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Lesson 2: 

“Wonders of Creation” 

 شگفتـــــــــــی های خـــــــــــلقت 

 

 

 

 

 

It is Allah who has made for you the Earth as a resting place and the sky 

as a canopy.                                                                                                                “Al- Ghafir 64” 

 

 

استقرار شما انسانها مقرر فرمود و آسمان را چون  خداوند آن ذات اقدسی است که زمین را محل سکونت و      

"64سوره الغافر، آیه "                                                  داد.سقفی بر فراز سرتان قرار   
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Key Words of Vision One (Lesson Two)            لغات مهم درس دوم پایه دهم  
Words  Persian Meanings  Words Persian Meanings 

above بر باالیباالی ، carry  بردنحمل کردن، با خود 

abroad )خارج ) از کشور cell باطری -زندان انفرادی  - سلول 

actually  در حقیقت -در واقع choose انتخاب کردن 

adjective در گرامر( صفت( city شهر 

against در مقابل، بر علیه clear  پاک کردن -شفاف، زالل 

age  عصر ، دوره -سن، پایه close  نزدیک -بستن 

alike مشابه، همانند cloudy ابری 

all around در سرتاسر cold  سرماخوردگی -سرما  -سرد 

all day long تمام طول روز collect جمع آوری کردن 

amazing شگفت انگیز cooking آشپزی 

animal حیوان comparative تفضیلی  -ی مقایسه ا 

angry عصبانی compare مقایسه کردن 

another دیگر، دیگری control کنترل کردن 

ant مورچه create خلق کردن 

appropriate شایسته، مناسب creator خالق 

area ناحیه، منطقه creation خلقت، آفرینش 

around  دور و بر، اطراف cross عبور کردن 

arrow تیر، عالمت فلش daily روزانه 

Asian آسیایی danger خطر 

attack حمله کردن، یورش بردن dangerous خطرناک 

become شدن، تبدیل شدن dark  پر رنگ - تاریک -تیره 

beautiful زیبا deep عمیق 

bed تختخواب defend دفاع کردن 

best بهترین ( صفت عایلgood) definition تعریف 

better بهتر ( تریر بصفت good) delicious خوشمزه 

blood خون describe تعریف کردن -شرح دادن  - توصیف کردن 

blood stream جریان خون details جزئیات 

body  جسد، الشه  -بدن، تن difficult سخت، مشکل 

boring کسل کننده disease بیماری 

both هر دو different متفاوت، مختلف 

brain مغز donate اهدا کردن، بخشیدن 

brave  ،دلیرشجاع downward رو به پائین، به طرف پائین 

butter کره draw کشیدن، ترسیم کردن 

camel شتر dress  لباس پوشیدن -لباس زنانه 

carefully با دقت drop  لکه -قطره 

carbon dioxide دی اکسید کربن each  هر کدامهر ، 
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Key Words of Vision One (Lesson Two)           لغات مهم درس دوم پایه دهم  

