًلً

اگرمفعولدرجملٔهمعلومبهصورتضمیرمفعولیبودآنرابهضمیرفاعلیتبدیلنمودهوسپسدرابتدای	
جملهمیآوریم.برایمثالmeبهIویاherبهSheتبدیلمیشودویا....

)me,you,him,her,it,us,you,them(ضمیرمفعولی
)I,You,He,She,It,We,You,They(ضمیرفاعلی

3(فعلجملٔهمعلومبهشکلسومتبدیلمیشود.

شکلسومفعلرامیتوانیددرانتهایکتابخودببینید.	
4(قبلازقسمتسوم،شکلمناسبیازفعل)tobe(رامیآوریمکهبازمانفعلجملٔهمعلومهماهنگیداشتهباشد:
Theysignedthecontract. »آنهاقراردادراامضاکردند.«

   شکل های مختلف to be در جمالت مجهول

am/is/areحال ساده

am being/ is being/ are beingحال استمراری

was/wereگذشته ساده

was being/were beingگذشته استمراری

have been/has beenحال کامل

had beenگذشته کامل

will be/ am going to be/is going to be/are going to beآینده

Example: مثال:
)?(signedthecontract فاعلراحذفمیکنیم:
Thecontract..… مفعولرابهابتدایجمله،جایفاعلمیبریم:
Theconcert)(signed. فعلجملٔهمعلومبهشکلسومفعلتبدیلمیشود:

قبلازشکلسومفعل،شکلمناسبیازفعل)tobe(رامیآوریم:
Thecontractwassigned. »قراردادامضاشد.«

فاعل فعل مفعول مفعول فعلمجهول
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روشمششتیتسپمجمالتم جهول:

جملهایمجهولاستکه:
1(بامفعولشروعشود.

2(زمانیکهفعلآنرامعنیمیکنیم،مفهومشـدندرآنوجودداشـتهباشـد.برایمثالفعل)نوشتن(ترجمه
شود)نوشتهمیشود(.اینیکفعلمجهولاست.

باوجودفعلگذرا)متعدی(ولیبعدازجایخالیبالفاصلهیکحرفاضافهآمدهباشد. 3(معمواًلً

البتهبهشرطآنکهفعلموردنظردومفعولهنباشدکهدراینحالتنمیتوانازاینقانوناستفادهکرد.	
روشمششتیتسپماستم جهول:

درگزینههافعلهایمجهولومعلومدیدهمیشود.
روشحلاول)ترجمه(:جملهراترجمهمیکنیماگرفعلموردنظرمفهومشدنداشت،آنجملهمجهولاست

وباتوجهبهزمانجمله،گزینٔهدرستراانتخابمیکنیم.
روشمحلمدومم)کتربخد(:

بامفعولغیرانسان( 1(جملهبامفعولشروعمیشود)البتهمعمواًلً
2(بعدازجایخالیحرفاضافهداریم.

اوجه:فعلمجهولدرزمانهایمختلفشـکلهایمتفاوتیداردکهدرجدولزیرودرتسـتهایادرسنامههای
بعدباآنهابیشترآشناخواهیدشد.

مجهول حال ساده  .is written  am / is / are + p.pنوشته می شود

مجهول گذشته ساده.was writtenwas / were + p.pنوشته شد

مجهول حال استمراری  .is being written  am / is / are + being+ p.pدر حال نوشته شدن است

مجهول گذشته استمراری.was being writtenwas / were+ being + p.pداشت نوشته می شد

قرار است نوشته شود

نوشته خواهد شد

is going to be written

will be written

am / is / are going to + be + p.p.

will + be + p.p

مجهول آینده ساده

مجهول ماضی نقلیhas been writtenhave / has + been + p.pنوشته شده است

مجهول ماضی بعیدhad been writtenhad + been + p.pنوشته شده بود

مجهول فعل های ُمدال.can be writtencan, could, may,…. + be + p.pمی تواند نوشته شود

در تست فوق گزینه های »1، 2 و 4« فعل های معلوم هستند و گزینٔه »3« فعل مجهول است. این تست مجهول است زیرا: 
Two of the rooms. 1( جمله با مفعول شروع شده است، یعنی

2( وقتی جمله را معنی می کنید، مفهوم »شدن« در آن وجود دارد.
3( فعل damage یک فعل گذرا )متعدی( است ولی بعد از جای خالی، مفعول به کار نرفته است.
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	1  گزینه  گزینه 33 .

درسنامه درسنامه 22:: زمان حال ساده "	

اززمانحالسـاده)simplepresent(براینشـاندادنکاریکهدرزمانحالطبق:الف(عادتیاتکرارکاری
ب(واقعیتیاقاعدهعمومیاتفاقمیافتد،استفادهمیکنیم.

 الف(ماکخارمکتری:
HeplaystenniseveryFriday. »اوهرجمعهفوتبالبازیمیکند.«

ب(معتدت:
Fatpeopleeatfoodveryfast. »افرادچاقخیلیسریعغذامیخورند.«

پ(مواقعیتمستمقتعدهمعمو پ:
TheSunrisesintheeast. »آفتابازسمتشرقطلوعمیکند.«

ت(معملپمکهمبخایمهمینهمدریتمایت:
Ilikepizza. »منپیتزادوستدارم«
 یتختترمحتلمیتده
درجمالتمثبت،فعلبهصورتشـکلسـادهاستفادهمیشود.تنهابرایسـومشخصمفردبهفعلموردنظر
)s/-es-(اضافهمیشود.درشکلمنفیوسؤالیبایدازفعلکمکی)doesیاdo(برایسومشخصمفرداستفاده

کرد.جدولزیرساختارجمالتدراینزمانرانشانمیدهد.

+-؟

Do I see him?I don’t see him..من او را می بینمI see him.

Do you see me?You don’t see me..تو من را می بینیYou see me.

Does he see you?He doesn’t see you..او )مرد( تو را می بیندHe sees you.

Does she see them?She doesn’t see them..او )زن( آن ها را می بیندShe sees them.

Does the cat see him?The cat doesn’t see him..گربه او را می بیندThe cat sees him.

Do we see her?We don’t see her..ما او را می بینمWe see her.

Do they see it?They don’t see it..آن ها آن را می بینندThey see it.

از آن جایی که این تست در مورد یک قاعدٔه کلی صحبت می کند، باید از زمان حال ساده استفاده کنیم.
ترجمه: نگهداری از نوه ها باعث افزایش عملکرد مغز و حافظه می شود.
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	1  گزینه  گزینه 33 .

	"am/is/are + P.P درسنامه درسنامه 33:: مجهول در زمان حال ساده

مجهولزمانحالسـادهنیزازنظرمفهوموکاربردهمانندحالتمعلومشاسـت؛درحالیکهازنظرساختارباید
ویژگیهایمجهولحفظشود.

یتختترم جهولمدرمز تنمحتلمیتده
+-؟

Am I seen?I am not seen..من دیده می شومI am seen.

Are you seen?You are not seen..تو دیده می شویYou are seen.

Is he seen?He is not seen..او )مرد( دیده  می شودHe is seen.

Is she seen?She is not seen..او )زن( دیده  می شودShe is seen.

Is it seen?It is not seen..آن دیده می شودIt is seen.

Are you seen?You are not seen.شما ها دیده  می شویدYou are seen

Are they seen?They are not seen..آن ها دیده می شوندThey are seen.

با توجه به مفهوم جمله و موارد زیر، این تست مجهول است:
1( فعل know یک فعل گذرا است، ولی بعد از جای خالی مفعولی نیامده است.

2( بعد از جای خالی بالفاصله حرف اضافه )to( آمده است.
ترجمه: حافظ به عنوان یکی از معروف ترین شاعران ایرانی در تمام دوران شناخته می شود.

	1 گزینه گزینه 44.

درسنامه درسنامه 44:: زمان حال استمراری"	

اززمانحالاستمراری)progressivepresent(براینشاندادنکاریکهدرلحظٔهصحبتکردندرحالاتفاق
افتادناست،استفادهمیشود.

