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مون جامع درس و تست زبان دکترا آزاز کتاب 

متمرکز نیمه دکتری 

رضا خیرآبادی دکتر 

کتابخانه فرهنگانتشارات 



نکته 
1 :

ن ها
زما

گذشته

گذشته ساده

گذشته استمراری

گذشته کامل

گذشته کامل استمراری

حال

حال ساده

حال استمراری

حال کامل

آینده

آینده ساده

آینده نزدیک

آینده استمراری

آینده کامل

oفعلمفردشخصسومدر- sیا- esگیردمی.
oشودمیانجام(روتینصورتبه)عادتسرازومعمولصورتبهکهاستعملیبیانگر.

oشوندمیبیانسادهحالزمانکمکبهدهند،میتشکیلراانکارغیرقابلوشدهپذیرفتههایواقعیتکهکلیحقایقوعلمیحقایق.

oاستشدنانجامحالدرلحظههمیندرکهاستعملیبیانگر.

oزمانقیودnowوat the momentباشندمیزمانایناصلینشانهلحظه،همیندرواکنونمعنایبه.
ing + فعل +am / is / are +فاعل

I am watching TV now

فاعل +( toمصدر بدون )شکل ساده فعل 
I go to cinema every week

The earth goes round the sun

فاعل+ have / has+ قسمت سوم فعل + مفعول ... + 

I have studied this book

حال کامل استمراری
+ ...ing  + فعل +been +have / has +فاعل

I have been washing the dishes for half an hour

oدارمیادبهراآنمطالبهنوزکهمعناآنبهام،خواندهراکتابمن.استباقیهنوزآناثراماشده،انجامگذشتهدرکهاستعملیبیانگر.
oزمانایننشانهقیود:lately, so far, already, recently, yet, just, for, since,(ًاخیرا)in recent years,

oSince(از)زمان،مبداfor(برای)دورهطول
oYetوalreadyکنونتاوهنوزمعنیبه–yetجملهپایاندرومنفیجمالتبا–alreadyًمثبتجمالتدروجملهوسطدرعمدتا

oاستتاکیدموردحاضرلحظهدرعملانجاماستمراری،کاملحالدر:استمراریکاملحالوکاملحالزمانتفاوت.
oمانندافعالیdie, break, fall, remainبرداستمراریقالببهراهاآنتواننمیندارند،ایلحظهصورتکه.

فاعل(+ قسمت دوم)زمان گذشته فعل 
I walked to school yesterday

oاستیافتهپایانوگرفتهانجامگذشتهزماندرکهاستعملیبیانگر.

oصورتاینغیرذررود،کاربه(دومقسمت)گذشتهزمانصورتبهبایدباشدقاعدهبیفعلاگر– edشودمیاضافهآنبه.

ing + فعل +was / were +فاعل
I was watching TV when you called me

oاستبودهانجامحالدرگذشتهزماندرمشخصیلحظهدرکهاستعملیبیانگر.

oدهندهپیوندکلماتوشودمیاستفادهسادهگذشتهزمانیکهمراهبهعمدتاًزماناینwhenوwhileکنندمیوصلهمبهرابخشدواین.

فاعل+ had+ قسمت سوم فعل ... + 
I had studied this book

Farzane was happy because she had passed the exam

oآنبهبودم،هخواندراکتابمن.استرفتهبینازهمآناثروگرفتهپایانشده،انجامدیگریعملازقبلوگذشتهزماندرکهاستعملیبیانگر
.آورمنمییادبهراآنمطالبورفتهبینازاکنونآناثراماخواندمراکتاباینگذشتهدرزمانیکهمعناست

oمانندکلماتیورودمیکاربهسادهگذشتهزمانیکهمراهبهزماناینbeforeوbecauseدهندمیپیوندهمبهرابخشاین.