Words  Persian Meanings  Words Persian Meanings 

earth کره زمین healthy سالم، تندرست 

easy آسان heart قلب 

element قسمت - عنصر  heaven  آسمان، عرش -بهشت  

energy انرژی hint  توصیه -سر نخ  -نکته  -اشاره  

enough کافی How many…? چه تعداد 

Europe قاره اروپا How much…? چه مقدار 

 even

 even 

مسطح، صاف  - حتی  How wonderful! !چقدر شگفت انگیزه 

everywhere هر جائیکه Hubble 

Telescope 

 تلسکوب هابل

example مثال human انسان، بشر 

exercise  تمرین  -ورزش  hundred صد 

expect داشتن، توقع داشتنار انتظ  important مهم 

expensive گران in fact  در حقیقت -در واقع  

experience تجربه، تجربه کردن information اطالعات 

expression  بیان -عبارت  insect حشره 

extra  زیاد ، خیلی -اضافی،  زائد  inside داخل 

fact حقیقت interest  سود ، منفعت -عالقه  

famous مشهور، معروف interesting  جذاب -جالب  

far دور in terms of  از نظر -از لحاظ  

farther دورتر Japanese ژاپنی 

farthest دورترین Jupiter سیاره مشتری 

fatty چرب، پر چرب keep نگه داشتن 

fight  دعوا کردن -جنگیدن  kind  نوع  -مهربان  

fill in  کردنپر  land خشکی -زمین زمین، سر  

following  پیرو -زیرین  large بزرگ ، وسیع 

form شکل، شکل دادن late  تأخیر -دیر، دیر کردن  

fresh )...تازه ) میوه، هوا و laugh خندیدن 

funny با مزه، خنده دار lens  لنز ، عدسی 

gift کادو، هدیه light  سبک - کردنروشن -روشنایی  -نور، چراغ  

go around ..چرخیدن.گشتن به دور ،  liquid مایع 

gold طال listening گوش دادن 

golden طالیی lots of خیلی زیاد 

good خوب many )زیاد ) قبل اسم جمع قابل شمارش 

grow پرورش دادن، رشد کردن mark  عالمت، نشان، مارک -نمره  

half نصف، نیم Mars سیاره مریخ 

handwriting دستخط material  جنس -ماده  

happen اتفاق افتادن medium متوسط 

hard  سفت -سخت  Mercury سیاره عطارد 



5 Prepared By: Jamal Ahmadi                       Vision One                   Lesson Two - 

Key Words of Vision One (Lesson Two)            لغات مهم درس دوم پایه دهم  
Words  Persian Meanings  Words Persian Meanings 

metal فلزیفلز ، powerful قدرتمند، قوی 

modern رن، امروزیدم protect محافظت کردن 

monkey میمون practice  تمرین کردن -تمرین 

mountain کوه quality کیفیت 

more than بیشتر از question  سؤال پرسیدن -سؤال 

most بیشترین really أواقع 

much )زیاد )قبل اسم غیر قابل شمارش ring  دایره -زنگ خوردن  -حلقه 

nation  ملت rising  خیزان، صعودی -رو به باال 

near نزدیک river رودخانه 

neighbor همسایه rock سنگ، صخره 

Neptune سیاره نپتون rocky سنگی، سنگالخی 

nothing هیچ، هیچی round  گرد، دایره ای -اطراف 

observe مشاهده کردن Russia  روسیهکشور 

observer مشاهده کننده Saturn لسیاره زح 

observatory رصد خانه sea دریا 

of all از همه ، از بقیه seafood غذای دریایی 

on one’s own  به تنهایی –تنها shark کوسه 

opinion  نظر –عقیده sick بیمار، مریض 

orbit  چرخیدن -مدار sign  امضاء -نشانه  -تابلو  -عالمت 

organ  اندام -عضو silk ابریشم، ابریشمی 

order  دستور، سفارش -نظم ، ترتیب silver نقره 

Oxygen اکسیژن situation  موقعیت -وضعیت 

pair  دو تا -جفت sky آسمان 

pepper فلفل sleep خواب 

picture  تصویر -عکس soldier سرباز 

planet سیاره spelling  هجی -امالء 

plasma  مایعی در خون -پالسما stay دنماندن، اقامت کر 

plastic  پالستیکی -پالستیک strange عجیب 

Pluto سیاره پلوتون strong قوی، قدرتمند 

player بازیکن such as  همچون -مانند  -مثل 

polite مؤدب suitable مناسب 

pump  پمپ -پمپاژ کردن summer تابستان 

power  توان -نیرو  -قدرت sun خورشید 
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Key Words of Vision One (lesson Two)                لغات مهم درس دوم پایه دهم  

Words Persian Meanings Words Persian Meanings 
superlative صفت( برترین -بی نظیر  - عالی( Uranus سیاره اورانوس 

sure مطمئن useful مفید، کارآمد 

terrible  افتضاح -خیلی بد  -وحشتناک Venus سیاره ونوس 

than از village روستا ، دهکده 

thank تشکر کردن watch  ساعت مچی -تماشا کردن 

things وسایلاشیاء ، with  همراه -با 

think about فکر کردن درباره without بدون 

thousand هزار wonder  اعجاز -حیرت  -شگفتی 

tonight امشب wonderful شگفت انگیز 

train  دادن لیمتع -آموزش دادن  -قطار wooden چوبی 

ugly زشت worse بدتر ( برتریصفت bad) 

under زیر worst بدترین ( عایلصفت bad) 

underline زیر چیزی خط کشیدن yellow زرد 

upward  به باالبه طرف باال، رو young خردسال - جوان 

  

Notes: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Conversation (Student Book: Page 47) 
  

Alireza is visiting an observatory. He is talking to Ms. Tabesh who works there. 

