
دوازدهم ١درس  ١ گرامر

Active & passive معلوم و مجهول:                                                         

 

جمله اي است كه فاعل آن (انجام دهنده كار) مشخص است و در ابتداي جمله  :تعريف جمله معلوم
                                        The earthquake destroyed the building آمده است.

زلزله آن ساختمان را ويران كرد.)(در اين مثال زلزله فاعل عمل ويران كردن است.   

است كه فاعل اصلي آن حذف شده است و مفعول (اسمي كه كار  جمله اي تعريف جمله مجهول:
 روي آن انجام شده ) به جاي فاعل در ابتداي جمله آمده است.

The building was destroyed by the earthquake . 

در اين مثال ساختمان مفعول عمل ويران كردن است.
 ساختار جمالت مجهول: 

 مطابق جدول زير تغيير مي كند.  beدر جمالت مجهول 

 .Am, is , are Active: They write the letters زمان حال ساده
 

Passive :The letters are written 

 .Was , were Active: They wrote the letters زمان گذشته ساده
 

Passive :The letters were written 

 .Am ،is ،are + being Active: They are writing the letters زمان حال استمراري
 

Passive :The letters are being written 

 .Was , were + being   Active: They were writing the letters زمان گذشته استمراري
 

Passive :The letters were being written 

 .Will be Active: They will write the letters زمان آينده ساده 
 

Passive :The letters will be written 
 beزمان آينده با عبارت 

going to 

Be going to be Active: They are going to write the 
letters. 

 
Passive: The letters are going to be 

written                 
 .have /has been Active: They have written the letters زمان حال كامل

Passive :The letters have been written 
 .had been Active: They had written the letters زمان گذشته كامل

Passive :The letters had been written . 
 

 جمله ي معلوم+ مفعول beاسم مفعول فعل اصلي  +مطابق با زمان جمله  



دوازدهم ١درس  ٢ گرامر

 :                                                                            :Tag question سواالت ضميمه(دم كوتاه)

 :سواالت ضميمه(دم كوتاه)كاربرد  

مورد تاييد قرار دهد و يا به هرگاه گوينده بخواهد نظرات و جمالت خود را توسط شنونده موافقت و 

 صحت يك موضوع پي ببرد از اين نوع سواالت استفاده مي كند.

 1-Reza is a student, isn’t he?                              2-They can't speak English, can they? 

 :سواالت ضميمه(دم كوتاه)نكات مهم در مورد 

 است. دم سوال منفي و اگر جمله بلند منفي باشد دم سوال مثبت اگر جمله بلند مثبت باشد: ١نكته 

Reza is a student, isn’t he?                                   They can't speak English, can they? 

 در دم سوال از ضمير فاعلي به جاي اسم استفاده مي شود. :٢نكته 

Reza is a student, isn’t he?                                    They can't speak English, can they? 

در دم سوال اگر جمله فعل كمكي داشته باشد از خودشان ولي اگر نداشته باشد در زمان حال  :٣نكته

 استفاده مي كنيم. did و در زمان گذشته از  do/doesساده از 

Ali lives in Bam, doesn’t he?                             The men spoke English, didn’t they? 

 به جاي ضماير فاعلي استفاده مي شود. thereشروع شود از خود  thereاگر جمله بلند با  :٤نكته 

There is a lot of traffic, isn’t there?   

شروع شود در دم سوالي به    these/those يا  this/thatاگر جمله بلند با ضمير اشاره مفرد  :٥نكته 

 استفاده مي كنيم. theyو به جاي ضمير اشاره جمع از  itجاي ضمير اشاره مفرد از 

This is a dictionary, isn't it? 

Those are not tigers, are they?

 



باشد ؛ وصفت هاي وجود داشته  …,never/hardly/rarely)اگر در جمله بلند قيدهاي منفي (: ٦نكته 

وجود داشته باشد از دم سوال one/ body/nothing noو تركيبات آن ) no/few/little(كمي منفي

                                         ?The old man can hardly walk, can he مثبت استفاده مي كنيم.