 + ...ing + فعل +been +had +فاعل

When you came, I had been watching a movie
oرودمیکاربهسادهگذشتهزمانیکهمراهبهزماناین.

oشدخواهدانجامآیندهزماندرکهاستعملیبیانگر.

oمانندحالزمانکمکیهایفعلهمهmust, may, can, shouldفقطوهستندآیندهنشانهwillبخوانمدرسبایدگوییممیوقتی.نیست
.بخوانمدرسآیندهدربایدکهاستاینمنظور

فاعل+ will / should / must / can / may+ فعل ساده ... + 

I will buy a house next year

فاعل+ going to +am / is / are+ فعل 
I am going to buy a house tomorrow

oیندهآزمانازبیشترآنانجاماحتمالوگردیدهمحققآنانجاممقدماتیعنیگرفت،خواهدانجامنزدیکآیندهزماندرکهاستعملیبیانگر
.باشدمیساده

*

*

*

+ ...ing  + فعل +be +will +فاعل
I will be watching TV this time next week

At six o’clock on Friday, I will be playing football

فاعل+ have +will+ قسمت سوم فعل 
I will have studied

I will have left the country by the time you read this letter

oبیافتداتفاقاستمرارصورتبهآیندهزماندرکهاستعملیبیانگر.
oمعروفزمانقیددارایزماناینthis timeاستآنمشتقاتو.
oباصورتآندرکهرودمیکاربهنیزسادهحالهمراهبهزماناینwhenشودمیهمراه.when you are in England, I will be studying for exam

oتدر این زمان نقطه دقیق انجام عمل مشخص است اما در زمان آینده کامل نقطه دقیق انجام عمل مشخص نیست و همین موضوع فرق این دو زمان اس.

oبگیردپایانمعینیزمانازقبلوآیندهزماندرکهاستعملیبیانگر.

oاضافهحرفباعمدتاًزماناینbyرودمیکاربهآیندهدرزمانقیدیکو.

oاستاستمراریآیندهزمانباآنتفاوتنکتهاینونیستمشخصزمانیلحاظبهعملانجامنقطهزمان،ایندر.
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ل دوم 
ل فع

شک
(

مهم
)*

toمصدر با 

(to go)

toمصدر بدون 

(go)

اسم مصدر

(going)

oبامصدرصورتبهدومفعلمواردبیشتردرtoبامصدرصورتبههاآنازپسفعلکهافعالی.رودمیکاربهtoآنهمهتواننمیوهستندزیادبسیاررودمیکاربه
.شودثابتآنخالفکهاینمگررودمیکاربهtoبامصدرصورتبهدومفعلشده،تعریفپیشازصورتبه.کردفهرستراها

I decided to study linguistics.

oشدهاضافهباجمالتاینمنفیصورتnotازقبلtoشودمیساخته.
I decided not to study linguistics.

:ازعبارتندرودمیکاربه(فعل+ing)مصدراسمصورتبهدومفعلهاآنازپسکهافعالیترینمهم.1

:ازعبارتندحسیافعال.toبدونمصدرصورتبهیارودمیکاربه(ingباهمراه)مصدراسمصورتبهدومفعلحسی،افعالازپس.2

.رودمیکاربه(ingباهمراه)مصدراسمصورتبهدومفعلاضافهحرفازپسعموماً.3

-صورتبهتواندنمیبعدیفعلtoمصدریعالمتازپس:نکته ingرودکاربه.

objectفعلدوازپس.4 to(کردناعتراض)،look forward to(بودنمنتظر)مصدراسمصورتبهدومفعل(باهمراهing)رودمیکاربه.

.شودمیمصدراسمصورتبهgoازبعدبعلشکل.یابندمیخاصیمعنیgoباترکیبدرافعالبعضی.5
go dancing, go fishing, go jogging, go running, go skating, go skiing, go swimming, go hiking, …

.دار می آیدingفعل it’s worthبعد از عبارت . 6

Risk

Recall

Regret

Resist 

Recommend

Appreciate

Avoid

Admit

Deny

Delay 

Enjoy

Escape

Forgive

Forbid

Finish 

Wouldn't

Couldn’t      help

Can’t

Miss

Mind

Practice

Postpone

Prevent 

Quit Stop

Suggest

Tolerate

see, hear, feel, watch, smell, taste, listen to, touch, observe, look at, …

I saw him pass (passing) the street.

toبدونمصدردومفعل(کردنمجبور)have،(کردنوادار)make،(دادناجازه)letافعالازپس.1

I.شودمیساختهاصلیفعلازقبلnotشدهاضافهبامنفی:نکته made him not watch TV.