 علیرضا درحال دیدن کردن از یک رصد خانه است. او داره با خانم تابش که در آنجا کار میکنه، صحبت میکنه.
 

Ms.Tabesh: Are you interested in the planets? 

؟آیا به سیارات عالقمند هستیخانم تابش:      

 

 Alireza: Yes! They are really interesting for me, but I don’t know much about them. 

 برای من واقعا جذاب هستند. ولی چیز زیادی در مورد آنها نمیدونم.بله : علیرضا

 

 Ms.Tabesh: Planets are really amazing but not so much alike. Do you know how they are 

different? 

 آیا میدونی فرقشون در چییه؟سیاره ها واقعا شگفت انگیز هستند اما زیاد بهم شبیه نیستند.  خانم تابش:

 

 Alireza: Umm... I know they go around the Sun in different orbits. 

 من میدونم که اونا در مدارهای مختلفی به دور خورشید میچرخند.: علیرضا

 

 Ms.Tabesh: That’s right. They have different colors and sizes, too. Some are rocky like Mars, 

some have rings like Saturn and some have moons like Uranus.  

درسته . اونا همچنین رنگها و اندازه های متفاوتی دارند. برخی مانند کره مریخ، سنگالخی هستند.  بعضی همانند سیاره خانم تابش:

 زحل حلقه دارند و بعضی مثل سیاره اورانوس، قمر دارند.

 

Alireza: How wonderful! Can we see them without a telescope?  

 ما میتونیم بدون تلسکوپ آنها را ببینیم؟ چقدر شگفت انگیزه!: علیرضا
 

Ms.Tabesh:  Yeah..., we can see the planets nearer to us without a telescope, such as Mercury, 

Venus, Mars, Jupiter and Saturn. We can see Uranus and Neptune only with powerful telescopes. 

یاره های عطارد، ونوس، مریخ، مشتری و بله ... ما بدون تلسکوپ میتونیم سیاره های نزدیک تر به خودمون مانند سخانم تابش: 

 زحل را ببینیم. ولی فقط با تلکوپهای قوی میتوانیم سیارات  اورانوس و نپتون در ببینیم

. 

 Alireza: And which planet is the largest of all? 

 کدام سیاره از همه سیارات بزرگتره؟: علیرضا

 

 Ms. Tabesh: Jupiter is the largest one. It has more than 60 moons. Do you want to look at it?  

  ی؟قمر داره . میخوای بهش نگاه کن 60سیاره مشتری بزرگترین سیاره است . بیش از خانم تابش: 

Alireza: I really like that. 

 واقعا دوست دارم ) که نگاه کنم. (: علیرضا
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Reading (Student Book: Page 50)   

A Wonderful Liquid               یک مایع شگفت انگیز     

 

      The human body is a real wonder. It is sometimes good to think about our body and how it 

works. Our body is doing millions of jobs all the time.  

 یم.ر کنفک، که درمورد بدنمان و اینکه چگونه کار می کند هخوب بعضی مواقعبدن انسان ها واقعا شگفت انگیز است.     

 بدن ما داره میلیونها کار رو به طور هم زمان انجام میده.

 

      One of the most important parts of the body is blood. The heart pumps this red liquid around 

the body. This keeps us healthy and alive.  

     یکی از مهمترین بخش های بدنمان خون است.قلب این مایع قرمز رنگ را در سرتاسر بدن پمپاژ میکند.این کار ما 

 را سالم و زنده نگه میدارد.

 

      More than half of blood is plasma. This is a clear and yellow liquid. It carries red   and white 

cells. There are millions of red blood cells in one small drop of blood. They carry oxygen round 

the body and collect carbon dioxide from body parts. There are thousands of white cells in a drop 

of blood. They are bigger than red cells. They defend our body against microbes.  

بیش از نصف خون پالسما است.پالسما یک مایع شفاف و زرد هست که سلول های سفید و قرمز را حمل می کند.      