کتربخدمز تنمحتلمایتمخاری
الف(اتفاقیکهدقیقًاهمیناالندرحالوقوعاست:

MyEnglishteacheristeachingintheclassrightnow. 
»معلمانگلیسیمنهمیناالندرحالتدریساست.«

ب(اتفاقیکهدرآیندٔهنزدیکرخخواهدداد.)البتهبایدبایکقیدزمانآیندهبهکاررود.(
Weareeatingfishfordinnertonight. »امشببرایشامماهیمیخوریم.«

پ(اتفاقیکهدرحالحاضرواقعمیشود،ولینهدقیقًادرزمانبیانجمله:
IamreadingafamousbookbyCharlesDickenscalledGreatExpectation.
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»دارمیککتابمعروفیبهنامآرزوهایبزرگبهنویسندگیچارلزدیکنزمیخوانم.«
ت(شرایطیکهدرحالتغییراست:

Theweatherisgettingbetter. »هواداردبهترمیشود.«
am/is/are+)v.(ing ساختارزمانحالاستمراری

+-؟

Am I working?I am not working..من دارم کار می کنمI am working.

Are you working?You are not working..تو داری کار می کنیYou are working.

Is he working?He is not working..او دارد کار می کندHe is working.

Is she working?She is not working..او دارد کار می کندShe is working.

Is it working?It is not working..آن دارد کار می کندIt is working.

Are we working?We are not working..ما داریم کار می کنیمWe are working.

Are they working? They are not working..آن ها دارند کار می کنندThey are working.

این تست شرایطی را که در حال تغییر است، نشان می دهد؛ بنابراین باید از زمان حال استمراری استفاده کرد.
ترجمه: پایتخت ایران، تهران، به خاطر جراحان بنامش دارد معروف می شود.

	1  گزینه  گزینه 44.

	"am/is/are+being+P.P درسنامه درسنامه 55:: مجهول در زمان حال استمراری

مجهولزمانحالاستمرارینیزازنظرمفهوموکاربرد،همانندحالتمعلومشاست؛درحالیکهازنظرساختار
بایدویژگیهایمجهولحفظشود.

am/is/are+being+p.p. ساختارمجهولدرزمانحالاستمراری

+-؟

Am I being seen?I am not being seen..من دارم دیده می شومI am being seen.

Are you being seen?You are not being seen..تو داری دیده می شویYou are being seen.

Is he being seen?He is not being seen. .او )مرد( دارد دیده می شودHe is being seen.

Is she being seen?She is not being seen. .او )زن( دارد دیده می شودShe is being seen.

Is it being seen?It is not being seen..آن دارد دیده  می شودIt is being seen.

Are you being seen?You are not being seen..شماها دارید دیده  می شویدYou are being seen.

Are they being seen?They are not being seen..آن ها دارند دیده  می شوندThey are being seen.
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با توجه به مفهوم جمله و موارد زیر، این تست مجهول است:

1( فعل sent یک فعل گذرا است؛ ولی بعد از جای خالی، مفعولی نیامده است.
2( بعد از جای خالی بالفاصله حرف اضافه )to( آمده است.

ترجمه: نمی دانم که چرا در حال حاضر تعداد زیادی ایمیل های spam دارد برای من ارسال می شود. 

	1  گزینه  گزینه 33.

درسنامه درسنامه 66:: زمان گذشته ساده "	

برایبیانعملیاستفادهمیشودکهدرگذشتهانجامشدهودرهمان اززمانگذشتهساده)simplepast(معمواًلً
گذشتهتمامشدهوپروندٔهآنزمانبستهشدهاست.

WewenttoGorgan,acityinthenorth,lastmonth. »ماهگذشتهبهگرگانشهریدرشمالرفتیم.«
یتختترمگذشتهمیتده

درزمانگذشتهساده،فعلاصلیجملهبهگذشتهتبدیلمیشود.درصورتیکهفعلموردنظرباقاعدهباشد،این
کاربااضافهکردنپسـوند)-d/-ed(اتفاقمیافتدودرصورتیکهفعلبیقاعدهباشـد،بایدشـکلگذشتهآنرا
پیداکنید.برایمنفییاسـؤالیکردنجمالت،دراینزمانبایدازفعلکمکیdidاسـتفادهکنید.پسازاضافه
شـدنفعلکمکیبهجمله،فعلاصلیدرشـکلعادی)زمانحال(ظاهرمیشود.جدولزیرساختارجمالتدر

زمانگذشتهسادهرانشانمیدهد:

+-؟

Did I see him?I didn’t see him..من او را دیدمI saw him.

Did you see me?You didn’t see me..تو او را دیدیYou saw me.

Did he see you?He didn’t see you..او )مرد( مرا دیدHe saw you.

Did she see them?She didn’t see them..او )زن( دیدShe saw them.

Did the cat see him?The cat didn’t see him..گربه او را دیدThe cat saw him.

Did we see her?We didn’t see her..ما او را دیدیمWe saw her.

Did they see it?They didn’t see it..آن ها او را دیدندThey saw it.

بـا توجـه بـه قید زمـان last night گزینٔه »3« صحیح اسـت و با توجـه به این که قید زمان مشـخص به کار رفته، 
نمی توان از حال کامل یا گزینٔه »4« استفاده کرد.

ترجمه: دیشب مادرم به سوپ نمک بیشتری اضافه کرد و مزٔه آن خیلی بهتر شد. 
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	1  گزینه  گزینه 44.

درسنامه درسنامه 77:: مجهول در زمان گذشته ساده"	

مجهولزمانگذشـتهسـادهنیزازنظرمفهوموکاربردهمانندحالتمعلومشاسـت؛درحالیکهازنظرساختار
بایدویژگیهایمجهولحفظشود.

was/were+P.P ساختارمجهولدرزمانگذشتهساده

+-؟

Was I seen?I was not seen..من دیده می شومI was seen.

Were you seen?You were not seen..تو دیده  می شویYou were seen.

Was he seen?He was not seen..او)مرد( دیده  می شودHe was seen.

Was she seen?She was not seen..او )زن( دیده  می شودShe was seen.

Was it seen?It was not seen..آن دیده  می شودIt was seen.

Were you seen?You were not seen..شما ها دیده  می شویدYou were seen.

Were they seen?They were not seen..آن ها دیده می شوندThey were seen.

با توجه به مفهوم جمله و موارد زیر، این تست مجهول است:
1( فعل built یک فعل گذرا است ولی بعد از جای خالی، مفعولی نیامده است.

2( بعد از جای خالی بالفاصله حرف اضافه )by( آمده است.
سه گزینٔه »2، 3 و 4« مجهول هستند، ولی با توجه به این که برج ایفل قباًل ساخته شده است، باید از مجهول 

گذشته ساده استفاده شود.
گزینٔه »1« فعل گذشته ساده، گزینٔه »2« مجهول حال ساده، گزینٔه »3« مجهول حال استمراری و گزینٔه »4« 

مجهول گذشته ساده است.
ترجمه: برج ایفل توسط مهندس فرانسوی به نام الکساندر گوستاو ایفل ساخته شد.

	1  گزینه  گزینه 33.

درسنامه درسنامه 88:: زمان گذشته استمراری"	

اززمانگذشتهاستمراری)pastcontinuous(درزبانانگلیسیبراینشاندادنیکفرآینددرگذشتهاستفاده
میشودیاکاریکهدرمدتزمانمشخصدرگذشتهدرحالانجامشدنبوده،استفادهمیشود.

کاربردزمانگذشتهاستمراری
الف(عملیکهبرایمدتیدرگذشتهانجاممیشدهاست.

Iwaseatingdinnerat9:00lastnight. »منساعت9دیشبداشتمشاممیخوردم.«
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ب(عملناتمامیدرگذشته)1(کهتوسطعملدیگرقطعشده)2(است:

Iwashavingabeautifuldreamwhenthealarmclockrang.

»وقتیزنگساعتبهصدادرآمدمنداشتمیکخوابزیبامیدیدم.«
ب(عملیکهبیانکنندٔهتغییردرتصمیمگیریدرزمانگذشتهبود:

Iwas goingtospendthedayatthebeachbutI’vedecidedtogetmyhomeworkdoneinstead.
»منقصدداشتمروزمرادرساحلبگذرانم،اماتصمیمگرفتمبهجایآنتکالیفمراانجامدهم.«

پ(عملـیکهبیانکنندهدرخواسـتبسـیارمؤدبانهمیباشـد:دراینحالتفعلwonderبهصورتگذشـتٔه
استمراریبهکارمیرود.