:ازعبارتندحسیافعال.toبدونمصدرصورتبهیارودمیکاربه(ingباهمراه)مصدراسمصورتبهدومفعلحسی،افعالازپس.2

see, hear, feel, watch, smell, taste, listen to, touch, observe, look at, …

I saw him pass (passing) the street.

demandپاره جمله اول فعل آن یکی از افعال + to +thatمصدر بدون فعل پاره جمله دوم .  3*

.استtoبدونمصدردومجملهفعلشود،وصلدیگریجملهبهوشدههمراهthatموصولوصفتیکباسپسوبیایدwasیاisآنازپسشود،شروعitباجملهاگر.4

It + is / was + essential/ necessary/ important/ easy/ required/ needed + that + jack be here on time.

Ask

Advise

Demand

Insist

Prefer

Propose 

Recommend

Require

Request

Suggest 
Urge 

It’s worth watching this movie.
نقش صفت دارد

.I request that Ali not be hereحالت منفی         



نکته 
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ی
ت شرط

ال
جم

شرطی نوع اول

شرطی نوع دوم

شرطی نوع سوم

oشودمیمشخصآیندهدرآننتیجهدهد،رخحالزماندراگرکهاستعملیبیانگر.

Ifآینده            ،          حال ساده       

If you study, you will pass the exam.

Ifساده            ،          حال ساده       بیان فکت علمی             حال 

If you warm the ice,  it melts.

:نوع دیگر شرطی نوع اول با جمله امری است

Ifحال ساده  جمله امری       ، 

If anyone calls, please tell him to come at once.

oاستندادهرخاتفاقآنواستمحالفرضایناماشدمینتایجیبهمنجرپذیرفتمیانجامحالزماندراگرکهاستعملیبیانگر.

If،          گذشته ساده       +     toمصدر بدون 

If I had enough money, I would buy a house.

.می گوییم( unreal present)حال غیر واقعی این نوع زمان حال را، . اگر پول کافی داشتم خانه می خریدم، یعنی پول کافی ندارم و خانه نخواهم خرید

.استفاده می شودwereاز wasدر این جمالت شرطی به جای : نکته

If I were you, I wouldn’t buy that house.

would

could

might

oاستذشتهگبهمربوطزمانونیافتادهاتفاقایناماگردیدمیاینتیجهبهمنجربود،دادهرخگذشتهزماندراگرکهاستعملیبیانگر.

have + p.p.       گذشته کامل          ،If

If you had studied, you would have pasted the test.

:ایجاد کنند( mixed conditional)نوع دوم و سوم می توانند ترکیب شده و شرطی آمیخته : نکته

If I had studied harder, I would be a doctor now.

would

could

might

گذشته کامل آینده در گذشته



:نکات شرطی ها

.حذف می شود فعل کمکی به اول جمله می آیدifباشد، هنگامی که ... و should, were, hadافعال کمکی از جمله ifاگر بعد از . 1

مجهول در جمالت شرطی. 2

.ساختار مجهول را می توان در هر یک از دو قسمت جمله شرطی به کار گرفت

If I had mailed my application on time, I could have taken the test.

If my application had been mailed on time, I could have taken the test.

ifجایگزین کردن . 3

IF I should see him today, I'll tell him to call you.

Should I see him today, I'll tell him to call you.

If he were home now, you could call him.

Were he home now, you could call him.

if

Suppose/supposing

(به فرض این که) =

In case

(در صورتی که) =

Provided (that)

(به شرط این که) =

Unless

= if not (مگر این که)

استفاده می کنیم که قصد تاکید و نشان داده شدن شرط را داشته باشیمprovided thatوقتی از 

Unless you hurry, we will miss the movie.

If you don’t hurry, we will miss the movie.

I will lend you money provided that you repay me as soon as possible.

.عمدتاً در شرطی نوع اول به کار می رود
In case it snows, we will have the picnic inside.

I will plan to drive in case you have trouble with your car.

What would/will happen suppose you fail final exam.

What will happen if you fail final exam.



نکته 
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ق
تطاب

تطابق فعل و فاعل

رتطابق اسم و ضمی

:هستندمفردهموارهزیرمبهمضمایر.1

anyone, everyone, someone, everybody, something, somebody, no one, whatever, what, nothing, either, neither, …

neitherترکیببافاعلدوکههنگامی.2 … norیاeither … orیممطابقتآنباوشودمیمحسوبحقیقیفاعلاستترنزدیکجملهفعلبهکهفاعلیشوندمرتبطهمبه
.کند

:اسم های زیر به ظاهر جمع، اما در واقع مفرد هستند. 3

.روندمیکاربهمفردفعلبامعموالًفاصلهوپولزمان،بهمربوطهایعبارت.4

,peopleمانندهاییاسم.5 police, cattleهستندجمع.(peopleباsواستمختلفهایقومیتوقبایلمعنایبهجمعpoliceمانندقالبیدرa police officerمفرد
(است

Neither Ali or his brothers are here.
Neither his brothers or Ali is here.

