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مهارت های گرامری
سالم دوستان عزیز  .ممنون که این مجموعه را برای یادگیری مهارت های گرامری انتخاب کردید  .در تمام
امتحانات انگلیسی از کنکور گرفته تا تافل و آیلس  ،شما با تست های گرامر سر و کار دارید  .ما براتون یه پیشنهاد
جالب داریم  .به جای اینکه برید  066صفحه گرامر بخونید و آخرش هم تست ها را اشتباه بزنید ( واال !  ، ) با
نکته هایی که مد نظر طرح کنندگان سوال هست آشنا بشید  .اینجوری در زمان کمی میتونید مهارت پیدا کنید
تا به اکثر سواالت پاسخ بدید .میگین نه ؟ امتحان کنین !
بی مقدمه میریم سراغ اولین نکته  .آماده اید ؟

مهارت اول  :هر جمله ای حتما باید فاعل و فعل داشته باشه !
نکته گفتم در حد باقلوا  ...برو تست بزن حالشو ببر !

همین نکته ی ساده را طراحان استفاده می کنند و سواالی عجیب غریبی می سازن که بیا و ببین ! پس یادمون
نمیره ! اول که سوال گرامری دیدیم نگاه می کنیم ببینیم فعل و فاعل داره یا نه ! به همین سادگی  .تست زیر رو
ببین :
EXAMPLE : ………… was backed up for miles on the freeway.
مثل روز روشنه این جمله فعلش  wasهست  .اما فاعلش کو ؟
قرار شد هم فعل داشته باشه هم فاعل  .باید جواب گزینه ای
باشه که نقش فاعل را بازی می کنه  .پس گزینه اول و دوم غلطه
 .میمونه گزینه سوم و چهارم  .وقتی فعل  wasهست یعنی فاعل

Yesterday
In the morning
Traffic
Cars

)A
)B
)C
)D

مفرده  .اگه  wereمیومد فاعل جمع میشد  .پس معلوم میشه
که گزینه سوم درسته  .حاال بشین هی الکی گرامر بخون 

سوال به این سادگی تست
تافل بوده ! باورت میشه ؟
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خوب حاال دوباره یه تست دیگه از تافل بهت می دم  .دلم میخواد خودت حلش کنیا  .رو سفیدم کن 
EXAMPLE 2 : Engineers …………….. for work on the new space program.
A) necessary
B) are needed
C) hopefully
D) next month
نگو نفهمیدی فاعلش  Engineersهست که بدجور شاکی میشم  .پس فعل جمله کجاست ؟
میریم سراغ گزینه ها ! کدوم یکی از گزینه ها فعله ؟ گزینه ی  Bداره داد میزنه من فعلم ! بقیه گزینه ها که
فعل نیست ! گزینه ی دوم میشه جواب این تست  .حتی نیاز نبود بفهمی جمله چی داره میگه !
من کال عاشق تستای تافل هستم  .تقریبا هر تستی براتون میذارم از آزمون های تافل برداشتم  .به عنوان مثال
آخر از این موضوع بریم سراغ یک تست دیگه  .چشم بسته دیگه باید جواب بدیا !
EXAMPLE 3 : The boy ………….. going to the movies with a friend.
he is
he always was
is relaxing
will be

)A
)B
)C
)D

گزینه ی اول و دوم که در همون نگاه اول میره پی کارش ! جمله خودش فاعل داره  .فاعل جمله  boyهست
دیگه نیاز به فاعل نداره که تو گزینه ی اول و دوم نوشته  ! heپس این دو گزینه اوت میشه  .بریم سراغ فعل
اگه توجه کنید یه قسمت از فعل هم توی سوال هست  .کدومه ؟ آفرین!  goingیه قسمت از فعله که تو
سوال نوشته  .گزینه ی سوم رو اگه انتخاب کنیم اشبتاه بزرگی کردیم ! چون درسته گزینه ی سوم فعله اما
یک فعل کامله !  is relaxingنیاز به چیز دیگه ای نداره  .خودش کامله  .پس این هم نمیتونه جواب درست
باشه  .فقط گزینه ی چهارمه که اگه همراه با  goingبیاد یک فعل کامل را درست میکنه .