“Iwas wonderingifyoucouldbaby-sitformetonight.”
»نمیدانمکهآیامیتوانیدامشبازبچٔهمنمراقبتکنید.«

was/were+)v.(ing ساختارزمانگذشتهاستمراری
سـاختارزمانگذشـتهاستمراریخیلیشبیهزمانحالاسـتمراریاست؛بااینتفاوتکهبهجایاستفادهازفعل
am,is,areدرزمانحالازشـکلگذشـتهآنیعنیwas/wereاسـتفادهمیشود.جدولزیرساختارجمالتدر

اینزمانرانشانمیدهد:
+-؟

Was working?I was not working..من دارم کار می کنمI was working.

Were you working?You were not working..تو داری کار می کنیYou were working.

Was he working?He was not working..او دارد کار می کندHe was working.

Was she working?She was not working..او دارد کار می کندShe was working.

Was it working?It was not working..آن دارد کار می کندIt was working.

Were we working?We were not working..ما داریم کار می کنیمWe were working.

Were they working? They were not working..آن ها دارند کار می کنندThey were working.

با توجه به مفهوم جمله و کاربرد فعل گذشتٔه wanted باید از زمان گذشته استفاده کنیم. )دلیل رد گزینه های 
»2 و 4«( مفهوم جمله معلوم است، پس گزینٔه »3« صحیح است.

ترجمه: ما داشتیم کسب و کار خود را گسترش می دادیم و می خواستیم که شما بخشی از آن باشید.

)1( )2(
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	1  گزینه  گزینه 44.

درسنامه درسنامه 99:: مجهول در زمان گذشته استمراری"	

مجهولزمانگذشـتهاسـتمرارینیزازنظـرمفهوموکاربـرد،همانندحالتمعلومشاسـت؛درحالیکهازنظر
ساختاربایدویژگیهایمجهولحفظشود.

was/were+being+P.P ساختارمجهولدرزمانگذشتهاستمراری
+-؟

Was I being seen?I was being not seen..من داشتم دیده می شدمI was being seen.

Were you being seen?You were being not seen..شما داشتید دیده می شدیدYou were being seen.

Was he being seen?He was being not seen..او )مرد( داشت دیده می شدHe was being seen.

Was she being seen?She was being not seen..او )زن( داشت دیده می شدShe was being seen.

Was it being seen?It was being not seen..آن داشت دیده می شدIt was being seen.

Were you being seen?You were being not seen..شما داشتید دیده می شدیدYou were being seen.

Were they being seen?They were being not seen..آن ها داشتند دیده  می شدندThey were being seen.

با توجه به مفهوم جمله و موارد زیر، این تست مجهول است:
1( فعل hold یک فعل گذرا است، ولی بعد از جای خالی مفعولی نیامده است.

2( بعد از جای خالی بالفاصله حرف اضافه )in( آمده است.
دو گزینٔه »1 و 2« معلوم هستند؛ بنابراین غلط اند. بین دو گزینٔه »3 و 4« با توجه به زمان جملٔه دوم گزینٔه»4« 

را انتخاب می کنیم.
گزینـٔه »1« فعـل گذشـته اسـتمراری )معلـوم(، گزینـٔه »2« گذشـته سـاده )معلـوم(، گزینـٔه »3« مجهول حال 

استمراری و گزینٔه »4« مجهول گذشته استمراری است.

		1  گزینه  گزینه 44.

درسنامه درسنامه 1010:: زمان حال کامل )ماضی نقلی( "	

اززمانحالکامل)presentperfect(براینشاندادنکاریکهدرزمانگذشتهرخدادهاستباویژگیهایزیر:
الف(اتفاقیدرگذشتٔهنامشخص:

Ihaveseenthismovieseveraltimes. »مناینفیلمراچندینباردیدهام.«
مشخصنشدهاستکهدقیقًاکیوچهوقتآنفیلمرادیدهاست.

ب(بیانتجربهایدرگذشتٔهنامشخص:
Haveyouevereatensushi? »آیاتاحاالسوشیخوردهای؟«

بهعبارتیآیادرطولعمرتچنینتجربهایکردهای؟
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پ(بیانعملیدرگذشتهکهتازمانحالادامهداشتهاستیااثرآندرزمانحالوجوددارد.

I’mtiredbecauseIhaverunforalongtime.
درواقعقباًلدویدهاستواثرآنیعنیخستگیاالنوجوددارد.

ت(بیانتکرارعملیدرزمانگذشته
Mr.Brown’sstudentshavealwaysenjoyedhisEnglishclasses.

دراینمثالکلمٔهalwaysتکراررادرگذشتهنشانمیدهد.
ث(بیانخبرجدید

Joehaspassedhisexam!Hegot18outof20.
جوامتحانشراقبولشدهاست.نمره18از20راکسبکرد.

برایاطالعاتبیشترمیتوانیدبهدرسدومکتابیازدهمازهمینانتشاراتمراجعهکنید.
یتختترمحتلمکت لم) تضپمنقلپ(

1(برایساختاینزمانhaveیاhasرابههمراهشکلسومفعلبهکارمیبریم.
2(شکلسومفعلبرایافعالباقاعدههمانندگذشتٔهآنهافقطپسوندd/edمیپذیردوبرایافعالبیقاعدهباید
Ihaveworked/Hehasbroken حفظشوند.

3(فعلhaveیاhasدراینسـاختارمعنایینداردوچونفعلکمکیمحسـوبمیشـوند،برایمنفییاسـؤالی
کردناینساختارازایندو،یعنیhaveیاhasاستفادهمیکنیم.

+-؟

have I seen him?I haven’t seen him..من او را دیده امI have seen him.

Have you seen me?You haven’t seen me..تو مرا دیده ایYou have seen me.

Has he seen you?He hasn’t seen you..او )مرد( تو را دیده استHe has seen you.

Has she seen them?She hasn’t seen them..او )زن( آن ها را دیده استShe has seen them.

Has the cat seen him?The cat hasn’t seen him..گربه او را دیده استThe cat has seen him.

Have we seen her?We haven’t seen her..ما او را دیده ایمWe have seen her.

Have they seen it?They haven’t seen it..آن ها آن را دیده اندThey have seen it.

نشانههایحالکامل)ماضینقلی(:
during+گذشته/since/for/already/just/ever/still/recently/sofar/recently/

با توجه به کلمٔه since از حال کامل استفاده می شود.
ترجمه: پیتر برای سه شرکت مختلف از دو سال پیش که فارغ التحصیل شده است تا االن کار کرده است.

گذشتٔهآنهاشکلسومفعل
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		1  گزینه  گزینه 44.

درسنامه درسنامه 1111:: مجهول در زمان حال کامل"	

الف(مجهولزمانحالکامل)ماضینقلی(نیزازنظرمفهوموکاربردهمانندحالتمعلومشاسـت؛درحالیکه
ازنظرساختاربایدویژگیهایمجهولحفظشود.

have/has+been+P.P ساختارمجهولدرزمانحالکامل
?-+

have I been seen?I haven’t been seen..من دیده شده امI have been seen.

Have you been seen?You haven’t been seen..تو او را دیده ایYou have been seen.

Has he been seen?He hasn’t been seen..او )مرد( مرا دیده استHe has been seen.

Has she been seen?She hasn’t been seen..او )زن( دیده استShe has been seen.

Has the cat been seen?The cat hasn’t been seen..گربه او را دیده استThe cat has been seen.

Have we been seen?We haven’t been seen..ما او را دیده ایمWe have been seen.

Have they seen it?They haven’t been seen..آن ها او را دیده اندThey have been seen.

با توجه به مفهوم جمله و موارد زیر، این تست مجهول است:
1( فعل build یک فعل گذرا است، ولی بعد از جای خالی مفعولی نیامده است.

2( بعد از جای خالی بالفاصله حرف اضافه )for( آمده است.
با توجه به مفهوم جمله، این تست مجهول است. )دلیل رد گزینه های »2 و 3«(

همچنین با توجه به عبارت during the last five years زمان این تست حال کامل )ماضی نقلی( است.
گزینٔه »1« مجهول فعل گذشته ساده، گزینٔه »2« گذشته استمراری، گزینٔه »3« زمان حال استمراری و گزینٔه 

»4« مجهول حال کامل است.
ترجمه: آپارتمان های زیادی برای کارمندان کم درآمد در طول پنج سال قبل ساخته شده است.