Eight hours of sleep is enough.
Ten dollars is too mush to pay.
Five thousand miles is too far to travel.

Politics, economics, ethics, physics, news, diabetes, the united nations, the Philippines, …

نکته 
5 :

ی
ی دستور

ی مقوله ها
سان

هم
نکته 

6 :
ل

ن فاع
ی بدو

ساختار ها

.عناصری را می توان با هم در ک مجموعه، همسان و هم پایه کرد که به یک مقوله دستوری واحد تعلق داشته باشند

:هم شامل قاعده همسانی مقوله های دستوری می شوندand, or, but, as, thanحروف ربط و وصل کننده هایی مانند 

:هم شامل این قاعده می شوندboth … and, either … or, neither … nor, not only … but alsoقیود ربط همپایگی دو بخشی مانند 

اسم اسم
I love patience and calmness.

Buying a new computer is sometimes easier than fixing a broken one.

Speaking English is as easy as drinking water.

v+ing v+ing

v+ing v+ing

Ali is not only taller but also older than Reza.

The agency offers both selling and renting cars.

لیصفت تفضی لیصفت تفضی

v+ingv+ing

:ساختار آن ها به یکی از دو صورت زیر است. حتماً پس از آن ها یک جمله کامل می آید

.فاعل جمله کامل باید از نظر منطقی اسم یا ضمیری باشد که بتواند نقش فاعل برای ساخت بدون فاعل را هم ایفا کند

ing + (معلوم است و خودش کننده کار است و همزمان رخ داده)برای بیان دو عمل که فاعل هر دو یک نفر باشد و دو عمل در یک لحظه و به طور همزمان رخ داده باشند :فعل

.(دادهرخهمپشتواستمعلوم)دهندمیرخکارهاهمسرپشتوتوالیحالتایندراست،همزمانیکهقبلحالتبرخالف.باشنددادهرخهمامتداددروباشدنفریکدوهرفاعلکهعملدوبیانبرای:having+فعلسومقسمت

.نداریمhasingوhadingشود،میاستفادهhavingفقطمواردایندر

(نیستکارکنندهخودشواستمجهول)استگرفتهقرارفاعلجایگاهدرمفعول.نیستمشخصکارکنندهوداشتهمجهولحالتبیاید،اولفعلسومقسمتکهزمانی

ing  +فعل

having+ قسمت سوم فعل 

...............، فاعل+ فعل + مفعول ... + 
جمله کامل

Brushing his teeth, he answered the phone.

Having finished his word, he left his office.

Built on the coast of river X, the castle was named queen X.
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m
o

d
al + h

ave + p
.p

نکته 
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ی
ی سبب

ساختار ها

ساخت های سببی

نکته 
7 :

جهول
م

مفعول+ to beصرف فعل + قسمت سوم فعل ( + by+ فاعل )

.می تواند باشد و یا حذف شودby+ بخش فاعل 
Ali washes the dishes every night.
The dishes are washed (by Ali) every night.ال

ح
ده

سا

Ali is washing the dishes now.
The dishes are being washed now. ل

حا
ی

رار
تم

اس

Ali has washed the dishes.
The dishes have been washed.ال

ح
ل

ام
ک

Ali washed the dishes yesterday.
The dishes were washed yesterday.ته

ذش
گ

ده
سا

Ali was washing the dishes.
The dishes were being washed. ه

شت
گذ

ی
رار

تم
اس

Ali had washed the dishes.
The dishes had been washed.ته

ذش
گ

ل
ام

ک

Ali will wash the dishes.
The dishes will be washed.ده

ین
آ

ده
سا

Ali is going to wash the dishes.
The dishes are going to be washed.ده

ین
آ

ک
دی

نز

Should have P.P

Should not have P.P

Could have P.P

Could not have P.P   …  + without

may/might have P.P

must not have P.P

.  ه استبرای بیان عملی که در گذشته می بایست انجام می شده، اما انجام نشد

ن
ای

ساختار
ها

ی
همگ

ط
مربو

به
زمان

گذشته
هستند
.