آنها اکسیژن را در سرتاسر بدن حمل می . لول قرمز خونی در یک قطره ی کوچک از خون وجود دارد میلیون ها س

جمع آوری می کنند. هزاران سلول سفید در یک قطره از خون وجود  کنند و کربن دی اکسید را از قسمت های بدن

 .میکروب ها محافظت می کنندانها بزرگتر از سلول های قرمز هستند که از بدن در برابر  دارد.

 

       This wonderful liquid is a great gift from Allah. We can thank Allah by keeping our body 

healthy. One way to do that is eating healthy food and doing daily exercises. Another way is to 

donate our blood to those who need it. 

این مایع شگفت انگیز یک هدیه ی بزرگ از خداوند است.ما می توانیم از خداوند با سالم نگه داشتن بدنمان تشکر    

 موناهدا کردن خون ،خوردن غذاهای سالم و انجام دادن ورزش های روزانه است.راه دیگر ،یک روش برای این کار کنیم.

 .به کسانی است که به آن نیاز دارند
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 : ردهای آنــــت و کاربـصفر درس دوم: ـگرام
صفت همیشه بصورت کنند. افراد، اشیاء، مکانها و ... را بیان میاسم صفات کلماتی هستند که کیفیت و چگونگی  تعریف صفت:       

 ما بین اسم و صفت هیچگاه حرف اضافه و یا عدد نمیآید.جمع نمیگیرد(.  sو حالت جمع ندارد ) دهبو مفرد
 

 محل صفت در جمله:   

 car nice This is a.                                                                                          :اسمقبل از یک  -1     
صفت      اسم                                                                                                   

                to be:                                                                      .beautiful areThese flowers  از فعل پس -۲      
   

                            to be فعل    صفت                               

  cold gotThe weather.                      (  خواهیم شد.سال یازدهم با افعال ربطی آشنا )در ، بعد از افعال ربطی -۳     

                           فعل ربطی   صفت 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 انواع صفت از نظر کاربرد:
 

گروه اسمی باشد.هر گاه سخن از یک اسم یا یک   :صفت سادهالف(:  

    :صفت برتری یا تفضییل ب( دو اسم یا دو گروه اسمی را با هم مقایسه میکند.

میبرای مقایسه یک اسم با گروهی از اسا     :صفت برترین یا عایلج (  

 :صفت برابری د( هرگاه دو اسم یا دو گروه اسمی ، دارای صفت یکسانی باشند
 

 

     oldther is My fa.                                                                                                                               ".مسن استپدر من "

                                صفت ساده                                                                                                                     
 

 

    My father is older than your father.                                                               " .پدر من از پدر تو مسن تر است"  
                                  صفت برتری  

                                         

     My father is the oldest man in our family.                               ".پدر من مسن ترین مرد در خانواده ماست"  

                                    صفت برترین                                                                                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

وقتیکه هیچ تفاوتی میان آنها وجود نداشته  چنانچه دو اسم یا دو گروه اسمی ، دارای صفت یکسانی باشند یعنی :برابریصفت         

 کنیم:استفاده می "به یک اندازه"به معنی as صفت مشترک   asباشد از ساختار
 

     I'm as tall as you.                                                                            ."من به اندازه تو قد بلند  هستم" 
                                صفت مشترک       

 Farhad is as rich as Ali.                                                      ."فرهاد به اندازه عیل ثروتمند  است"  

                                           صفت مشترک
 استفاده کرد: so میتوان از  as در جمالت منفی به جای اولین :بان تخصصی(ز) 1نکته  

 

     Our house is not so expensive as your house.                                 ."خانه ما به گرانی خانه شما نیست"  
 

                                     صفت مشترک         

استفاده میکنیم که در این حالت ما بین  as…  asهر گاه دو در یک صفت یا ویژگی با هم برابر باشند، از ساختار برابری  (۲نکته   

   خواهد آمد.  قید حالتاما چنانچه حالت برابری برای دو فعل بکار برده شود، ما بین این ساختار  میآید. صفت سادهاین ساختار، 