یاد گرفتی ؟ دیگه نیام ببینم جمله فعل و فاعل نداره داری نگاهش می کنیا  .سریع چک کن ببین فعل و
فاعل داره یا نه  ،یه نگاهی هم به گزینه ها بنداز  ،گزینه ی درست را سه سوته بزن برو سر بقیه سواال.
مهارت های گرامری امتحانات تستی صفحه 2
ایمان پندی 09120764034 :

INSTAGRAM : VACAB.CODING

WEBSITE
: WWW.VOCABCODING.COM
vocab.coding

تمرین  :در هر جمله  ،فاعل و فعل را مشخص کن  .بعدش اگر ساختار جمله صحیح بود جلوش تیک بزن و
اگر اشتباه بود ضربدر بزن .
Last week went fishing for trout at the nearby mountain lake.

The new computer program has provides a variety of helpful applications 
The box can be opened only with a special screwdriver.
Yesterday found an interesting article on pollution.
The new machine is processes 50 percent more than the previous machine.

1.
2.
3.
4.
5.

خوب حاال وقتشه بریم سراغ نکته دوم :

مهارت دوم  :مراقب کلمات بعد از حروف اضافه باشید !
جاده خطرناک می شود !

بعد از حروف اضافه معموال اسم  ،ضمیر ( مثل  heو  sheو  ، ) ...اسم فعل ( با اضافه کردن  ingبه مصدر
مثل  ) washingمیاد که باید حواستون باشه اینها فاعل نیستند ! اشتباهی این ها را به عنوان فاعل در نظر
نگیرید !
یعنی شما تا حروف اضافه رو دیدی برات زنگ خطر به صدا در بیاد ! طراح میخواد گیجت کنه ! چهار
چشمی حواستو جمع کن  .حاال حروف اضافه که باید برات زنگ خطر باشه کدوماست ؟ من برات چند تاشو
میگم :
in , at , of , to , by , behind , on , after , with , for ,
بذار یه مثال خوب برات بزنم همه چیو متوجه بشی :
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)(After his exams) Tom will take a trip (by boat
اینجا دو تا حرف اضافه داریم  .یکی  afterو یکی دیگه  . byمواظب باش گول اینا را نخوری  .فاعل میشه
 . Tomدر گوشی بهت یه چیزی میگم اما تو به هیچ کس نگو  .بین خودمون باشه  .الکی بهش نمی گن
حروف اضافه ! اینا واقعا اضافی هستن ! یعنی اگه این قسمت هایی که با حرف اضافه هستند را از جمله حذف
کنی جمله بازم کامله .
Tom will take a trip
دیدی ؟ اصال انگار نه انگار قبال کلمات دیگه ای هم داشته  .پس قرار میذاریم حاال که قراره دنبال فعل و
فاعل بگردیم  ،توی تله ی حروف اضافه نمیفتیم ! هر چی بعد از حروف اضافه اومد مطمئنیم که فاعل
نیست !
حاال یه تست برات از امتحان های تافل میارم ببینم نکته رو گرفتی یا نه .
EXAMPLE : With his friend ………… found the movie theater.
has
he
later
when

)A
)B
)C
)D

صورت سوال را می خونیم  .کلمه ی اول  ! withزینگ !!!! زنگ خطر به صدا در اومد  .هر کلمه ای بعدشه
فاعل نیست ! پس  his friendفاعل نیست  .پس باید تو گزینه ها دنبال فاعل باشیم  .تنها گزینه ای که
میتونه فاعل باشه گزینه  Bهست  .فعلش هم که  foundهست .
جون من فکر می کردی اینقدر بتونی راحت سواالی تافل را حل کنی ؟ 

لطفا بیخیال هر چی حرف اضافه و کلمات بعد از اون هست بشید  .واال من صالحتون رو میخوام !
اصال کلمات بعد از حروف اضافه نمیتونه فاعل باشه  .بعدا نگی نگفتیا ! حواستو جمع کن 

بریم سراغ تمرین ها تا دستت راه بیفته.
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تمرین  :در هر جمله  ،حداقل یک حرف اضافه به کار رفته است  .فاعل و مفعول را مشخص کن  .همچنین
حرف اضافه و کلمه بعدش را مشخص کن  .در آخر اگر ساختار جمله صحیح بود جلوش تیک بزن و اگر
اشتباه بود ضربدر بزن .
1. In the last possible moment before takeoff took his seat in the airplane. 
2. For the last three years at various hospitals in the county has been practicing
medicine.
3. The report with complete documentation was delivered at the conference.
4. At the neighborhood flower shop, flowers in quantities of a dozen or a half
dozen can be delivered for free.
5. The interviews by radiobroadcasters were carried live by the station.