بر
ب

حس
کاربرد

و
ت

تفاو
ی

معنای
به

موار
د

رو
به

رو
تقسیم

ی
م

شوند
.

.  ه استبرای بیان عملی که در گذشته نمی بایست انجام می شده، اما انجام شد

جاماناماباشد،شدهانجامگذشتهزماندرتوانستهمیکهعملیبیانبرای
.استنشده

شدهانجاماماباشد،شدهانجامگذشتهدرتوانستهنمیکهعملیبیانبرای
.است

وردمدرماولیباشدشدهانجامگذشتهدراستممکنکهعملیبیانبرای
.نداریماطمیناننشدنشیاشدنانجام

واستدیگریعملیاووضعیتنتیجهمنطقیصورتبهکهعملیبیانبرای
.باشدمحتملآنوقوعدیگروضعیتیکنتیجهدرمنطقیتظراز

You should have finish your homework.

You shouldn’t have eaten too much.

Why did you go to hotel, when you were in Tehran?
You could have come to our house.

This project couldn’t have finished without your help.

I can’t find my keys.
I may / might have lost them in the office.

The streets are all wet. It must have rained last night.

must + be + فعل + ing .The line is busy. Someone must be using the phone now.باشدانجامحالدرحالزماندربایستمیکهعملیبیانبرای

If X                   Y

فاعل حقیقی کار معلوم است: معلوم

فاعل حقیقی کار معلوم نیست: مجهول

getبا استفاده از فعل کمکی 

haveبا استفاده از فعل کمکی 

(سفارش دهنده)مسبب + getصرف فعل + فاعل حقیقی + ( toمصدر با )فعل 

(سفارش دهنده)مسبب + haveصرف فعل + فاعل حقیقی + ( toمصدر بدون )فعل 

I got Ali to fix my car
I will get someone to fix my car

I will have someone fix my car

I had/got my car fixed.
I will have / get my car fixed.

(سفارش دهنده)مسبب + have / getصرف فعل + مفعول + قسمت سوم فعل 
وجود ندارد haveو getدر حالت مجهول تفاوتی بین
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 و فاعل آن اصوالً "ترجیح دادن"به معنایIمی باشد.

 مصدر بدون فعل بعد از آن به صورتto

 ترجیح دادن درwould rather را باthan فعل بعد از –می توان کامل کردthan طبق قاعده همسانی سازه ها به صورت مصدر بدونto

 صورت منفیwould rather صورت گذشتهwould rather صورت استمراریwould rather

فعل + Would rather + beقسمت سوم فعل + toWould rather + haveقبل از مصدر بدون notبا افزودن  + ing

I would rather not tell youThe movie was ok, but I would rather have gone to the concert last nightI would rather be lying on a beach in India than be sitting in class right now.

I’d rather study history than study biology

 صورت کوتاه شدهI’d rather

 و برای نصیحت به فرد دیگر "... بهتر است که "به معنای( عمدتاً ضمیرyou)

 مصدر بدون فعل بعد از آن به صورتto

فقط برای زمان های حال و آینده به کار می رود و گذشته ندارد.

 صورت کوتاه شدهyou’d better

 صورت منفیhad better

had betterYou’d better not go to the party tonightبعد از notبا افزودن 

had

would
نکته 
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در این حالت . برای بیان عملی که به صورت عادت در زمان گذشته انجام می شده و اکنون دیگر خاتمه یافته استused to تقریباً هم معنا باwouldاست.

 مصدر بدون فعل بعد از آن به صورتto

برای منفی کردن

برای بیان عملی که به صورت عادت در گذشته آغاز شده و این عادت هنوز هم ادامه دارد.

اسم مصدر فعل بعد از آن به صورت(ing +فعل)

get used to هم تقریباً مانندto be used to است و فعل بعد از آن به صورا اسم مصدر(ingدار )می آید.

used not to

never used to

I used not to play football when I was young

I never used to play football when I was young

When I was a child, my father would read me a story at night

When I was a child, my father used to read me a story at night

I am used to playing football. 