He never goes to the library, does he?                        

Mina has few friends, does he? 

We have little time to go to the stadium, do we?           

 Nothing bad happened, did it? 

 everyone/everybody/someone/somebody/ /no body no one/اگر فاعل جمله بلند: ٧نكته 

باشد از ضمير مفرد  everything/nothing/nothingو اگر فاعل جمله بلند  theyباشد از ضمير جمع 

it  .استفاه مي كنيم  

Everybody knows Dr. Sami, don't they? 

Somebody has called, haven't they? 

Nobody phoned, did they? 

Nothing is left, is it? 

 است. am I notو يا  aren’t Iشروع شود دم سوالي آن  I amاگر جمله ايي با : ٨نكته 

I am a teacher, aren’t I? 

 استفاده مي شود.  will youبراي جمالت امر منفي در دم سواالت از : ٩نكته 

Don't come late, will you? 

Never try to frighten me, will you? 

 

 

 

 



(Relative clause )عبارت موصولي : ٢درس  ١مو ضوع گرامر 

به عبارتي گفته مي شود كه بعد از يك اسم مي آيد و با يكي از ضماير  :تعريف عبارت موصولي

 و ... به اسم متصل مي شود و اسم را توصيف مي كند. who  whom , whichموصولي 

The boy who play soccer is my brother 

باشد.به اگر اسمي كه در اول جمله آمده انسان باشد و نقش فاعل داشته    who:عبارت موصولي با 

 شكل زير به كار مي رود.

 (در نقش فاعل) انسان اسم+   + who ادامه جمله + فعل 

The man who plays golf lives at No. 10. 

اگر اسمي كه در اول جمله آمده انسان باشد و نقش مفعول داشته باشد.به : whomعبارت موصولي با 

 شكل زير به كار مي رود.

 ( در نقش مفعول)انسان اسم+  + who ادامه جمله +فاعل 

The woman who(m) you met yesterday is coming to dinner. 

اگر اسمي كه در اول جمله آمده غير انسان باشد و نقش فاعل عبارت  :whichعبارت موصولي با 

 وصفي را داشته باشد.به شكل زير به كار مي رود.

 (در نقش فاعل) انسان غير اسم+   + which ادامه جمله + فعل

The cat which lives near us was drinking milk. 

اگر اسمي كه در اول جمله آمده غير انسان باشد و نقش مفعول عبارت وصفي را داشته باشد.به شكل و

 زير به كار مي رود.

 (در نقش مفعول) انسان غير اسم+   + which ادامه جمله + فاعل

 

 

 



 :thatعبارت موصولي با 

به جاي تمامي ضماير موصولي به كار مي رود، به عبارت ديگر آچار فرانسه ضماير  thatضمير موصولي 

                                                 .I found the keys that I lost yesterday است thatموصولي 

 چه وقت ضماير موصولي را مي توان حذف كرد؟

 toبياييد مي توان آن ضمير را همراه با مشتقات   to beا) هر گاه ضماير موصولي فاعلي همراه با فعل 

be .حذف كرد  

I saw a man who is climb a tree. 

I saw a man climbing a tree. 

نيامده باشد ولي عبارت وصفي بيانگر عادت يا   to be) هر گاه ضماير موصولي فاعلي همراه با فعل ٢

  حقيقتي باشد كه معموال فعل آن به صورت حال ساده مي آيد.

The students who study Arabic here are all clever. 

The students studying Arabic here are all clever. 

 :نكته كنكوري

 به دو صورت مي آيد.   to be فعل عبارت وصفي در صورت حذف ضمير موصولي و فعل

 دار كه نشان دهنده ي معلوم بودن عبارت وصفي است. ingالف) به صورت 

 كه نشان دهنده ي مجهول بودن عبارت وصفي است. pp )ب) به صورت قسمت سوم فعل (

The students who study Arabic here are all clever. 