 طور مفصل با قیدهایی حالت آشنا خواهیم شد.( م سال دهم به)در درس چهار

My brother can sing as beautifully as a famous singer.     .برادرم میتواند به زیبائی یک خواننده مشهور آواز میخواند  
                                                      قید حالت
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 انواع صفات از نظر تعداد  بخش: 
 

hot – tall – large – short )صفت یک بخیس   الف 

heavy- happy – easy - busy  )صفت دو بخیس  که آخر آن بy”  “ :میباشد  

careful – useless - careless  ) دو بخیس  که آخر آن " جy    :نمیباشد "      

beautiful – expensive – difficult   )صفت چند بخیس  د  

good – bad – little – far ) صفات یی قاعدهی   
        

اضافه کرده و در  "تر"معنی به  "er"برای درست کردن صفت برتری از این نوع صفات به آخر آنها   الف( صفت یک بخشی:  

و  "ترین "ی به معن "est"را مینویسیم و برای درست کردن صفت برترین به انتهای صفت ساده  "از"به معنی "than"ادامه جمله 

 را مینوسیم: " the "قبل از آن صفت، حرف تعریف معین 
 
 ججج

 یک بخیس   صفت ساده صفت برتری یا تفضییل صفت برترین یا عایل

the tallest         قد بلندترین taller than tall             قد بلندتر از                               قد بلند            

the cleanest ترین ی cleaner than            تمی  تر از      ی clean            تمی  ی                                              تمی 
              

  Alireza is tall.                                                                                                    ".ضا قد بلند است  "علی 
                               صفت ساده

Mehran is taller than Alireza.                                                                ".ضا قدبلندتر است   "مهران از علی 
برتری                                         صفت   

 

Shahin is the tallest student in our class.                           ".ی قدبلندترین دانش آموز در کالس ما است   "شاهی 
                                     برترینصفت 

 :ییچند نکته امال 

ختم  صدایب حرف کیهستند و به دار حرف صدا  کی یکه دارا ییهجا کیصفات  یبه انتها est ای erهنگام اضافه کردن  -1     

                                                                       big, bigger, biggest  :شودیآخر تکرار م یصدایحرف ب شوندیم

  :شودیآخر تکرار نم یصدایصورت حرف ب نیحرف صدادار بود، در ا کیاز  شیب یدارا یاگر صفت یول       
great, greater, greatest                                                                                                                     

                                                                                    

 :دهندیم خود را از دست est،  e ای erن هنگام اضافه کرد شوند،یختم م eکه به  یصفات -۲    

large, larger, largest                                                                                                                                            

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

برای درست کردن صفت برتری از این نوع صفات ، مانند صفات یک بخشی   میباشد: “ y”ب( صفت دو بخشی که آخر آن          

کردن صفت درست را مینویسیم و برای  "از"به معنی  "than"اضافه کرده و در ادامه جمله  "تر"به معنی  " er"به آخر آنها  

را مینوسیم اما در هر دو حاالت  "the"و قبل از آن صفت حرف تعریف معین "ترین"به معنی  "est"برترین به انتهای صفت ساده 

"y"  به"i" : تبدیل میشود  
 

  جج
 yدو بخیس  با  صفت ساده صفت برتری یا تفضییل صفت برترین یا عایل

the easiest                ین آسانیر  easier than آسان                                     easy                       آسانیر از  

the happiest             شادترین happier than  شادتر از                   happy                                  شاد 

 Lesson one was easy.                                                                                           ".درس یک آسان بود" 
                                                                                       صفت ساده

 Lesson two is easier than lesson one.                                                 ".درس دو از درس یک آسانیر است"  
برتری                                                      صفت   

 Lesson four is the easiest lesson in book.                                   ".ین درس در کتاب است   "درس چهار آسانیر
                             برترین                         صفت 
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 "more"این نوع صفات چون از حالت ساده به حالت برتری تبدیل شوند قبل از آنها  نمیباشد: " y"ج( دو بخشی که آخر آن        

اضافه  را "ترین"به معنی  "the most"را مینویسیم و برای درست کردن صفت برترین قبل از آنها  "than" و در ادامه بعد از آنها

 .میکنیم
 

 

 My father is a careful driver.                                                                  ". پدرم یک راننده با دقتر است" 
                                                                                       صفت ساده