		1  گزینه  گزینه 22.

درسنامه درسنامه 1212:: زمان آینده ساده "	

برایزمانآیندههممیتوانازساختارwillوهممیتوانازساختارbegoingtoاستفادهکرد،امانههمیشه.
بینایندوساختارازنظرمعنایی،تفاوتهاییوجودداردکهگاهیاوقاتتنهایکیازایندوساختارکاربرددارد.

درواقعتفاوتایندوساختاربیشتردرزمانتصمیمگیریاست:
:be going toکتربخدمیتختترم

1(چنانچهکاریکهقراراسـتدرآیندهاتفاقبیفتدازقبلبرنامهریزیشـدهباشـد،یعنیازقبلتصمیمگرفته
شودکهکاریرادرزمانآیندهانجامدهیمازساختارbegoingtoاستفادهمیشود.

Ahmadboughtalotoffoodthismorning.Heisgoingtohaveapartytonight.
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2(چنانچهکاریبراساسشواهدانجامشودویاپیشبینیعملیبراساسشواهدباشدازساختارbegoingtoاستفادهمیشود.

:willکتربخدمیتختترم
1(چنانچهکاریکهقراراستدرآیندهاتفاقبیفتدازقبلبرنامهریزینشدهباشد،یعنیدرهمانلحظهصحبت

کردنتصمیمگرفتهشودکهکاریدرزمانآیندهانجامشودازساختارwillاستفادهمیشود.
A:Thephoneisringing.
B:Don’tgetup.I’llanswerit.

2(کاربردwillدرمفهومپیشبینیبرایتوصیفچیزیاستکهمیدانیم،یاانتظارداریمکهاتفاقبیفتد.
Inflationisrisinganditwillcontinuetorise. تورمدرحالافزایشاستوهمچنانافزایشخواهدداشت.

گاهیاوقاتمشخصنیستکهکاریازقبلبرنامهریزیشدهاستیاخیر،دراینحالتازهردوساختار	
میتواناستفادهکرد.

Myparentswillarrive)aregoingtoarrive(at8:00tonight.
will+فعلساده willساختارآیندهسادهبا

+-؟

Will I invite him?I won’t invite him..من او را دعوت خواهم کردI will invite him.

Will you invite him?You won’t invite him..تو او را دعوت خواهی کردYou will invite him.

Will he invite me?He won’t invite me..او )مرد( مرا دعوت خواهد کردHe will invite me.

Will she invite me?She won’t invite me..او )زن( مرا دعوت خواهد کردShe will invite me

Will the cat invite him?The cat won’t invite him..گربه او را خواهد دیدThe cat will see him.

Will we invite him?We won’t invite him..ما او را دعوت خواهیم کردWe will invite him.

Will they invite him?They won’t invite him..آن ها او را دعوت خواهند کردThey will invite him.

am/is/are+goingto+فعلساده begoingtoساختارآیندهسادهبا
+-؟

Am I going to invite him?I am not going to invite him..من قصد دارم او را دعوت کنمI am going to invite him.

Are you going to invite him?You are not going to invite him..تو قصد داری او را دعوت کنیYou are going to invite him.

Is he going to invite him?He is not going to invite him..او )مرد( قصد دارد او را دعوت کندHe is going to invite him.

Is she going to invite him?She is not going to invite him..او )زن( قصد دارد او را دعوت کندShe is going to invite him.

Is the cat going to eat fish?The cat is not going to invite him..گربه قصد دارد ماهی بخوردThe cat is going to eat fish.

Are we going to invite him?We are not going to invite him..ما قصد داریم او را دعوت کنیمWe are going to invite him.

Are they going to invite him?They are not going to invite him. .آن ها قصد دارند او را دعوت کنندThey are going to invite him. 

با توجه به مفهوم جمله نوعی پیش بینی را نشان می دهد که انتظار دارد اتفاق بیفتد.
ترجمه: شما احتمااًل عضو اتحادیه خواهید شد.
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		1  گزینه  گزینه 11.

درسنامه درسنامه 1313:: مجهول در زمان آینده ساده"	

الف(مجهولزمانآیندهسادهباwillنیزازنظرمفهوموکاربردهمانندحالتمعلومشاست؛درحالیکهازنظر
ساختاربایدویژگیهایمجهولحفظشود.

will+be+P.P ساختارمجهولدرزمانآیندهساده
+-؟

Will I be invited?I won’t be invited..من دعوت خواهم شدI will be invited.

Will you be invited?You won’t be invited..شما دعوت خواهید شدYou will be invited.

Will he be invited?He won’t be invited..او )مرد( دعوت خواهد شدHe will be invited.

Will she be seen?She won’t be seen..او )زن( دعوت خواهد شدShe will be invited.

Will the cat be seen?The cat won’t be seen..گربه دیده خواهد شدThe cat will be seen.

Will we be invited?We won’t be invited..ما دعوت خواهیم شدWe will be invited.

Will they be invited?They won’t be invited..آن ها دعوت خواهند شدThey will be invited.

ب(مجهولزمانآیندهسادهباbegoingtoنیزازنظرمفهوموکاربردهمانندحالتمعلومشاست؛درحالیکه
ازنظرساختاربایدویژگیهایمجهولحفظشود.

am/is/are+goingto+be+P.P ساختارمجهولدرزمانآیندهساده

+-؟

Am I going to be invited?I am not going to be invited..قرار است دعوت بشومI am going to be invited.

Are you going to be invited?You are not going to be invited..قرار است دعوت بشویYou are going to be invited.

Is he going to be invited?He is not going to be invited..قرار است دعوت بشودHe is going to be invited.

Is she going to be invited?She is not going to be invited..قرار است دعوت بشودShe is going to be invited.

Is the cat going to be seen?The cat is not going to be seen..قرار است دیده بشودThe cat is going to be seen.

Are we going to be be invited?We are not going to be be invited..قرار است دعوت بشویمWe are going to be invited

Are they going to be be invited?They are not going to be invited. .قرار است دعوت بشوندThey are going to be invited. 

در این تسـت با توجه به قید زمان آینده و عبارت be going to و مفهوم جمله، از مجهول آینده سـاده اسـتفاده 
شده است. طبق ساختار گزینٔه »1« صحیح است.

ترجمه: سال بعد در این کارخانه قرار است مدل های عینک آفتابی جدیدی با کیفیت باال تولید شود.
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		1  گزینه  گزینه 44.

درسنامه درسنامه 1414:: سؤاالت ضميمه ) تأکيدی - کوتاه ("	

درزبانانگلیسـیبرایتأکیدیاتعجبدرآخرجمالتخبری،ازیكعبارتسـؤالیکوتاهکهازضمیرفاعلیو
فعلکمکیتشکیلشده،استفادهمیشود.

برایساختچنینسؤاالتیکهبهسؤاالتضمیمه،تأکیدییاکوتاهمعروفهستند،رعایتنکاتزیرضروریاست.
قتنونماول:سؤالضمیمهازنظرمثبتیامنفیبودن،برعکسجملهاصلیمیباشد؛یعنیاگرجملهیاصلــــی
مثبتباشد،سؤالضمیمهمنفیخواهدبودوچنانچهجملهاصلیمنفیباشد،سؤالضمیمهمیبایستبهشکل

مثبتبهکاررود.دراینحالتجملهاصلیوسؤالضمیمهبهوسیلهکاماازیکدیگرجدامیشوند.
?ضمیرفاعلی+فعلکمکیمنفی،جملهخبریمثبت 
Heisateacher,isn’the? »اومعلماست،مگهنه؟«
?ضمیرفاعلی+فعلکمکیمثبت،جملهخبریمنفی 
Heisnotateacher,ishe? »اومعلمنیست،مگهنه؟»

قتنونمدوم:درسؤالضمیمههمیشهبعدازفعلکمکیازضمیرفاعلیاستفادهمیشود؛بدینصورتکهچنانچه
درجملهاصلیفاعلبهشـکلاسـمیاعبارتاسـمیآمدهباشـد،درسـؤالضمیمهازضمیرفاعلیمشابــهآن