The students studying Arabic here are all clever. 

The boy who was taken to hospital was my brother. 

The boy taken to hospital was my brother. 

 

 



 جمالت شرطي نوع دوم : ٢درس  ٢مو ضوع گرامر

 :ساختارجمالت شرطي نوع دوم

 ـــــــله شرطـــــــــــــجمـــــ,                                       ــــرطـــــــــــــــواب شــــــــــجـــ

 ifاعل+ــــفه فعل+ ــــــــگذشت ,                                 اعلـــــــف+  + wouldفعل ساده

If       you                        came       ,                                    we           would       play 

 :كردن شرطي نوع دومنحوه ي معني 

 جمله شرط و جواب شرط را با ماضي استمراري ترجمه مي كنيم.

 كاربرد جمالت شرطي شرطي نوع دوم

در مورد كارهايي است كه غير واقعي بوده و احتمال انجام كار در حد صفر است از اين رو جمالت  

 شرطي نوع دوم  را حال غير حقيقي مي گويند.

If you studied hard, you would pass the exam. 

 اگر شما سخت درس مي خوانديد امتحان قبول مي شديد.

 :نكات مهم جمالت شرطي نوع دوم

: اگر جواب شرط اول جمله باشد كاما حذف مي شود و در غير اين صورت وجود كاما در جمالت ١نكته 

 شرطي الزم است.

You would pass the Exam if you studied. 

 هم استفاده كرد. might و could جواب شرط مي توان از ساير افعال كمكي ناقص مانند  : در٢نكته 

You could pass the Exam if you studied. 

: درجمله شرط بر خالف روال عادي و مرسوم براي تمام اشخاص در گذشته ساده آن بايد از ٣نكته 

were  .استفاده كنيم 

If I were you I would travel to Europe. 

 



 مجهول افعال كمكي ناقص : ٣درس ١مو ضوع گرامر 

 مطالعه كنيد. ١ر حتما در ابتدا در مورد جمالت معلوم و مجهول در درس 

 نحوه ي ساخت جمالت مجهول از جمالت داراي افعال كمكي ناقص:

+Will/can/may/should/must+ be + p.p مفعول 

Active: They will write the letters. 

Passive: The letters will be written 

 

 گذشته كامل : ٣درس ٢مو ضوع گرامر 

 ساختار زمان حال كامل:

 + فاعل  had         قسمت سوم فعل       + 

 ساختار سوالي زمان گذشته كامل:

 hadقسمت سوم فعل+ فاعل+?

 اول جمله مياريم. را به  hadهمانگونه كه در ساختار مي بينيد براي سوالي كردن فعل كمكي 

 :گذشته كامل منفيساختار 

 فاعل+ not ++hadقسمت سوم فعل

را اضافه مي  notقيد منفي    hadهمانگونه كه در ساختار مي بينيد براي منفي كردن به فعل كمكي 

 كنيم.

 نحوه معني كردن زمان گذشته كامل:

 ) ترجمه مي شود.با ماضي نقلي ( صفت مفعولي + بودم،بودي،بود،بوديم،بوديد،بودند

 



 كاربردهاي زمان گذشته كامل:

 از عمل ديگري اتفاق افتاده باشد. قبل. كاري كه در گذشته ١

 

When my dad got up, I had eaten my breakfast 

 كه پدرم بيدار شد،من صبحانه ام را خورده بودم. زماني

عملي ديگر در گذشته ادامه داشته براي بيان عملي كه در گذشته شروع شده و تا انجام دادن . ٢

 است.

Ali had lived in Paris before he studied art there 

 آنجادردر پاريس زندگي كرده بود، قبل از مطالعه هنر  علي

 بيان عملي كه در گذشته اتفاق افتاده است.. ٣

I had lived here before he came. 

 زندگي كرده بودم. قبل از اين كه او بياد من اينجا

 ):  past prefectعاليم مشخصه زمان گذشته كامل (

 ساختارهاي مشهور زير را بخاطر بسپاريد.