طراحان سوال با استفاده از ترفندهای ساده تست ها را سخت می کنند و به قول خودمون می پیچونند  .بیاین با
هم یکی دیگه از تله های دیگه ای که باید مواظب باشیم توش گرفتار نشیم را بررسی کنیم :

مهارت سوم  :مراقب کلمات توصیفی باشید !
به هیچ وجهی اینها فاعل نیستند !

جمله ی زیر را در نظر بگیرید :
ایمان پندی  ،بهترین دوستم  ،داره میره مسافرت !
اینجا بهترین دوستم توصیفیه از شخص ایمان پندی ! باشه و نباشه توی جمله تأثیری نداره  .حذفش کنی میشه
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ایمان پندی داره میره مسافرت ! ( ایشاال دست جمعی تایلند ) 
پس کلمات توصیفی هم نمیتونه فاعل باشه .
حاال بریم رو فاز خارجی ! یه جمله من مثال میزنم که از این کلمات توصیفی داره :
Sally, the best student in the class, got an A on the exam.

سالی که بهترین شاگرد کالسه نمره  Aتوی امتحان گرفته  .فاعلش همون سالی هست
حاال چه توصیفش بکنند چه نکنند .
میخوام یه نشونی بهت بدم بری حال کنی  به غیر از اینکه از روی معنای جمله پیداست که کلمات توصیفی
کدومه  ،از روی کاما هم میتونی تشخیص بدی ! دو طرف کلمات توصیفی کاما داره ! پس این هم یه زنگ خطر !
دو تا کاما دیدی حواستو جمع کن که طراح تست میخواد اذیتت کنه !
بریم سراغ مثال  ،ببینیم طراحان چطور می خواستند ما را با استفاده از کلمات توصیفی گیج کنند :
EXAMPLE 1 : …………. , George, is attending the lecture.
Right now
Happily
Because of the time
My friend

)A
)B
)C
)D

یه نکته در حد لیگ اسپانیا  :توی این تست دیدیم که اسم اشخاص هم میتونه به عنوان کلمات توصیفی به
کار بره ! پس مواظب باشید اشتباه نکنید ! هر چی بین دو تا کاما هست کلمه ی توصیفی میشه .
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اما یه نکته ی جدید و مهم بهتون بگم  .از االن با هم دیگه قرار می ذاریم اگه کلمات تفصیلی اول جمله بیاد
 ،به جای دو تا کاما  ،فقط یه دونه کاما بعدش میاد  .مثال زیر را نگاه کنید تا کامال متوجه بشید :

EXAMPLE 2 : …………., Sarah rarely misses her basketball shots.
A) An excellent basketball player
B) An excellent basketball player is
C) Sarah is an excellent basketball player
D) Her excellent basketball play
با قانون باقلوا که قانون اولمون بود شروع می کنیم ! فعلش کدومه ؟ آفرین !  missesفعلشه  .فاعل
کدومه ؟ فاعل  Sarahهست یا قسمت نقطه چین ؟ اگه سارا بین دو تا کاما بود می شد کلمه ی
تفصیلی ! اما فقط یک کاما قبلشه  .پس نشون میده سارا کلمه ی تفصیلی نیست و فاعله  .پس باید
قسمت نقطه چین کلمات تفصیلی باشه که چون اول جمله اومده  ،طبق قرارمون باید فقط یک کاما
بعدش بیاد  .حاال کدوم گزینه بهش می خوره کلمات تفصیلی باشه ؟ گزینه ی دوم و سوم که توش
فعل داره ! داره داد میزنه غلطه ! اگه توجه کنید گزینه ی یک هست که داره به درستی از کلمات
تفصیلی استفاده می کنه .