استفادهمیشود.
Amirisateacher,isn’the? »امیرمعلماست،مگهنه؟«
Amirisnotateacher,ishe? »امیرمعلمنیست،مگهنه؟«
قتنونمیـوم:درسـؤاالتضمیمهچنانچهبخواهیمفعلکمکیرابهشکلمنفیبهکاربریم،بایدآنرابهشــکل

مخففبهکاربرد.
Hisfatherwillbuyanewcar,won’the?
Thegirlswereweavingacarpet,weren’tthey? 
قتنونمچهترم:چنانچهجملهاصلی،فعلکمکیداشتهباشدازهمانفعلکمکیدرسؤالضمیمهاستفادهمیشود:
He’swritinganemail,isn’the?
TheyaregoingtoHamedan,aren’tthey?
Yoursisterhaspassedtheexamsuccessfully,hasn’tshe?
Theboyshavebrokenthewindow,haven’tthey?
ولیچنانچهجملهفاقدفعلکمکیباشـددراینحالتازیکیازمشـتقاتdoمتناسـببافعلاصلــیدرسؤال
esیاsواگرفعــــــلاصلیdidضمیمهاسـتفادهمیشـود؛بدینصورتکهاگرفعلاصلی،گذشـتهباشـداز

داشتهباشدازdoesواگرفعلبهشکلسادهباشدازdoاستفادهمیشود:
Iplayfootball,don’tI?

+ -

+-
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Wedon’tplayfootball,dowe?
Amirplaysfootball,doesn’the?
Saradoesn’tlistentothemusic,doesshe?
Mymotherlistenedtomusic,didn’tshe?
Shedidn’tlistentomusic,didhe?
قتنونمیشجم:چنانچهدرجملهمثبتازIamاستفادهشدهباشد،درسؤالضمیمهازaren’tIیاamInotاستفادهمیشود.
Iamateacher,aren’tI?
I‘mbeingsilly,amInot?
قتنونمشنـم:چنانچهدرجملهاصلیازThereis/areویاTherewas/wereاسـتفادهشدهباشدازهمانعبارات

بهصورتسؤالدرسؤالضمیمهاستفادهمیشود.
ThereisaTVonthecorneroftheroom,isn’tthere?
Therearen’tanypeopleinthestreet,arethere?
Thereweresomestudentsatthemuseum,weren’tthere?
Therewasn’tanymoneyinmypocket,wasthere?
قتنونمهفتم:درجمالتپیچیدهکهازیکجملٔهوابسـتهویکجملٔههسـتهتشـکیلمیشـوند،سؤالیکوتاهرااز
جملٔههسـتهمیسـازیم.برایمثالدرجمالتشـرطیکهیکنوعجملٔهپیچیدهاست،سـؤالیکوتاهراازجواب

شرطمیسازیم،نهازجملٔهشرط.
Iftheystudyhard,theywillsucceed,won’tthey?

البتهجمالتپیچیدهایوجودداردکهدرآنجملٔههستهخیلیاهمیتنداردمانندعبارتهایزیر:	
Iheardthatشنیدمکه 
Iguessthatحدسمیزنمکه 
Ithinkthatفکرمیکنمکه 
Isupposethatفکرمیکنمکه 
دراینحالتجملٔهوابستهاهمیتبیشتریداردبههمیندلیل،سوالیکوتاهرابایدازجملٔهوابستهبسازیم:

I’veheardhe’ssick,isn’the?

ضمیرهاییمثلsomebodyوsomeoneوnobodyوeverybodyوnooneو...درسؤالیکوتاهباضمیر	
theyدرحالیکهnothingوeverythingباضمیرitبهکارمیروند.

Somebodyisatthedoor,aren’tthey?
Someonehasgottodothejob,haven’tthey?
Nothingcanhappen,canit?
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کلماتیمانندnothingوneverوhardlyوnobodyوnoوscarcelyوlittle...جملٔهاصلیرامنفیمیکنند؛	

بنابرایندرسؤالیکوتاهازفعلمثبتاستفادهمیشود.
Theycanhardlywalk,canthey?
There’snothingwrong,isthere?
Wenevertellalie,dowe?
There’slittleweknowabouthim,isthere?
Youhavenomoney,doyou?

	Everyone,Everybody,someone,somebodyNo(درسـؤالیکوتاهبرایاشـارهبهضمایرشـخصی
Everythingاستفادهمیشودوبرایاشارهبهضمایرشخصیtheyازضمیرفاعلی on,Nobody(معمواًلً

ازضمیرفاعلیitاستفادهخواهدشد. ?Everythingiswonderful,isn’titمعمواًلً
Everyonecamelate,didn’tthey?

درپاسخسؤالیکوتاهمنفیازYes،ودرسؤالکوتاهمثبتازNo،استفادهمیشود.	
Theycanhardlywalk,canthey?No
ThereisaTVonthecorneroftheroom,isn’tthere?Yes

	These/بهکارمیبریموچنانچهازit،استفادهشوددرسؤالیکوتاهThis/Thatچنانچهدرجملهاصلیاز
Thoseاستفادهشوددرسؤالیکوتاهازtheyاستفادهمیشود.

Thisviewissobeautiful,isn’tit?

زمانگذشتٔهبرخیازافعال،بازمانحالآنهاازنظرظاهریهیچتفاوتینداردمانند:	

Past participlepastpresentMeaning

Putputputگذاشتن

letletletاجازه دادن

Readreadreadخواندن

Cutcutcutبریدن، قطع کردن

Hurthurthurtصدمه زدن

Costcostcostقیمت داشتن

Setsetsetتنظیم کردن، غروب کردن

Shutshutshutبستن

Hithithitزدن

Burstburstburstترکیدن

Spreadspreadspreadمنتشر کردن، منتشر شدن

Splitsplitsplitبه دو نیم کردن
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دراینحالت،اگرقیدزماندرجملهنداشـتهباشـیم،نمیتوانیمازرویفعل،زمانگذشـتهیازمانحالآنهارا
Theycutdownalotoftrees. تشخیصدهیم:
sدراینمثالزمانجملهمعلومنیست؛مگراینکهفاعلجملهسومشخصمفردباشدکهدراینحالتاگراینافعال
سومشخصمفردداشتهباشند،بیانگرزمانحالهستندوسؤالکوتاهآنهابافعلکمکیdoesn’tساختهمیشودولی
اگرsسومشخصنداشتهباشنددرزمانگذشتهمیباشندوسؤالکوتاهآنهابافعلکمکیdidn’tساختهمیشود.

ز تنمحتلمیتده:

Hecutsdownalotoftrees,doesn’the? »اودرختانزیادیراقطعمیکند،نمیکند؟«
ز تنمگذشتهمیتده:

Hecutdownalotoftrees,didn’the? »اودرختانزیادیراقطعکرد،نکرد؟«

چنانچهدرجملهای"٬d"داشتیمممکناستیکیازچهارحالتزیررانشاندهد:	
A(’d+فعلساده→ would+فعلساده→He’dliketohavesomemoney,wouldn٬the?
B(’d+p.p.→had+p.p.→He’dbrokenhisleg,hadn٬the?
C(’d+better→had+better→He’dbetterlistentohisparents,hadn٬the?
D(’d+rather→would+rather→He’dratherstayathomethangoout,wouldn٬the?

چنانچهدرجملهای"٬s"داشتیمممکناستیکیازچهارحالتزیررانشاندهد:	
A(’s+ing→حالتاستمراری→He’stalkingonthephone,isn’the?
B(’s+p.p.→حالتمجهول→He’sinvitedtothegoodbyeparty,isn’the?
C(’s+p.p.→حالتماضینقلی→He’sbeentocanada,hasn’the?

بینتخمبدانیم:

1(سؤالیکوتاه،بعدازجمالتامریبهصورتزیراست:
A(Won’tyou?→مفهومدعوت→Cometomyhome,won’tyou?
B(Willyou?/Wouldyou?/Canyou?/Couldyou?→مفهومدستور→Closethedoor,willyou?
C(Can’tyou?→مفهومتهدید→Stopbotheringme,can’tyou?