 بعيد+ماضي  beforeگذشته ساده+

 +ماضي بعيد whenگذشته ساده+

 +گذشته ساده becauseماضي بعيد+

 +گذشته ساده afterماضي بعيد+

already  (اخيرا) و به معنايjust به ) (تازگيas soon as  ( به محض اين كه) وnever (هرگز) for  به)

 به مثالها دقت كنيد:(از)  since مدت)

 



She had never seen a bear before she went to the zoo. 

When I sent the book to her, she had already bought it. 

She had just left the scene when the car arrived. 

As soon as she came, he had finished his homework. 

They had known each other since they were children. 

We had lived in Shiraz for 15 years before we moved to Qom 

 

 انواع جمله در زبان انگليسي:                                   ١٢زبان  ١رايتينگ درس 

جمله ايي كه حداقل داراي فاعل و فعل باشد به عبارت ديگر جمله ايي ساده است  جمله ساده:تعريف 

 .                               Example: Ali went   كه يك عبارت مستقل داشته باشد.

و ...   but, and , so  ربط مانند جمله ايي با بيش از يك فاعل و مفعول و حروف :مركبتعريف جمله 

جمالتي هستند كه معموال از تركيب دو يا چند جمله ساده با استفاده از به عبارت ديگر .را گويند

كلمات ربط تشكيل مي شود به عبارت ديگر در جمالت مركب بيش از يك فاعل و فعل وجود دارد و حال 

 اين كه جمله ساده جمله ايي است كه يك فاعل و يك فعل دارد.

 :andجمالت مركب با استفاده از كلمه ربط 

مي كند.كه addition) مي باشد كه اطالعات جديدي به جمالت اضافه(» و«اين كلمه ربط به معني     

 عموما فعاليتها و احساسات مشابه فاعل اول است.

I get up early in the morning, and I make an omelet myself. 

 :butجمالت مركب با استفاده از كلمه ربط 

 مي باشد.contrast) مي باشد كه نشان دهنده تضاد و تفاوت(» اما«اين كلمه ربط به معني 

The book was boring, but Tom had to read it. 

 

 



 :orجمالت مركب با استفاده از كلمه ربط 

را پيش choices) جمالت ما دو انتخاب يا دو گزينه(مي باشد كه در اين نوع » يا«اين كلمه ربط به معني 

 رو داريم.

You should do your homework, or you should wash the dishes. 

دارد كه در جمالت شرطي به كار مي  وگرنهيك مفهوم ديگر به معني  orحرف ربط  نكته كنكوري:

 مي باشد.= وگرنه )  other wiseو يا (= وگرنه )  or elseمعني( هم orرود.در اين كاربرد حرف ربط 

You have to leave now, or you will miss the train. 

We need to be there by 8, or (else) we will find it hard to park the car.  

 :soجمالت مركب با استفاده از كلمه ربط 

به كار مي رود.به result) ن نتيجه گيري(مي باشد كه براي نشان داد» بنابراين«اين كلمه ربط به معني 

 عبارت ديگر نشان مي دهد كه جمله دوم نتيجه جمله اول است.

Saeed studied hard for the exam, so he passed it. 

 :دو نكته مهم در مورد جمالت مركب

در جمالت مركب وقتي كه دو جمله ساده را به هم وصل مي كنيم قبل از اين كلمات ربط ، از  نكته ا:

 استفاه مي كنيم. ,كاما(ويرگول) 

My brother stayed at home yesterday. He watched TV. ( and ) 

My brother stayed at home yesterday, and he watched TV. 

را مي توان  ,در جمالت مركب اگر فاعل دو جمله يكي باشد فاعل جمله دوم  و كاما(ويرگول) : ٢نكته 

 حذف كرد.

My brother stayed at home yesterday he watched TV. (and) 

My brother stayed at home yesterday and watched TV. 