خالصه ی قسمت کلمات تفصیلی

کلمات تفصیلی اسم هایی هستند که قبل یا بعد از یک اسم دیگه میان و با کاما از اون اسم جدا میشن.
اگر در میان جمله به کار برده شوند دو طرفشون کاما میگیره  .اگه اول جمله به کار برن  ،فقط یک کاما
بعدشون میاد  .در هر صورتی که باشند باید توجه کرد که کلمات توصیفی فاعل نیستند !
در انگلیسی به دو صورت زیر از کلمات توصیفی استفاده میشه :
Tom, a really good mechanic, is fixing the car.

A really good mechanic, Tom is fixing the car.
مهارت های گرامری امتحانات تستی صفحه 7
ایمان پندی 09120764034 :

WEBSITE
: WWW.VOCABCODING.COM
vocab.coding

INSTAGRAM : VACAB.CODING

در هر دو جمله تام فاعل هست و یک مکانیک واقعا خوب میشه کلمات تفصیلی .
ببین چند بار توضیح دادما ! حاال دوباره برو تستا را غلط بزن  یکمی دقت کنی می بینی تست ها را
میشه مثل آب خوردن جواب داد  .فعل جمله را تعیین کن  .برای فاعلش مواظب باش جزو کلمات بعد
از حروف اضافه و همچنین کلمات توصیفی نباشه  .جزو این دو تا نبود سریع انتخابش کن برو سراغ
سوال بعدی  .االن دیگه یاد گرفتی ؟ آفرین ! پس بریم سراغ تمرین ها ...
تمرین  :هر جمله  ،یک کلمه ی توصیفی داره  .فاعل و مفعول را مشخص کن  .همچنین کلمات توصیفی را
هم مشخص کن  .در آخر اگر ساختار جمله صحیح بود جلوش تیک بزن و اگر اشتباه بود ضربدر بزن .
1. The son of the previous owner, the new owner is undertaking some fairly
broad changes in management policy. 
2. Valentine’s day, February 14, is a special holiday for sweethearts.
3. Last semester, a friend, graduated cum laude from the university.
4. The only entrance to the closet, the door was kept locked at all times.
5. The new tile pattern, yellow flowers on a white background, really
brightens up the room.

قیافه ی من اگه یه دونه از تمرین
های باال را اشتباه گفته باشی یا
بگی بلد نیستم |:

یواش یواش داریم شیوه ی تست زدن صحیح در امتحانانت تستی را یاد میگیریم  .بریم سراغ نکته ی
بعدی ببینیم چی میگه  ...آماده ای ؟ برو تا بریم !
مهارت های گرامری امتحانات تستی صفحه 8
ایمان پندی 09120764034 :

WEBSITE
: WWW.VOCABCODING.COM
vocab.coding

INSTAGRAM : VACAB.CODING

مهارت چهارم  :مراقب صفات فاعلی باشید !
حواست شش دنگ اینجا باشه میخوام یه حرف مهم بزنم !

اول باید ببینیم صفات فاعلی چی هستند  .صفات فاعلی فرم  ingدار فعل هستند  .این صفات فاعلی میتونند
آدمو گیج کنند  .چرا ؟ چون بعضی جاها به عنوان قسمتی از فعل هستند و در بعضی جاها صفت  .خوب حاال
سوال اینه چجوری بفهمیم کدومشه ؟ من تا حاال نکته گفتم که راه حل مناسبی پیش پاتون نذاشته باشم ؟ نه ،
خداییش گفتم ؟ نگفتم دیگه ! االن هم یه نشونه بهتون میدم این نشونه را که دیدین سریعا بفهمین قسمتی از
فعله .
اگر این صفات فاعلی همراه با یکی از شکل ها  beمثل  is , are, was, wereو  ...بیاد  ،مطمئن باشید
قسمتی از فعله .
مثال زیر رو یه نگاه بندازید :
The man is talking to his friend
االن صفت فاعلی کدومه ؟  ... talkingچون همراه با یکی از اقسام  beیعنی  isاومده صد در صد فعله .
حاال این مثال رو ببینید :
The man talking to his friend has a beard.
اینجا هم  talkingاومده  .اما خبری از فرم های مختلف  beنیست  .پس اینجا صفته  .فعل جمله کدومه ؟
آفرین !  ...hasراه افتادینا ! ایول 
بازم مثال میخوای ؟ بیا ! اینم یه مثال دیگه :
The boy is standing in the corner.
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خوب اینجا هم که صفت فاعلیمون که  standingباشه همراه با  isاومده  .یعنی همراه با یکی از فرم های . be
پس قسمتی از فعله  .حاال این یکیو داشته باش :
The boy standing in the corner was naughty.
بریم سراغ یه سوال از امتحانات تافل گذشته ببینیم اونجا چطوری سوال دادن  .حاضرید ؟
EXAMPLE : The child …………playing in the yard is my son.
now
is
he
was