2(سوالیکوتاه،بعدازجمالتنهیبهصورت?willyouمیباشد.
Don’tplayPS4,willyou?

3(سؤالیکوتاه،بعدازLet’sبهصورتshallweمیباشد.
Let’shavedinner,shallwe?

Let’snothavedinner,shallwe?
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		1  گزینه  گزینه 44.

	" so و and، but، or درسنامه  درسنامه 1515:: کاربرد حروف ربط 

درزبانانگلیسیسهنوعجملهداریم:جملٔهساده،جملٔهمرکب،جملٔهپیچیده
جملٔهساده)simplesentence(:یکجملٔهساده،داراییکجملهمستقلاست.

WegoshoppingonFridays.
جملٔهمرکب)compoundsentence(:یکجملٔهمرکبدرزبانانگلیسیبیشازیکجملهمستقلاست.

WegoshoppingandhavefunonFridays.
جملٔهپیچیده)complexsentence(:یکجملٔهپیچیدهداراییکجملهمستقلبایکیاچندجملۀوابستهاست.
IfIstudyhard,Iwillpassthetesteasily.
درایندرسبیشـتردرموردجملٔهمرکبصحبتمیکنیم.برایسـاختجملٔهمرکب،یکیاچندجملٔهسادهرا

همراهباحروفربطبهکارمیبریم.
حروفربطدرزبانانگلیسـیکلماتیهسـتندکهدوجملهیاعبارترابهیکدیگرپیوندمیدهند.معروفترین

آنهاحرفربط”and“و”but“و”or“و”so“است.
دراینقسمتبهبررسیکاربرداینحروفربطپرکاربردand،but،or،soمیپردازیم.

●مکتربخدمحخفمربطمand:حرفربطandدوجملهیادوعبارتویادوکلمٔههمپایهرابههمربطمیدهد.این
حرفربط،زمانیاسـتفادهمیشـودکهمیخواهیمتوضیحاتیرابهعبارتقبلیاضافهکنیم.درواقعحرفربط

andاحساساتوفعالیتهایمشابهرانشانمیدهد.
Behnam’sfamilywenttothezoolastweek,andtheyenjoyeditverymuch.

»خانوادٔهبهنامهفتٔهگذشتهبهباغوحشرفتند،وخیلیلذتبردند.«
Iwenttotheparkandvisitedmyfriend.

جملٔهفوقدرواقعازدوجملٔهزیرتشکیلشدهاست:
Iwenttothepark.وIvisitedmyfriend.
●مکتربخدمحخفمربطمbut:اینحرفربطدرزبانانگلیسیزمانیاستفادهمیشودکهمیخواهیمتفاوتویاتضاد

رانشاندهیم.
Behnam’sfamilywenttothezoolastweek,buttheydidnotenjoyit.

»خانوادٔهبهنامهفتٔهگذشتهبهباغوحشرفتند،ولیلذتنبردند.«

درجملٔهفوقمیتوانقسمتاولبعدازbutراحذفکرد.	
Behnam’sfamilywenttothezoolastweekbut)they(didnotenjoyit.
●کتربخدمحخفمربطمor:اینحرفربطدرزبانانگلیسیزمانیاستفادهمیشودکهمیخواهیمبیندوچیزیادونفر
یکیراانتخابکنیم.حرفربطorمیتواند)1(یککلمهیا)2(یکعبارتویا)3(یکجملهرابههمربطدهد.
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1(When’shisbrother’sbirthday?It’sinJulyorAugust.
»تولدبرادرشکیاست؟یادرماهژوئنیادرماهآگوست.«

2(Whydon’twegoswimmingorsitonthebeach?
»چراشنانمیرویمیاکنارساحلنمینشینیم؟«

3(Youcanpracticemoretowintherace,oryoucanstayhometoloseit.
»شمامیتوانیدبیشترتمرینکنیدتادرمسابقهبرندهشویدیامیتوانیددرخانهبمانیدتاببازید.«

گاهیاوقاتorبهمعنای»وگرنه«بهکارمیرود.	
Youmustputthemeatinthefreezer,oritwillspoil.

»شمابایدگوشترادرفریزربگذاریدوگرنهخرابمیشود.«
●مکتربخدمحخفمربطمso:اینحرفربطدرزبانانگلیسـیزمانیاسـتفادهمیشـودکهمیخواهیمدرموردجملٔه

قبلنتیجهگیریکنیم.
Itisverylateatnight,sowehavetogotobed. »خیلیدیروقتاستبنابراینبایدبخوابیم.«

		1  گزینه  گزینه 22.

طبق درسنامه 7: مجهول در زمان گذشته ساده
بـا توجـه بـه معنای جمله پاسـخ موردنظر باید به صورت مجهول بـه کار رود، یعنی گزینه های »2 و 4« و با توجه 

به معنای لغت fine )جریمه کردن( گزینٔه »2« صحیح است.
ترجمـه: راننـده ای کـه در مـوردش صحبـت می کنیـد، بی دقـت رانندگـی می کنـد. او دیـروز به خاطـر رانندگی 

خطرناک جریمه شد.

		1  گزینه  گزینه 11.

طبق درسنامه 9: مجهول در زمان گذشته استمراری
بـا توجـه به معنای جمله پاسـخ موردنظر باید به صورت مجهول بـه کار رود، یعنی گزینه های »1 و 4« و با توجه به 

کلمٔه while در جای خالی از مجهول گذشته استمراری استفاده می شود.
ترجمه: زمانی که فیلم داشت نمایش داده می شد، بینندگان تلویزیون خواب آلوده تر از آن بودند که چشمانشان 

را باز نگه دارند.

		1  گزینه  گزینه 22.

طبق درسنامه 11: مجهول در زمان حال کامل
بـا توجـه بـه معنـای جمله، پاسـخ موردنظر باید به صـورت مجهول بـه کار رود، یعنـی گزینه هـای »2، 3 و 4«. در 
قسـمت )پ( همین درسـنامه گفته ایم که حال کامل برای بیان عملی در گذشـته به کار می رود که تا زمان حال 
ادامه داشـته اسـت یا اثر آن در زمان حال وجود دارد. معنای این تسـت هم به همین نکته اشـاره دارد. از طرفی 

عبارت one of the students سوم شخص مفرد است.
ترجمه: نتیجه امتحان نشان می دهد که به یکی از دانش آموزان خیلی خوب آموزش داده نشده است.
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		1  گزینه  گزینه 44.

طبق درسنامه 14: سؤاالت ضميمه ) قانون ششم(
در سـؤالی کوتاه حتمًا باید از فعل کمکی و فاعل جمله اسـتفاده شـود؛ با این تفاوت که اگر جمله مثبت باشـد 
فعل کمکی آن سـؤالی کوتاه، منفی و اگر فعل جمله  منفی باشـد، فعل کمکی آن سـؤالی کوتاه به شکل مثبت 

در می آید. ازطرفی با توجه به همین درسنامه نمی توانیم از they استفاده کنیم.
ترجمه: در ساعت 8 بچه های زیادی در شهر بازی بودند، نبودند؟

		1  گزینه  گزینه 44.

طبق درسنامه 7: مجهول در زمان گذشته ساده
بـا توجـه بـه معنـای جمله، پاسـخ موردنظر باید به صـورت مجهول بـه کار رود یعنی گزینه هـای »1، 2 و 4« . به 

خاطر وجود قید زمان گذشته، دو گزینٔه »1 و 2« نمی توانند درست باشند.
ترجمه: دایی بتی برای عمل فوری جراحی دیشب به بیمارستان برده شد.

		1  گزینه  گزینه 11.

طبق درسنامه 14: سؤاالت ضميمه )نکته 2(
در سـؤالی کوتاه حتمًا باید از فعل کمکی و فاعل جمله اسـتفاده شـود؛ با این تفاوت که اگر جمله مثبت باشـد 
فعل کمکی آن سـؤالی کوتاه، منفی و اگر فعل جمله  منفی باشـد فعل کمکی آن سـؤالی کوتاه به شکل مثبت در 
می آید. با توجه به کلمٔه Mrs. Jones در سؤالی کوتاه باید از she استفاده شود. )دلیل رد گزینه های »3 و 4«(. در 
نکتٔه 2 همین درسـنامه گفته شـده اسـت که کلمٔه never در جمله اصلی آن را منفی می کند به همین دلیل در 

بخش سؤالی کوتاه باید از فعل کمکی مثبت استفاده شود.
ترجمه: معلم انگلیسی شما خانم جونز در کالس فارسی صحبت نمی کند، می کند؟

		1   گزینه   گزینه 11.