 

 



 پاراگراف نويسي       :                             ١٢زبان ٣و  ٢رايتينگ درس

يك پاراگراف گروهي از جمالت در مورد ايده ايي است(كه فكر واحدي را مي  پاراگراف چيست؟

) چيزي را براي ما ٣)به ما عقيده ايي بگويد.٢) اطالعاتي به ما بدهد.١رسانند.).يك پاراگراف مي تواند.

)داستاني را به ما بگويد.هر جمه از پاراگراف در مورد (عنوان) همان پارارگراف است. ٤توضيح دهد.

 ل(قالب) پاراگراف:شك

پاراگراف شكل مخصوصي دارد.در هر پاراگراف جمالت( شبيه به هم(جمالت همنوع) گردآوري مي  

شوند.آنها يكي به دنبال ديگري مي آيد. به ياد داشته باشيد جمالت در يك پاراگراف با حرف بزرگ 

 شروع مي شود و با نقطه، يا عالمت پرسش و يا عالمت تعجب.

 بخواهيد در مورد ايده ايي جديد بنويسيد، بايد با يك پاراگراف جديد شروع كنيد. زماني كه شما

 جمله بيان موضوع: .١

بسياري از پاراگرافهاي انگليسي تاپيك سنتنس دارد.كه اغلب در ابتداي پاراگراف مي آيد و خواننده با 

بگويد. جمله هاي بعدي خواندن آن متوجه مي شود كه پاراگراف قصد دارد راجع به چه موضوعي سخن 

ضمن تمايز از همديگر پيوند نزديكي باهم دارند و ايده اصلي پاراگراف را توضيح مي دهند.به مثالهاي 

 باال دقت كنيد.

جمله بيان موضوع معموال در ابتداي جمله و گاهي در انتهاي جمله مي آيد.اما دقت داشته باشيد  تذكر:

 ف باشد.كه مي تواند هر جمله ايي از پاراگرا

 :پشتيبانجمله  .٢

ايده اصلي جمله را توضيح مي دهند، دليل ارائه  جمله پشتيبان بعد از جمله عنوان مي آيد. اين جمالت

و يا داستاني كوتاهي در راستاي موضوع نقل مي  مي دهد،مثالهايي براي جمله بيان موضوع  مي دهد

 كند.

 :نتيجه گيريجمله  .٣

 آخرين جمله در هر پاراگراف اغلب جمله نتيجه گيري است. 

 



اين جمله ايده جمله عنوان را تكرار مي كند . به ياد داشته باشيد همه پاراگرافها جمله نتيجه گيري 

 ندارند.

Reading Strategy                                            ١درس راهبرد خواندن               

                                    Question Generation طرح سوال از متن 

متن را بخوانيد و اطالعات مهم آن را مشخص كنيد.بعد از آن منظور از طرح سوال از متن اين است كه 

 اطالعات سوال طرح كنيد.

آن كار  where)( ) و كجاwhenو در چه زماني( who)(بعد از مشخص كردن اطالعات، بپرسيد چه كسي

) آن كار را انجام داده.به اين كلمات پرسشي كه سوال با how) و چه طور (whyرا انجام داده؛ يا چرا (

 مي گويند.  (question starter)آنها آغاز مي شود، آغاز كننده سوال

ال طرح ولي كنكور تستي است نه تشريحي و لذا نمي توانند از شما بخواهند كه از متن سو نكته مهم:

با توجه به متن، به كداميك از اين « كنيد بلكه به جايش اين سوال را در انتهاي متن به شما مي دهند:

صورت سوال انگليسي آن به شكل زير است.» سوال ها مي شود جواب داد؟  

Which of the following question does the passage answer? 