عادت دارم فوتبال بازی کنم

We will soon get used to paying more money for fuel.                                        

به زودی عادت خواهیم کرد برای سوخت پول بیشتری بپردازیم

برای بیان توقع و انتظار

 مصدر بدون فعل بعد از آن به صورتto

در زمان گذشته به کار رود به معنای توقع و انتظاری است که برآورده نشده است.

 صورت مجهولto be suppose to

To be suppose to + be + قسمت سوم فعل

Fred is supposed to be told about the meeting

انتظار می رفت به فرد درباره جلسه اطالع داده شود

Jack was suppose to call me last night. I wonder why he didn’t.

I am suppose to go to the party

از من انتظار می رود که به مهمانی بروم
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ت آرزوی
ال

جم
 جمالت آرزویی باwishشروع می شوند

 زمان جمله پایه را پیدا می کنیم و آن را در جملهwishیک زمان به عقب ببریم.

 مانند جمالت شرطی به جایwas ازwereاستفاده می کنیم.

در حالت های گالیه از شرایط موجود

I wish you would ……

نکته 
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ی

شو و پرگوی
ح

حشو

.آن ها لطمه ای به معنای جمله نمی زندحذف که به راحتی قابل حذف از جمله هستند و ( به ویژه ضمایر و صفات)به کار بردن کلمات زائد و اضافی 

حال ساده

حال استمراری

(ماضی نقلی)حال کامل 

گذشته ساده

گذشته کامل

آینده

گذشته ساده

گذشته استمراری

(دماضی بعی)گذشته کامل 

گذشته کامل

گذشته کامل

آینده در گذشته

حال ساده آینده در گذشته

برای بیان خواهش

We are going to be late, I wish you would hurry.

It is raining now. I wish it would stop (I want it to stop raining.

I am expecting a call. I wish the phone would ring (I want the phone to ring)

She is not here right now. I wish she were.

پرگویی

.استجمله کوتاه تر صحیح تر . تا جای ممکن منظورمان را با کلمات کمتری بیان کنیم

.به جای قید، مصداق پرگویی و نادرست استin a (adj.) mannerبه کار بردن -

× He answered my question in a quick manner.

 He answered my question quickly.

× My best friend is a student from India.

 My best friend is an Indian student.

× The man who was old helped me.

 The old man helped me.

× It was a mission of great importance.

 It was an important mission.

× The most common job in the city  it  is door keeping.

× This is the man who I talked to  him  last night.
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همپایگ

 بعد ازnor ،inversionمی شود.

for برای بیان دلیل و علت به کار می رود.

but وyetبرای بیان مغایرت به کار می روند.

soبرای بیان نتیجه یک عمل به کار گرفته می شود.

ی
ط همپایگ

ف رب
ت و حرو

انواع کلما

C
o
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rd

in
atin

g C
o

n
ju

n
ctio

n
s

ی
ک بخش

ی ت
قیود ربط

C
o

relative C
o

n
ju

n
ctio

n
s

ی
ی دو بخش

قیود ربط
C

o
n

ju
n

ctives A
d

verb
s

ی
قیود ربط

either  …..  or neither  …..  nor not only  …..  but also both  …..  and

but nor or and for so yet

 را به هم وصل کنند...( دو فعل یا دو صفت یا دو اسم و  )می توانند جمالت کامل یا عبارت ها و ساختار های مشابه.

 درnot only … but also می توان هم از حالتinvertedو هم از حالت معمولی استفاده کرد.

 درnot only … but also می توانjust را جایگزینonly کرد وalsoنیز قابل حذف است.

 بعد ازboth …. andفعل همیشه به صورت جمع به کار می رود ،.

not just  …..  but also

not just  …..  but

not only  …..  but also

not only  …..  but

Either I will come, or I will call you.

Neither am I rich, nor am I poor.

Not only Bob is here, but his roommates are also here.

I am neither rich nor poor.

Not only Bob but also his roommates are here.

Not only Bob is here, but his roommates are also here.

Not only Bob is here, but his roommates are also here.

Both Ali and his brothers are sick today.

His voice was very weak, yet the student understood him.

She didn’t have a good job nor did Jim.

They stayed there, for they didn’t have enough money to move.

I have been working all year, so I am going to take a vacation.

The room is for the teachers but not for the students.

I didn’t speak French, nor did I write it.

My parents were poor but happy. Nobody wants to do homework or to listen to music.

