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Sense of Appreciation: 1درس 



 :مراحل مجهول سازی جمالت معلوم
 

.aشناسایی مجهول و آوردن آن به ابتدای جمله 
 
 
 

.b استفاده از اشکال مختلفbe با توجه به زمان جمله معلوم 
 
 

.cاستفاده از قسمت سوم فعل اصلی 
 

 به سادگی پیدا « چه چیزی را»یا « چه کسی را»مفعول جمله را می توان با پاسخ به
 کرد

 پس، برای مجهول سازی، باید قسمت سوم افعال بی قاعده رو حفظ باشیم که نیاز
 !به کمی تمرین و تکرار داره

 (Active & Passive Sentences)مجهول جمالت معلوم و 



تو صفحه های بعدی، یک جمله در زمان های مختلف به 
 :صورت مجهول در اومده تا روند کار بهتر معلوم بشه

 
 حال ساده. 1
 
 
 

 گذشته ساده. 2
 
 
 

 آینده ساده. 3
 
 
 
 

Scientists find the solution. 

The solution is found (by scientists). 

Scientists found the solution. 

The solution was found (by scientists). 

Scientists will find the solution.  

The Solution will be found (by scientists). 

 معلوم:
 مجهول:

 معلوم:
 مجهول:

 معلوم:
 مجهول:



 نزدیکآینده . 4

 
 
 

 حال استمراری. 5
 
 
 

 گذشته استمراری. 6
 
 

He is developing his skills. 

His skills is being developed. 

He was developing his skills. 

His skills was being developed. 

He is going to develop his skills.  

His skills is going to be developed. 

 معلوم:
 مجهول:

 معلوم:
 مجهول:

 معلوم:
 مجهول:



 
 حال کامل. 7
 
 
 

 گذشته کامل. 8
 
 
 

 فعل کمکی ناقص. 9
 
 

They have translated the poem. 

The poem have been translated. 

They had translated the poem. 

The poem had been translated. 

They must translate the poem. 

The poem must be translated. 

 معلوم:
 مجهول:

 معلوم:
 مجهول:

 معلوم:
 مجهول:



 (Irregular Verbs)برخی افعال بی قاعده 
Base form Past Simple Past Participle 

send sent sent 

write wrote written 

build  built built 

speak spoke  spoken 

see saw seen 

sell sold sold 

tell told told 

hear heard heard 

give gave given 

buy bought bought 

steal stole stolen 



When I ….. about her accident, I went to visit her in the 

hospital immediately. 

 

 1) informed  2) have been informed 

 3) was informed  4) were informing 

Q1) 

Mr. James ….. a new opportunity to mend his big mistake 

resulting in great losses for the company. 

 

 1) has already offered 2) offered 

 3) is offered  4) has already been offered 

Q2) 



 3گزینه 
وقتی به من درباره تصادف او اطالع رسانی شد، فوراً برای مالقاتش به 

 .بیمارستان رفتم

(1سوال   

 4گزینه 
قبالً به آقای جیمز فرصتی داده شده است  تا اشتباه بزرگش را که منجر به 

 .  خسارت زیاد به شرکت شد، جبران کند

(2سوال   



این . گاهی بعد از اتمام جمله خبری، سوال کوتاهی به صورت خالصه می آید
انگلیسی درس خیلی مهمیه،  »: موضوع در زبان فارسی نیز دیده می شود مثل

 .  «درست نمیگم؟
اگر جمله خبری، مثبت  . در زبان انگلیسی نیز چنین سواالتی استفاده می شوند

 .باشد، سوال بعد آن، سوالی منفی خاهد بود و بالعکس
 :به مثال های زیر توجه کنید  

• He works for a computer company, isn’t he? 
• She doesn’t need our help, does she? 

 

همان طور که مشخص است، جمله سوالی همواره به صورت خالصه می آید. 
 

 اگر در جمله خبری مثبت، فعل کمکی وجود داشته باشد یا در جمله های منفی که
، در بخش سوالی نیز از (مانند مثال باال)به واسطه این افعال کمکی، منفی شده اند 

 :  مثال. همین افعال کمکی استفاده می شود
Javad is your nephew, isn’t he?             

 

 (Tag Question)دنباله سوالی 



 نداشته باشد، با توجه به زمان و فاعل، اگر در جمله خبری مثبت، فعل کمکی وجود
 :مثال. استفاده می شود didn’tیا  don’t ،doesn’tدر جمله خبری از یکی از افعال 

Your brother left his job, didn’t he? 
 

 قبالً دیدیم که اگر فاعل جمله خبری، اسم باشد هم در قسمت سوالی باید از ضمیر
 .  فاعلی مرتبط با آن استفاده کرد

 

 aren’t Iشروع شود، در قسمت سوالی از  I amاگر جمله خبری با : استثناء اول
 :  مثال. استفاده می شود

I am right, aren’t I? 
 

  shall weسوالی از شود، در قسمت شروع  Let’sجمله خبری با اگر : استثناء دوم
 :  مثال. استفاده می شود

Let’s go to the cinema, shall we? 
 



 
توسط  ( شامل یک نهاد و یک فعل)گاهی ممکن است دو جمله ساده 

به هم ، ...و  and ،but ،or ،so ،although ،whileمانند کلمات ربط، 
 . متصل شوند و تشکیل یک جمله مرکب دهند

 

 (Compound Sentences)جمله های مرکب 

1 .and («و») 
 
 
 

2 .or («یا»)  
 
 DO you want to go to work or stay at home? 

I showed him the ticket and went into the cinema. 



3 .but («اما») 
 
 
 

4 .so («بنابراین») 
 
 
 

5 .therefore (بنابراین») 
 
 
 

6 .yet («با این وجود») 

She was sleepy, so he went to bed early. 

It was inappropriate, therefore we removed it. 

Tom was tired, but he had to finish the work. 

My grandfather is old, yet he still practice English everyday.  



Julia said that the party starts at 8 o’clock, …..? 
 

 1) didn’t Julia  2) doesn’t she 

 3) doesn’t it  4) isn’t it 

Q1) 

We left very early this morning for our holiday ….. there was still a 

traffic jam on the freeway. 
 

 1) but   2) and   

 3) since   4) so 

Q2) 

Scientists will believe that the deadly virus will quickly spread 

through the Indian Ocean, …..? 
 

 1) don’t they  2) won’t it 

 3) won’t they  4) will it 

Q3) 



 3گزینه 
 آغاز می شود، نمی شود؟ 8جولیا گفت که مهمانی ساعت 

  the partyفاعل جمله هم .  زمان جمله دوم، که جمله اصلی است، حال ساده است)
 ).در دنباله سوالی استفاده شود itو نهاد  doesn’tاست، پس باید از فعل 

(1سوال   

 1گزینه 
برای تعطیالتمان، صبح زود از خانه بیرون آمدیم ولی هنوز هم در آزادراه، ترافیک  

 .سنگینی وجود داشت

(2سوال   

 2گزینه 
دانشمندان معتقدند که آن ویروس مرگبار، به سرعت از طریق اقیانوس هند پخش  

 خواهد شد، این طور نیست؟
، پس باید است virusفاعل جمله هم .  آینده ساده و فعلی مثبت استزمان جمله دوم، )

 ).در دنباله سوالی استفاده شود itنهاد و  won’tاز فعل 
 

(3سوال   
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