 My brother is more careful than my father.                                          ". برادرم از پدرم با دقت تر است"  
                                                               برتری    صفت 

 Raman is the most careful driver in our city.                          ".رامان با دقت ترین راننده در شهرمان است"  
برترین                                                     صفت   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

وجود داشته باشد. این نوع صفات چند بخشی  به صفاتی گفته میشود که در آنها بیشتر از دو بخش   :ند بخشید( صفت چ        

 نباشد عمل میکنیم: " y "بخشی که آخر آنها  مثل صفات دو به حالت برتری تبدیل شوند، دقیقأ صفات چون از حالت ساده
 

 ساده چند بخیس  صفت  صفت برتری یا تفضییل صفت برترین یا عایل

the most expensive         ین more expensive than گرانیر expensive         گرانیر از               گران   

the most beautiful           زیباترین  more beautiful than زیبا                beautiful           زیباتر از      
   

 Gold is a very expensive metal.                                                     ".طال یک فلز خییل گران قیمتر است " 

                                                                                       صفت ساده

 Gold is more expensive than gold.                                                    ".طال  گران قیمت تر از نقره است "      

                                                        یبرترصفت 

 Gold is the most expensive metal of the world.                             ".طال  گران قیمت ترین فلز دنیا  است "   

ترین                                                     برصفت   

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

ا برترین تبدیل شوند از این نوع صفات همان طور که از اسمشان معلوم است ، چنانچه به حالت برتری ی :ی( صفات بی قاعده        

 قواعد باال پیروی نمیکنند و در عوض تغییر شکل میدهند و باید آنها را حفظ کرد.
 

 معن   صفت برترین معن   صفت برتری  معن   صفت ساده

good خوب better than خوبیر از the best ین  خوبیر

bad بد worse than بد تر از the worst بد ترین 

far دور farther than دورتر از the farthest دورترین 

far بیش further than بیشیر از the furthest ین  بیشیر

little کم less than کمیر از the least ین  کمیر

little کوچک smaller than کوچکیر از the smallest ین  کوچکیر

many زیاد more than بیشیر از the most ین  بیشیر

much زیاد more than بیشیر از the most ین  بیشیر
 

 y صفت ساده دو بخیس  بدون  صفت برتری یا تفضییل صفت برترین یا عایل

the most useful  مفید                            useful        مفید تر از   more useful than                 مفیدترین 

the most careless        ترین دقت ن     more careless than ن  دقتیر از        careless                       ن  دقت   
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  His handwriting is as good as my handwriting.                          ".دستخط او به اندازه دستخط من خوب است" 
                                                                              صفت ساده

  Our car is better than their car.                                                                      ".ی آنها است ی ما بهیر از ماشی     "ماشی 

                                             برتری  صفت 

  It’s the best food in the restaurant.                                                            ".ین غذا در این رستوران است  "این بهیر
                                                                          برترینصفت 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 نمیباشد. than چنانچه در حالت تفضیلی یا برتری تنها یکی از طرفین مقایسه را ذکر کنیم، نیازی به استفاده از (1نکته    

   Ali is 23 years old. Mehdi is 21 years old. Ali is older. (than Mehdi) 

      "ساله است. عیل بزرگیر است.  21مهدی  ساله است.  23"عیل 

   Let’s go by bus. It’s cheaper.  (than taxi) "                                                   بیا با اتوبوس بریم. ارزان تر است. "             

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

  میگیرند.   mostوmoreحالت تفضیلی یا عالی  درختم شده باشد،    ingیا  edکه آخر آنها به پسوندهای صفاتی (۲نکته   

   tired →  more tired than → the most tired        
   confusing →  more confusing than →   the most confusing 

  I’m very tired today. I’m more tired than you.                ".من امروز خییل خسته ام. من از تو خسته ترم"  
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

  ه با اسم استفاده میکنیم:همرا eldestو   elderمیتوانیم از   oldestو   olderبرای مقایسه اعضای خانواده به جای (3نکته     

م پرستار است.""       .My older / elder brother is a nurse                                                             برادر بزرگیر
 

       -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 صحیح میباشد.  mostو  more و هم با  estو  erبرخی از صفات حالت تفضیلی و عالی آنها هم با  ) منحصرأ زبان(: 4نکته    
 

 صفت معنی صفت معنی صفت معنی صفت معنی

 clever باهوش gentle نجیب quiet ساکت polite مؤدب

 common رایج cruel ظالم stupid نادان narrow باریک

 pleasant خوشایند simple ساده likely احتمایل handsome خوشتیپ

 happy خوشحال lively رس زنده true درست shallow کم عمق

    
This river is shallower / more shallow than that one.                   "این رودخانه از آن ییک کم عمق تر است."       