)A
)B
)C
)D

بشینیم دور هم یه تحلیل اساسی روی این سوال بکنیم  .اگه شما فقط قسمت اول جمله را نگاه کنید اینطور به
نظر می رسه که  childفاعله و  playingقسمتی از فعله  .اگه اینجوری کنید زود گزینه ی دوم یا چهارم را
انتخاب میکنید و میرید سراغ تست بعد  .کجا میری آقا ! وایسا با هم بریم ! کجا با این سرعت ؟ بقیه سوالو بخون
! توی این جمله یه فعل هست  .هزار تا فعل که نمی خواد  .پس  playingقسمتی از فعل نیست و صفته  .این
جمله هم یک فاعل کامل داره که  childهست و هم یک فعل کامل که  isاون آخره  .پس همه ی گزینه ها میره
کنار فقط گزینه اول درسته .
تمام این نکات آسونه  .فقط اوال باید دقت کنی بعد هم این نکات را بدونی تا بتونی ازش استفاده کنی .پله پله
داریم قوی می شیم بریم برای المپیک 
تمرین  :هر کدام از جمالت زیر یک یا چند صفت فاعلی دارند  .اول فاعل و مفعول را مشخص کن  .بعد هم صفات
فاعلی را مشخص کن و بگو قسمتی از فعله یا صفته  .در آخر هم مثل تمرین های قبلی اگر ساختار جمله صحیح
بود جلوش تیک بزن و اگر اشتباه بود ضربدر بزن .
1. The companies offering the lowest prices will have the most customers. 
Adj.

2. The first team winning four games is awarded the championship.
3. The speaker was trying to make his point was often interrupted
vociferously.
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4. Any students desiring official transcripts should complete the appropriate
form.
5. Those travelers are completing their trip on Delta should report to Gate
Three.

از من به شما نصیحت ! این تمرین ها را جدی بگیرید  .وگرنه سر
امتحان واقعی این شکلی میشید  .االن حل کنی سر امتحان هنگ
نمی کنی عزیزم !

این آقای انیشتین اومده اینجا فقط به شما تذکر بده شما تو تله نیفتید  .برای شادی تمام دانشمندان عزیزمون
فاتحه مع الصلوات ! 

مهارت پنجم  :آقا مواظب باشید ! مواظب اسم مفعول ها هم باشید
این هم تقریبا مثل قبلیه  .قبلیو یاد گرفتی ؟

از دست این طراح ها ! از همه چی واسه گیج کردن ما استفاده می کنند  .ولی خیالتون راحت  .ما بیدی نیستیم
که با این بادها بلرزیم .
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اسم مفعولی هم میتونه فعل باشه هم صفت  .مثل همون قبلی  .فقط یه تفاوت داره و اون تفاوت توی نشانه ایه
که برای تشخیص فعل بودنش بهتون میگم  .وقتی فعله که همراه با یکی از فرم های  beبیاد ( مثل قبلی ) و یا
اینکه همراه با  haveو  hasبیاد  .معموال هم با  edتموم میشه  .اما به  edاکتفا نکنید  .خیلی از اسم مفعول
ها توی انگلیسی هستند که به  edختم نمی شوند و کال بی قاعده هستند  .ما تمرکزمون روی همون دو تا کد
اصلیه  .همراه با فرمی از  beباشه یا همراه با  haveو  hasباشه  .اگر همراه این چیزها نیومد صفته .
اصال نگران نباشید  .االن یه مثال خوشگل میزنم موضوع رو درک کنید در حد کریستین رونالدو (همه رئالیا 
پرچمتون باالست )
The family has purchased a television.
اینکه تابلوئه فعله ! هم  edآخرش داره هم  hasباهاش اومده  .دیگه چجوری بگه من فعلم ؟ حاال اینو ببین :
The poem was written by Paul.
این یکی  edنداره  .ولی بازم فعله  .چون همراه با یکی از فرم های  beیعنی  wasاومده  .یه سوال فنی  .اون
 by Paulآخر چی میگه ؟ انشااهلل که یادتون نرفته بحث حروف اضافه رو ؟ یعنی اگه یادتون رفته بگین برم
خودکشی کنم ! واال !!! 
دو تا مثال دیگه براتون بزنم :
The television purchased yesterday was expensive.
مثال در حد زمین خاکیه  .تو هوا باید اینو جواب بدید  .فعل جمله  wasهست  .اون  purchasedهم که ed
گرفته به درد عمّه ی محترمش میخوره ! این کلمه اینجا صفته  .با یه  edاین کلمه فعل نمیشه .
مثال بعدی :
The poem written by Paul appeared in the magazine.
من سوال می کنم شما جواب بدید  written .همراه با فرم های مختلف  beاومده ؟ همراه با  haveو has
چطور ؟ آفرین  .تنهای تنهاست  .پس صفته دیگه  .فعل جمله رو شما بگید کدومه ...
یه مثال هم از امتحانات تافل میارم که دیگه مطمئن بشم یاد گرفتید .
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EXAMPLE : The packages ……….. mailed at the post office will arrive Monday.
Have
Were
Them
Just