طبق درسنامه 13: مجهول در زمان آینده ساده ) بخش الف(

با توجه به معنای جمله، پاسـخ موردنظرباید به صورت مجهول به کار رود، یعنی گزینه های »1 و 3«. به خاطر 
وجود قید زمان آینده)soon(، گزینٔه »3« نمی توانند درست باشند.

ترجمه: کتاب تازه ای که او اخیرًا نوشته است به زودی چاپ خواهد شد.

		1  گزینه  گزینه 44.

طبق درسنامه 3:مجهول در زمان حال ساده

با توجه به معنای جمله، پاسخ موردنظر باید به صورت مجهول به کار رود، یعنی گزینه های »3 و 4«. به خاطر 
وجود قید زمان حال )nowadays(، گزینٔه »3« نمی تواند درست باشد.

ترجمه: امروزه زبان انگلیسی تقریبًا در سراسر دنیا صحبت می شود.
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		1  گزینه  گزینه 33.

طبق درسنامه 7: مجهول در زمان گذشته ساده
با توجه به معنای جمله، پاسخ موردنظر باید به صورت مجهول به کار رود، یعنی فقط گزینٔه »1 و 3« و با توجه 

به زمان جمله، و عبارت a number of suggestions گزینٔه »3« درست است. 
ترجمه: در هفتٔه گذشته جلسٔه مهمی )برگزار( و تعدادی پیشنهاد مطرح شد.

		1  گزینه  گزینه 44.

طبق درسنامه 14: سؤاالت ضميمه ) نکته 2(
در سـؤالی کوتاه حتمًا باید از فعل کمکی و فاعل جمله اسـتفاده شـود، با این تفاوت که اگر جمله مثبت باشـد 
فعل کمکی آن سـؤالی کوتاه، منفی و اگر فعل جمله  منفی باشـد، فعل کمکی آن سـؤالی کوتاه به شکل مثبت 
درمی آیـد. بـا توجـه به کلمٔه The police که یک اسـم جمع اسـت ) برای مطالعٔه این بخش به درس اول سـال 
دهم از همین ناشر مراجعه کنید.( در سؤالی کوتاه باید از they استفاده شود. )دلیل رد گزینه های »1 و 2«(. 
در نکتٔه 2 همین درسنامه گفته شده است که کلمٔه never در جمله اصلی آن را منفی می کند؛ به همین دلیل 

در بخش سؤالی کوتاه باید از فعل کمکی مثبت استفاده شود.
ترجمه: پلیس هرگز پول دزدیده شده در آن سرقت را نیافت، یافت؟

		1  گزینه  گزینه 33.

طبق درسنامه 8: زمان گذشته استمراری )بخش الف(
با توجه به معنای جمله، پاسخ موردنظر باید به صورت معلوم به کار رود یعنی گزینه های »1 و 3«. به خاطر این که 

مفهوم جمله عملی را که برای مدتی در گذشته انجام می شده است، نشان می دهد گزینٔه »3« درست است.
ترجمه: مری و جان گفتند که در آن وقت پیشرفت خوبی در تحصیالت می کردند.

		1  گزینه  گزینه 44.

طبق درسنامه 3: مجهول در زمان حال ساده
با توجه به معنای جمله، پاسخ موردنظر باید به صورت مجهول به کار رود یعنی گزینه های »1، 3 و 4« و با توجه 

به بخش )ت( از درسنامه 2 باید از زمان حال ساده استفاده کنیم، بنابراین گزینٔه »4« درست است.
ترجمه: به نظر من بهترین راه یادگیری یک زبان خارجی آموختن آن در کشوری است که به آن تکلم می شود. 

		1  گزی گزینه نه 44.

درسنامه 14: سؤاالت ضميمه )قانون هفتم(
در سؤالی کوتاه حتمًا باید از فعل کمکی و فاعل جمله استفاده شود؛ با این تفاوت که اگر جمله مثبت باشد، فعل 
کمکی آن سؤالی کوتاه، منفی و اگر فعل جمله  منفی باشد فعل کمکی آن سؤالی کوتاه به شکل مثبت در می آید. 

در جمالت پیچیده همانند جمالت شرطی ، سؤالی کوتاه را از جواب شرط )نتیجه شرط( می سازیم. یعنی 
از آن جایی که این جمله مثبت می باشد گزینٔه »4« صحیح می باشد.

ترجمه: اگر پدرم پولدار باشد به فقرا و نیازمندان کمک خواهد کرد.
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Appendix(VII)

سواالت کنکور سراسری سال 1399

رشتٔه ریاضی 

 cPart A: Grammar & Vocabulary
Directions: Questions 76-87 are incomplete sentences. Beneath each sentence 
you will see four words or phrases marked (1), (2), (3), and (4). Choose the one 
word or phrase that best completes the sentence. Then mark your answer sheet.

76. In free writhing, you should not worry about spelling or punctuating 
correctly, about erasing mistakes, about organizing material, or .......... exact 
words.

1) finding 2) how to find 3) about finding 4) the finding of

77. Gerald ............ forgot to lock the door the night our restaurant was robbed.
1) and I  2) or myself
3) and I themselves  4) himself and myself

78. Rescue helicopters had searched the whole area for the missing hikers for 
five hours before they finally ........ them in a remote area.

1) were found 2) would find 3) were finding 4) found

79. Mr. Thomason, the company president, is not a generous man. If I ............. 
the company president, I would for sure donate some money to charity.

1) was 2) were 3) be 4) would be

80. We are an old nation proud of our national ............ .
1) generation 2) combination 3) continent 4) heritage

81. The children paid .......... attention when the teacher began explaining what 
would be on the next big exam.

1) particular 2) popular 3)willing 4) amused

82. Having to pay out ......... for car repairs made a big hole in my savings.
1) safely 2) absolutely 3) carelessly 4) unexpectedly

83. I think we should all respect nature and governments should do more to 
.......... environmental damage.

1) require 2) prevent 3) protect 4) convert
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84. Henry likes to take long showers and .......... all the hot water before others 
get a chance to bathe.

1) fall down 2) pass away 3) use up 4) turn off

85. The man’s ............ speech made little sense to the people in the audience, so 
many left before he was half through.

1) ancient 2) countless 3) monolingual 4) incomprehensible

86. Kinetic learners are students who learn better when they are allowed to be 
............. .

1) cheerful 2) emotional 3) active 4) sociable

87. No, no. You seem to not have gotten the ............ I have been trying to make; 
all I mean is that you should take better care of yourself.

1) point 2) matter 3) isuue 4) advice

 cPart: B: Cloze Test
Directions: Questions 88-92 are related to the following passage. Read the 
passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then 
mark your answer sheet.
The human eye is nature’s most fantastic organ, and the high degree of 
development of human society probably depends upon (88) ............. . when 
nature first developed this intricate and adaptable organism, human eyes (89) 
............. mainly for outdoor work and living. With the stress of indoor life and 
unnatural lighting, much pressure is placed on eyes today. Sometimes more 
than nature’s assistance is needed to keep eyes in shape for the many uses they 
(90) ............. in modern life, It is also true that we have (91) ................. man’s 
normal lifespan to almost twice what it was in ancient societies. Visual problems 
also increase with age, and eyes usually need some corrective (92) .............. as 
one grows older.

88. 1) this organ is developing 2) this organ develops
3) developing of this organ 4) the development of this organ

89. 1) used 2) we used 3) were used 4) have been used

90. 1) serve 2) improve 3) identify 4) receive

91. 1) expanded 2) replaced 3) saved 4) ranged

92. 1) skill 2) care 3) space 4) addiction
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پاسخ نامٔه سواالت کنکور سراسری سال 1399

 رشته ریاضی

.	7 گزینه گزینه 633

در یک متن آزاد، شـما نباید نگران امال یا عالیم درسـت نگارشـی، اصالح کردن اشـتباهات، منظم کردن موارد 
یا پیدا کردن واژٔه درست باشید.