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

صحیح  veryاستفاده کنیم) استفاده از  a lotو  muchاستفاده کنیم باید از  "خیلی"هر گاه قبل از صفت برتری از قید  (5نکته   

 کنیم. استفادهa little و یا   a bitا بکار ببریم، باید از کلماتر "کمی"نیست(. و اگر الزم باشد قبل از صفت برتری، قید 
 Going by bus is much cheaper than taking a taxi.            ".ی خییل ارزان تر است ی از تاکیس گرفیر    "با اتوبوس رفیر

                                                برتری صفت
  

 This table is a bit bigger than that brown one.                          ".ی قهوه ای یه کم بزرگیر است ی از آن می   "این می 
                                                     صفت برتری                                                         

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 .میباشد most و moreبا  قیدهای حالتحالت تفضیلی و عالی  (6نکته    

carefully → more carefully than → the most carefully 

  He writes English more beautifully than me.                                          ".او به زیبانی من، انگلییس را مینویسد"  
                                                                قید حالت  
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 نکته کنکوری بسیار مهم: ترتیب صفات قبل از اسم
 

توصیف کنند، در اینصورت صفتها معموالً به ش از یک صفت اسمی را آیند، اما اگر بیها معموالً قبل از اسم میدانیم که صفتمی        

 کمک شما به زیر رمز اما ،ها پیش از یک اسم همیشه ثابت نیستگیرند. هر چند ترتیب قرار گیری صفتترتیب خاصی قرار می

 یرید:بگ یاد را آنها کلی جایگیری ینحوه تا کندمی
I bought a  nice  big  new  blue  Italian  cotton  shirt last week. 

                                                       اسم      جنس     ملیت     رنگ    سن   اندازه   کیفیت  
، تازه، بزرگ قشنگ "      ، آن  ، ایتالیانی

اهن کتانی  "یدم. خر من هفته گذشته یک پی 

      

/ عقیده کیفیت اندازه سن / قدمت رنگ ملیت جنس  

wooden 

 

 

 

Italian blue new big beautiful 

metal German red old small nice 

silk Iranian 

 

i 

 

 

 

iranian 

yellow young large lovely 

cotton American black ancient short expensive 

(، ,my, your…(، صفات ملکی )  this, that, these, those(، صفات اشاره )a, an, andتعریف) حروف :معرف هانکته مهم: 

در جمله بکار  قبل از تمایم صفات ه( هموار… ,some, many, a few( و کمیتهای شمارشی )  … ,one, two, three) اعداد

 برده میشوند:

 Raman has two expensive small old black Iranian bicycles. 
 (عددمعرف)                 ات ــــــــــــــــصف                         اسم                                                                                                                              

ما را درباره آن اسم بیان میکند. طراحان سؤال به این نوع از صفات عالقه عقیده شخصی صفتی است که نظر و  صفت کیفیت:      

 زیادی دارند و اکثرأ در تستها آنها را میبینیم.
 

 ) این رمز از سمت راست به چپ میباشد.(را استفاده نمائید. " رساک جم "برای به خاطر سپردن ترتیب صفات قبل از اسم، رمز  
     

خواهد بود. پس فرمول  سنو  رنگرا اضافه کنیم، این صفت ما بین صفت  "شکل "یم در ساختار باال، صفت چنانچه بخواه :نکته   

 در خواهد آمد. " جمرشساک "ما به صورت 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

رأ زبان:مخصوص کنکور منحص ته اینک  
  :صفت به اسم مورد نظر میباشد نزدیکترینهم داریم که همیشه  کاربردیا  هدفعالوه بر صفات باال ،صفت     

  historic - sports - chemistry - sleeping                                                                                    
    

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zabanamoozan.com/
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  Grammar Tests of Lesson 2   دو  گرامر درس  و دستگریم  آموزش  تست 20
 