تضادقیود ربطی نشان دهنده

مفهوم به عالوهقیود ربطی نشان دهنده

ولرابطه علت و معلقیود ربطی نشان دهنده

زمانقیود ربطی نشان دهنده

شرطقید ربطی به معنای واال و وگرنه برای بیان 

however ,  nevertheless ,  still ,  on the contrary

more over ,  also ,  in fact ,  furthermore ,  besides

hence ,  therefore ,  thus ,  consequently ,  as a result

then ,  afterward ,  later (on)

otherwise
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ی
ط همپایگ

ف رب
ت و حرو

انواع کلما
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ctives A
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ی
قیود ربط

تضادقیود ربطی نشان دهنده 

onقیدهمیشهتواننمی the contraryبیانبرایاصطالحاین.دانستدیگرتیسهمعادلرا

.باشندیمتضاددرهمباآشکاراوهستندمتضادکامالًکهشودمیاستفادهجملهپارهدوبینتضاد

مفهوم به عالوهقیود ربطی نشان دهنده

ولرابطه علت و معلقیود ربطی نشان دهنده

زمانقیود ربطی نشان دهنده

شرطقید ربطی به معنای واال و وگرنه برای بیان 

however ,  nevertheless ,  still ,  on the contrary

more over ,  also ,  in fact ,  furthermore ,  besides

hence ,  therefore ,  thus ,  consequently ,  as a result

then ,  afterward ,  later (on)

otherwise

Smoking is dangerous to health; however, many people continue to smoke.

Smoking is dangerous to health; nevertheless, many people continue to smoke.

Smoking is dangerous to health; still, many people continue to smoke. Our last exam wasn’t difficult; on the contrary; it was easy.

He helped me; moreover, he lent me some money.

I can’t speak French; therefore; I didn’t enjoy my trip to France.

The state police asked them to go home; afterward the police began to arrest some of them.

We must find a solution for this problem; otherwise, we may lose all our money.



نکته 
16

 :
ت

متابع

ی وابسته
ت ها

انواع عبار

ی
ی قید

ت ها
عبار

زمانعبارت های قیدی بیانگر 

مکانعبارت های قیدی بیانگر 

دلیلعبارت های قیدی بیانگر 

حالتعبارت های قیدی بیانگر 

شرطعبارت های قیدی بیانگر 

نتیجهعبارت های قیدی بیانگر 

مغایرتعبارت های قیدی بیانگر 

After ,  as ,  as long as ,  before ,  since ,  until ,  when ,  whenever ,  while

Where ,  wherever

Because ,  since ,  so that ,  in order that

As ,  as if ,  as though

If ,  in case ,  provided that ,  unless ,  whether or not

So that ,  such that

Although ,  though ,  even though ,  while , in spite of the fact that

After it had stopped snowing, I went outside.

When I was young, I thought snow was only in Boston.

(زمان)عبارت وابسته از نوع قیدی 

(زمان)عبارت وابسته از نوع قیدی 

Wherever it’s Sunday and warm, I am happy.
(مکان)عبارت وابسته از نوع قیدی 

In order that
So that

+یک جمله کامل   In order to
So to

+فعل  

Since it is so beautiful there, my parents are going to move.

I want to be near the beach in order that I might learn to water ski.

In California, we can enjoy the beach as we used to in Florida.

My brothers swim as if they were fish.

In California, I will feel as though I were young again.

asازبعد thoughوas ifدبایباشدخیالیوفرضیحالتاگر
وآرزوییجمالتمانندکنیماستفادهگذشتهزماناز

wereازwasجایبهشرطی

هستندقیدیعبارتیاوارهجملهیکدارایشرطیجمالت
I will leave the room whether you like or not.

Although Boston is a beautiful city, I just don’t like cold weather.

While I will never miss the cold weather, I will miss my friends in Boston. 

Though my father likes mountains and snow, I am sure he will learn to like beaches and sands.

I will probably visit Boston from time to time, in spite of the fact that I will never live there again.

صورت کوتاه شده عبارت های قیدی

دارingفعل به صورت + حذف فاعل و فعل کمکی 

I fell while I was running down the stairs.

I fell while running down the stairs.

Before I left the class, I asked about the exam.

Before leaving the class, I asked about the exam.

After I had taken the class, I understood about the plan.

