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 مرور کنید

 طبق آپدیت ارائه شده. 9و  6تا  1، بقیه ورژن ها پرکتیس  9880.از ورژن  گرامر 9و پرکتیس تست  6تا  1 های پرکتیس تست 

 طبق آپدیت ارائه شده 6تا  1، بقیه ورژن ها پرکتیس  8.980از ورژن   کوتاهشنیداری  6تا  1پرکتیس تست  

 شنیداری های بلند ستاره دار 

 و توجه به نکات گرامری زیر:  

 بعد از ضمایر موصولی همواره فعل آورده می شود. 

همواره توجه داشته باشید که به ازای هر دو فعل در جمله حتما بایستی یک رابط وجود داشته باشد. رابط ها عبارتند از ضمایر موصولی به  

 . همواره  تعداد رابط ها یکی از تعداد فعل ها کمتر است.thatعالوه 

  Thatهمچنین در مورد حرف اضافه و  که باشد غلط است. به هر فرمی ..…that ,……پشت سر هم نمی آیند، یعنی  thatهیچ گاه کاما و  

 هم صحیح است. thatو  toدر مورد مصدر با   هم صادق است.

 بر قرار است. and/or/but/norهمواره رابطه فعل+ فاعل+  

 حتمًا حتماً بایستی کاما آورده شود. nonetheless و  however، neverthelessبافاصله بعد از  

 نیست. theاسم باشد، قبل از آن نیازی به  mostاگر بعد از  

 هیچگاه صفت جمع بسته نمی شود. 

 By ًنشان دهنده مجهول بودن جمله است. معموال 

در حالت کلی هر حرف اضافه ای که بعد از فعل آورده شود، نشان از مجهول بودن آن فعل دارد. البته به شرطی که حرف اضافه به خود فعل  

 جزئی از خود فعل است.  consist of ، ofتعلق نداشته باشد. مثالً در 

 همواره حرف اضافه قبل از موصول آورده می شود و نه بعد از آن. 

 ایر ملکی اسم آورده نمی شود.بعد از ضم 

 .جمله( ی)نه ابتدا شودیجمله استفاده م یاغلب در انتها alike از 

 .دار فعل استing شکل ح،یصح یحروف اضافه، تنها شکل فعل یبعد از تمام  

 شودیاستفاده م to از مصدر با یبیها، اسم ها و اعداد ترت بعد از صفت 

 .دباشی …و یوصف یمواظب بدل، مفعول حرف اضافه، وجه ها ان،یم نی. در امیدار ازیربط دهنده ن کیواره به هر دو جمله یبه ازا 

 .و بالعکس میدار ازیفاعل ن کیهر فعل به  یبه ازا  

 یوصف یواره هاجملهبه ویژه  موارد پر سوال آزمون هستند.( یو اسم یدیق ،یواره ها )وصفنواع جملها 

 .شودیاز شکل ساده فعل استفاده م فقط … ,can, could, shall, should, must, may, might, will یبعد از افعال وجه 

از  ایدار فعل ing از شکل یستیبا ای (am, is, are/ was, were/ be/ been/ being) یکمک beفعل های بعد از اشکال مختلف   

 .شودیفعل استفاده نمهرگز از شکل ساده  be  قسمت سوم فعل استفاده شود. بعد از

 .تنها از قسمت سوم فعل استفاده شود یستیبا having و had و has و have یبعد از افعال کمک 
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 .از اسم استفاده شود دینبا others که بعد از دیدقت کن ن،یاز اسم جمع استفاده شود. همچن یستینبا another بعد از  

 . هستند یعال یدهایها و ق صفتاز استفاده  الزامنشانه  of و in و یلیتفض یدهایها و ق استفاده از صفت الزامنشانه  than که دیدقت کن 

نقش کلمه را  دیکلمات بتوان یبا پسوندها به شما کمک خواهد کرد تا بدون دانستن معن یی. آشنادیاشکال کلمه را  با دقت مطالعه کن  

 .دیآن را در جمله کنترل کن گاهیو جا دیده صیتشخ

 . (میدار ازیفاعل مناسب ن کیفاعل باشد؛ بجز آن به  تواندی)مفعول حرف اضافه نم توجه ویژه داشته باشیدمفعول حرف اضافه ها  به  

 ها. and، بعد از کاماها و همسان باشند گریکدیمختلف با  یهاکه بخش دیکنترل کن یستیبا ،یهمسان سواالت بحثدر   

 نیاست. در ا مهم  …,rarely, Not… , no…, never)مانند یمحدودکننده و منف یدهایبعد از ق ی: مخصوصا وارونگ یوارونگسواالت   

 . شودی( و سپس فاعل استفاده میکرده و ابتدا از فعل )کمک رییکلمات جمله تغ بیموارد، ترت

 .شودیجمله جدا م یکاما از باق لهیبوس ای ردیگیدو کاما قرار م نیبدل ببدل : به جه تو 

 . واره استفاده کرداز جمله توانیهرگز نم in spite of ، despite، because of ، due to از پس  

 و my و (each/ every) یاسم یشروهایپ گرید ای the ای a/an فیحرف تعر کیحتمًا از  یستیاسم قابل شمارش مفرد با کیقبل از  

your شود استفاده …و . information و news قابل جمع بستن نیستند.شمارش هستند و  رقابلیغ یاسام 

 .شودیاستفاده م that واره باهم از جمله such و so است. بعد از to مصدر با  ح،یصح یتنها شکل فعل too و enough از پس 

 .دیجمله دقت کن یدهایهر کدام به ق صیتشخ یحال ساده، حال کامل و گذشته کامل هستند. برا یهامهم در آزمون، زمان یهازمان 

 .از اسم قابل شمارش جمع استفاده شود یستیبا  …,many, (a) few, several, various, bothبعد از 

دار فعل استفاده  ing فعل از شکل نیاز ا استفاده کرد. در آزمون بعد to از شکل ساده فعل و هم از مصدر با توانیهم م help بعد از 

 .که نادرست است شودیم

 .دیرا در نظر داشته باش ریحتما فرمول ز یستیبا ،یمجهول یدر ساختارها 

 فاعل be+ از یسوم فعل + شکل قسمت

 . فاعل )کلمه قبل از فعل( نقش انجام دهنده کار را ندارد یمجهول یکه در ساختارها دیکن دقت

 :دیتوجه کن یحروف ربط دو قسمتبه کاربرد  

either… or… 
neither… nor… 

both… and … 
not only… but also 

 

 دکتر دشتی –به امید موفقیت شما 

 98آذر 

 

 گروه زبان دکتر دشتی -ارائه منبع و به همین شکل مجاز است. در غیر اینصورت مورد رضایت نیستانتشار فقط با 

 MHLE، تولیمو و MSRTبیش از ده سال سابقه در ارائه سواالت و منابع آزمون های 