)زبان3/درس1/ربطدهندهها( به دلیل حرف ربط or ، ساختار ing + about صحیح است. 

..7 گزینه گزینه 622

من و جرالد  فراموش کردیم ، شبی که رستوران ما مورد سرقت قرار گرفت، در را قفل کنیم
)زبان2/درس2/ترتیبکلمات(  

.	7 گزینه گزینه 644

هلی کوپترهای نجات تمام منطقه را دنبال کوهنورد های گمشده برای مدت 5 ساعت گشته بودند قبل از این 
کهدر نهایت آن ها را در یک منطقٔه دورافتاده پیدا کنند.

هرگاه بخواهیم بگوییم عملی قبل از عمل دیگر در گذشـته رخ داده، از گذشـتٔه کامل اسـتفاده می کنیم. پس 
از before هم از گذشـتٔه سـاده اسـتفاده می کنیم. فعل اول جمله )had searched( گذشـتٔه کامل است و قبل 
)زبان3/درس3/گذشتةکامل( از پیدا شدن )found( است. 

گذشته ساده +before + گذشته کامل

.	7 گزینه گزینه 622

آقای توماسون، رئیس شرکت، مرد سخاوتمندی نیست. اگر من رئیس شرکت بودم، قطعًا مبلغی پول به خیریه 
اهدا می کردم.

جملٔه شـرطی نوعی دوم برای بیان شـرط یا موقعیت غیرممکن و غیرواقعی به کار می رود. به این ترتیب زمان 
جملٔه شرط گذشته است و در جواب شرط هم از آینده در گذشته یعنی would + verb استفاده می شود.

)زبان3/درس2/شرطینوعدوم(  If+ فاعل، فعل گذشتٔه ساده + فاعل Would+to+ مصدر بدون

		7 گزینه گزینه 644

)زبان3/درس1( ما یک مّلت باستانی مفتخر به میراث ملی مان هستیم. 
4( میراث 3( قاره  2( ترکیب  1( نسل 

		7 گزینه گزینه 611

)زبان3/درس2( هنگامی که معّلم شروع به توضیح چگونگی امتحان بزرگ بعدی کرد، بچه ها توجه خاصی کردند. 
4( سرگرم 3( مشتاق  2( محبوب  1( خاص، ویژه 
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		7 گزینه گزینه 644

از این که مجبور بودم برای تعمیر ماشین هزینٔه غیرمنتظره ای بپردازم، شکاف بزرگی را در پس انداز من ایجاد 
)زبان3/درس2( کرد.  

4( غیرمنتظره 3( به طور بی دقت  2( مطلقاً  1( به طور ایمن 

		7 گزینه گزینه 622

من فکر می کنم که همه باید به طبیعت احترام بگذاریم و دولت باید کار بیش تری برای پیشگیری از آسیب به 
)زبان2/درس2( محیط زیست انجام دهند.  
4( تبدیل کردن / شدن  2( پیشگیری کردن ،محافظت کردن 3( محافظت کردن  1( نیاز داشتن 

		7 گزینه گزینه 633

هنری ، قبل از آن که دیگران شـانس حمام کرن را پیدا کنند، دوسـت دارد طوالنی دوش بگیرد و کل آب گرم 
)زبان3/درس3( را تمام کند. 

2( ُمردن 1( افتادن  
4( خاموش کردن 3( )کامل( استفاده کردن، تمام کردن 

		7 گزینه گزینه 644

سـخنرانی غیرقابل فهم آن مرد، در میان حضار خیلی کم درک شـد، بنابراین بسـیاری از حضار قبل از این که 
)زبان3/درس2( سخنرانی او به نیمه برسد، محل را ترک کردند. 

4( غیرقابل فهم 3( تک زبانه  2( بی شمار  1( باستانی 

		7 گزینه گزینه 633

دانش آمـوزان پرجنـب و جـوش کسـانی هسـتند کـه وقتی بـه آن ها اجـازٔه فعال بـودن داده می شـود، بهتر یاد 
)زبان1/درس2( می گیرند. 

4( اجتماعی، معاشرتی 3( فعال، پرجنب و جوش  2( احساسی  1( خوشحال 

	.7 گزینه گزینه 611

نه، نه! به نظر می رسـد که شـما این نکته ای را که من مرتب تمام تالش خود را کردم به شـما بگویم، نگرفته اید. 
)زبان2/درس1( کل منظور من این است که شما بهتر است بیش تر مواظب خودتان باشید. 

4( توصیه، نصیحت 3( مشکل، معضل  2( مسأله  1( نکته 

 cCloze Test
چشم انسان شگفت انگیزترین عضو طبیعت است و درجٔه باالیی از پیشرفت جامعٔه بشری احتمااًل به پیشرفت 
این عضو بسـتگی دارد. وقتی که اولین بار، طبیعت توسـعه یافت، این ارگانیسـم قابل قبول و پیچیده پیشرفت 
کرد. چشـمان انسـان بیش تر برای کار بیرون از خانه و زندگی کردن اسـتفاده می شـد. با فشـار زندگی درونی 
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و نورپردازی هـای غیرطبیعـی، امـروزه فشـار زیـادی روی چشـم های ما هسـت. گاهی اوقت برای حفظ شـکل 
چشـم ها بـرای مصـارف زیادی کـه در زندگی مدرن بـه کار گرفته می شـوند، چیزی فراتر از کمـک طبیعت نیاز 
هست. همچنین، این واقعیت وجود دارد که ما طول عمر طبیعی انسان را تا تقریبًا 2 برابر آنچه که در جوامع 
باستانی بود، افزایش داده ایم. مشکالت بینایی، همچنین با ]پیشرفت[ سن افزایش می یابد و چشم ها معمواًل 

به مراقبت بیش تری نیاز دارند هر چه سن انسان بیش تر می شود.

		7 گزینه گزینه 644

upon حرف اضافه است و بعد از آن باید اسم به کار رود. )devebping یا development(؛ اما چون در این  	
)زبان2/درس2( جمله منظور تکامل است نه تکامل بخشیدن، پس  development جواب صحیح است. 

		7 گزینه گزینه 633

)زبان3/درس1/وجهمجهول( با توجه به ساختار مجهول در زمان گذشته  

		7 گزینه گزینه 611

4( دریافت کردن 3( شناسایی کردن  2( بهبود بخشیدن  1( خدمت کردن 
)زبان3/درس2( 

		7 گزینه گزینه 611

2( جایگزین کردن 1( افزایش دادن، توسعه دادن 
)زبان3/درس2( 4( متفاوت بودن  3( پس انداز کردن  

		7 گزینه گزینه 622

)زبان1/درس1( 4( اعتیاد  3( فضا  2( مراقبت  1( مهارت 

 cPASSAGE 1:
بـه یـک نـوع پرندٔه معـروف به کبوتر آموزش داده شـده اسـت تا حالت چهرٔه انسـان را تشـخیص دهد و این 
اتفـاق، ایـن بـاور قدیمـی را تضعیـف می کند که فقط انسـان ها برای انجـام چنین کاری، سیسـتم های عصبی 
پیچیده ای دارند. در برخی از آزمایشات اخیر، به هشت کبوتر آموزش دیده عکس های افرادی که احساسات 
خوشـحالی، عصبانیت، تعجب و تنّفر را از خود بروز می دادند، نشـان داده شد. این پرندگان یاد گرفتند تفاوت 
بین این حالت ها را تشخیص بدهند. نه تنها این کار را کردند، بلکه توانستند همان حاالت را بر روی عکس های 
چهره های ناشناس نیز تشخیص دهند. البته این موفقیت به آن معنا نیست که کبوترها در مورد این که حاالت 

چهرٔه انسان ها چه معنی دارد، نظری داشته باشند.
برخـی روان شناسـان نظریـه پـردازی کردنـد که بـه دلیل اهمیـت حالت چهـره با ارتباط انسـانی، انسـان ها 
سیسـتم های عصبی خاصی را توسـعه دادند که قادر به تشـخیص حاالت دقیق هسـت. هر چند، پرندگان در 
مـورد ایـن نظریه شـبه ایجـاد می کننـد. در حقیقت، توانایی تشـخیص حاالت احساسـی چهـره، ضرورتًا ذاتی 
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