After taking care the class, I understood about the plan.
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صفت

ی 
ت ها

عبار

کندمیتوصیفرااسمیکوبازیراصفتنقشکهاستایوابستهعبارتیاجملهشبهصفتی،وارهجمله.

باشندصفتیوارهجملهیکآغازگرتوانندمیکههاییموصول:

Thatرودمیکاربهضروریصفتیوارهجملهبافقط.

مواردایندر.رودمیکاربهموصولیضمیرباهمراهاست،فعلبهمربوطکهاضافهحرفیکگاهیthatجایبهتواندنمی
whoیاwhichبشیند.

سمتهیچدرگیردمیقرارویرگولیاکامادوبینهمواره(ضروریغیر)بدلthatگیردنمیقرارویرگولیاکاما.

باید حذف شوندهر دو ( to be)موصول و فعل ربطی صورت کوتاه شده عبارت های صفتی                         

The student who is talking to the teacher is from china.

The student talking to the teacher is from china.

Anyone that is interested in physics should study hard.

Anyone interested in physics should study hard.

ی
ی اسم

ت ها
عبار

غالب موصول هایی که عبارت های اسمی با آن ها ساخته می شود:

عبارت اسمی در جایگاه یک اسم قرار می گیرد.

عبارت های اسمی نیز با یک موصول شروع می شوند.

 جز جمله واره های اسمی می توانند در ابتدای جمله و در جایگاه فاعل به کار بروند             در این موارد نمی توان از کلمه دیگری بهthatاستفاده کرد.

در ساختار عبارت اسمی موصول هایی مانندwho, what, where, when, how , … سوالی نیستند و نباید معکوس شوند.

 بعد ازthat معموالً همیشهhave می آید نهhas

Who , whom , which , whose , when , where , why , that

جمله واره صفتی
نمی توان حذف کردجزئی از معنای جمله است و : ضروری

.می توان آن را حذف کردهمان بدل است، توضیحی اضافه که : غیر ضروری

The country is Germany. Gutte was born in this country.
The country in which Gutte was born is Germany.

All students who do nit study will fail this course.

My brother, who lives in Germany, got married yesterday.

× …. , that …..
× ..… that, ….

.در جایگاه فاعل بیاید ساختار جمله تغییر می کندitدر این حالت اگر 
That we accepted his apology made him feel better.

It made him feel better that we accepted his apology.

What is your name? I don’t know what your name is.

Who , Whoever

Whom

Whose

Which

That

What

When

where

برای انسان در حالت فاعلی
برای انسان در حالت مفعولی

حالت ملکی
برای اشیا و حیوانات

برای انسان و حیوان

I know when he will come.

Whoever is coming to the college, must bring his book.

Ali is the man whose car is red.

I don’t know where we should go.
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صدر شک
.در هیچ شرایطی دو بخش مصدر از هم جدا نمی شوندم
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وارونگ

When did he arrived? در حالت سوالی. 1

بعد از برخی ار عبارت های مکان. 2

بعد از برخی از قیود و عبارت های منفی ساز. 3

ifدر جمالت شرطی بعد از حذف . 4

در برخی ساختار های مقایسه ای. 5

,nowhereمثلمکانهایقیدبرخیازبعد there, hereدرکهدیگرمکانهایقیدیاو
.شودمیعوضفاعلوفعلجایبیایند،جملهابتدای

Here is the man we have talked about.

Nowhere have I seen such beautiful lake.

In the forest are many animals.

On every continent are some more than 300 spiders. 

Hardly ever.شودمیعوضفاعلوفعلجایبیایند،جملهابتدایدرکهسازمنفیهایقیدبرخیازبعد does he go swimming.

Not once did I miss a question.

At no time can the woman talk on the telephone.
Not, No, Never, Neither, Nor, Barely, Hardly, Rarely, Scarcely, 

Only rarely, Only barely, Seldom, Not only

,shouldشرطیجملهکمکیفعلهرگاه were, hadوباشدifوفعلجایشودحذف
.شودمیعوضفاعل

If he had taken, …..                 Had he taken, ……
If we were …….                        Were I ……..
If you should arrive ……          Should you arrive …….

We were more prepared than the other people were.
We were more prepared than were the other people.

واستاختیاریاماشود،میعوضقعلوفاعلجایایمقایسههایعبارتازبعضیدر

.داردکمتریاهمیتمورداین

× He should try to completely solve the problem.

 He should try to solve the problem completely.