 

Reading Strategy                                   پر رنگ كردن)(مشخص كردن  : ٢راهبرد خواندن درس              

      Highlighting: يكي از راههاي به ياد آوردن آنچه خوانده ايد مشخص كردن اطالعات مهم است.از

  اين راهبردها براي هاي اليت كردن يك متن استفاده كنيد:

مشخص كنيد.ايده اصلي را . ١           

 نكات كليدي نه جزييات ريز و اطالعات كمتر مهم را هاي اليت كنيد..٢

 عبارت ها و اجزاء كالم را به جاي تمام جمله مشخص كنيد..٣

 جمالت زياد و قسمت هاي زيادي از متن را هاي اليت نكنيد..٤

                                 

 



Reading Strategy                                   ياداشت برداري:  ٣راهبرد خواندن درس               

 :تكنيكهايي مفيد در ياداشت برداري

 .مطمئن شويد كه ايده و مثالهاي مهم را گنجانيده ايد.١

 .تنها كلمات مهم را بنويسيد، نه جمالت كامل را٢

 كنيد.. از عاليم اختصاري و نمادها استفاده ٣

 بنويسيد ياداشت هايتون را در حاشيه ها و برگه هاي جداگانه. .٤

 

Vocabulary Development                                           ١درس  افزايش توسعه واژگان               

 تعريف همايندها (تركيب): 

گوش يك انگليسي زبان آشناو عادي  دو يا چند كلمه ايي انگليسي كه خيلي در كنار هم مي آيند و به

 براي روشن شدن بيشتر دقت كنيد. به نظر مي رسد را گويند.

اگر به يك فارسي زبان بگوييد كه يك چاي قوي بريزد متوجه مي شود كه شما چه مي گوييد ولي 

ه تركيب چاي قوي برايش عادي نيست.چون در زبان فارسي از تركيب چاي پر رنگ يا چاي غليظ استفاد

براي او قابل فهم است ولي  powerful tea)(مي شود.حال يك انگليسي زبان را در نظر بگيريد تركيب 

) را شنيه و به كار برده است.اگر به او strong Tea(به گوشش نا آشناست. چون او بيشتر تركيب 

متوجه مي شود كه منظور شما چيست، ولي اين تركيب برايش  strong computer)بگوييد (

 را شنيده و به كار برده است.) powerful computerناآشناست. چون او اكثرا تركيب (

 

Vocabulary Development                                           ٢ درس افزايش توسعه واژگان 

 Word part Familiesكلمات هم خانواده:                                                                         

 

 



كلمات هم خانواده به كلماتي گفته مي شود كه ريشه و اصل يكساني دارند كه در نهايت به وسيله 

 پيشوند يا پسوند از هم افتراق شده اند.

: Word attack اين تكنيك كه به حدس كلمه ناآشنا از روي ساختار كلمه شناخته شده است.به اين

معني است كه شما به دنبال بخشي از كلمه كه شما را در فهم و خواندن كلمات پيچيده كمك مي كند 

هستيد.وقتي كه شما پيشوندها و پسوندها را شناخته و معاني آنها را بلد هستيد.آن به شما كمك مي 

ه معني بسياري ازكلمات را درك كنيد. اين تكنيك شما را در فهم دقيق هر چه بيشتر به ريشه كند ك

 كلمه و در نهايت به معني كلمه نزديك مي كند.

 نكات تكميلي

نقش دستوري كلمه را عوض نمي كنند ولي معني كلمه را (er).پيشوندها جز معدود پيشوندهايي مانند١

 unhappyعوض مي كنند.مانند 

 پسوندها معني كلمه را عوض نمي كنند بلكه نقش دستوري كلمه را عوض مي كنند. مانند .٢

Happy  صفت است به معني شاد با پسوندness  تبديل به اسم شده به معني سعادت و شادماني

happiness 

 د.دار . تشخيص ريشه كلمات سماعي بوده و نياز به مطالعه٣

 

Vocabulary Development                                           ضرب المثل ٢ درس افزايش توسعه واژگان 

منظور از ضرب المثل سخن كوتاه و مشهوري است كه به قصه ايي عبرت آميز يا گفتاري نكته آموز 

اشاره مي كند و جاي توضيح بيشتر را مي گيرد.
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 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
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