)A
)B
)C
)D

اینجا هم اگه فقط به کلمات اول سوال نگاه کنید فکر می کنید  packagesفاعل جمله است و  mailedیا
یک فعل کامله یا یک اسم مفعوله که باید همراه فرم های مختلف  beو یا  haveو  hasبیاد  .اما اگه به
بقیه ی جمله نگاه کنید می فهمید که فعل این جمله  will arriveهست  .پس اینجوری تشخیص میدین
که  mailedصفته و نیازی به گزینه ی اول که  haveهست و گزینه ی دوم که  wereهست نداره .
گزینه ی سوم هم غلطه  .چون اینجا هیچ نیازی به مفعول  themنیست  .فقط گزینه ی چهارم درسته.

اینقدر براتون مثال حل کردم که بدون هیچ اتالف وقتی باید بریم سراغ تمرین ها .
تمرین  :هر کدام از جمالت زیر یک یا چند اسم مفعول دارند  .اول فاعل و مفعول را مشخص کن  .بعد هم صفات
فاعلی را مشخص کن و بگو قسمتی از فعله یا صفته  .در آخر هم مثل تمرین های قبلی اگر ساختار جمله صحیح
بود جلوش تیک بزن و اگر اشتباه بود ضربدر بزن .
1. The money was offered by the client was not accepted. 
verb

2. The car listed in the advertisement had already stalled.
3. The chapters were taught by the professor this morning will be on next
week’s exam.
4. The pizza is served in this restaurant is the tastiest in the country.
5. Those suspected in the string of robberies were arrested by the police.
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خوب دوستای عزیزم  ...قسمت اول مهارت هایی که باید یاد می گرفتید تموم شد  .امیدوارم خوب یاد گرفته باشید
و به خوبی توی امتحانا ازش استفاده کنین  .تا االن هر چی خوندیم مربوط به جمالتی بود که فقط از یک قسمت
تشکیل میشد  .یعنی فقط یک فاعل و مفعول نیاز داشت  .اما خیلی از جمالت توی انگلیسی چند قسمتیه  .هر
زمانی که شما جمله ای دارای چند قسمت رو خوندید باید توجه کنید که هر فاعل به یک فعل نیاز داره و هر
فعلی هم به یک فاعل .اصال این دو تا از هم جدا نمیشن  .همیشه دو تا رفیق پایه اند که هر جا برن با هم میرن .
بعد از اون باید چک کنید ببینید قسمت های مختلف به درستی به هم متصل شدن یا نه  .راه های مختلفی هست
تا دو قسمت از یک جمله را به هم متصل کنید  .البته بعضی از راه ها بیشتر در انگلیسی ( و همچنین در امتحان
ها !!! ) به کار میره که باید به خوبی با اونها آشنا بشید .

پایان بخش دمو
این جزوه شامل نکات گرامری مبتدی تا پیشرفته می باشد و در نسخه ی دمو
فقط  5مهارت از نکات گرامری پایه قابل دسترسی است.
لطفا برای استفاده از ادامه ی جزوه و یادگیری نکات گرامری پیشرفته ،
نسخه ی کامل آن را خریداری کنید.
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