 

1. Her handwriting is not as -------------------------- as my handwriting. 

    a) worse                           b) the worst                        c) the best                          d) bad 
 
 

2. His car was very cheap. I expected is to be -------------------------- than my car. 

    a) the most expensive    b) more expensive              c) expensive                       d) as expensive as 
 

3. It’s a very good room. It is --------------------------  room in this hotel. 

    a) the worst                     b) the best                           c) better                            d) worst 
 

4. It’s a terrible hospital. It’s ------------------------ hospital in the city. 

    a) the worst                    b) the best                            c) better                            d) worse 
 

 

5. Don’t worry. The exam was very difficult. Your mark isn’t so bad. It could be ----------------- than this. 

    a) better                          b) worse                               c) well                               d) the best 
 

6. It’s a very delicious food. It’s ----------------------- food in the restaurant.  

    a) better                          b) the best                            c) the worst                      d) worse 
 

7. Our hotel was ----------------------- than all the others in the town. 

     a) the cheapest              b) as cheap as                      c) cheaper                         d) cheap 
 

8. It was a terrible experience. It was ----------------------- experience of my life. 

     a) the worst                    b) the best                            c) better                            d) worse 
 

9. The red car is ----------------------- than the black car. 

     a) expensive                   b) more expensive               c) as expensive as              d) the most expensive 
 

10. The man is 70 kilos. The woman is 67 kilos. The man is ----------------------- the woman. 

     a) the heaviest               b) as heavy as                      c) heavier than                 d) heavier 
 
 

11. Robert does not write well. He has ----------------------- handwriting in our class. 

     a) bad                             b) worse                              c) the worst                       d) as bad as 
 

12. My brother has a ----------------------- cat. 

     a) pretty big brown Asian                                       b) pretty big Asian brown 

     c) big pretty brown Asian                                       d) big brown pretty Asian 
 

13. There’s a --------------------- box in our house. 

     a) small nice metal black                                         b) small nice black metal 

     c) nice black small metal                                         d) nice small black metal 
    

 

  14.They live in a ----------------------- house. 
       a) beautiful wooden old   b) beautiful old wooden        c) old beautiful wooden     d) wooden beautiful old 

 

 

 

   15. My friend never lets his little brother drive his ----------------- car. 

       a) old expensive big      b) big old expensive           c) big expensive old        d) expensive big old        
 

   16. Which sport is --------------------- dangerous of all the sports in the Olympics? 

    a.) least                           b) more                               c) the most                      d) many 
 

   17. Did the tall young woman look in that ------------- dress? 
  a( long green silk              b) green long silk                   c) silk long green               d) long silk green 

 

18. That -------- bicycle is --------- expensive than this motorcycle. 
     a) German nice / most   b) nice German / most           c) German nice / more      d) nice German / more 

 

19. There are many cheap things in the shop, but the cake is ---------------- thing. 

     a) cheap                         b) cheaper than                 c) cheaper                        d) the cheapest 
 

20. I had --------------- time than I needed to finish that work. 

     a) little                           b) less                                  c) the least                       d) many 
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عمومأ برای حل تستهای گرامر ابتدا به گزینه های سؤال نگاه کرده و سعی میکنیم گرامر مربوطه را حدس  شیوه کیل حل تستهای گرامر:   

 طه در آن گرامر، برای به دست آوردن پاسخ صحیح، میگردیم.بزنیم، آنگاه به قبل و بعد از جای خالی نگاه کرده و به دنبال نکته مربو
 

: )پایه دهم(2درس  گرامر آموزش  و دستگریم  پاسخنامه تستهای   

• 1- (d)   با توجه به قبل و بعد از جای خالی این تست مربوط به صفت برابری میباشد. ما بینas…as حذف گزینه  صفت ساده(.می آیدa, b, c) 

 زه دستخط من بد نیست."" دستخط او به اندا •

• 2- (b). بعد از جای خالی than صفت برتری (.آمده پس به صفت برتری نیاز داریمer  یا more  )ی او ارزان بود. انتظار داشتم . میگیرد " ماشی 

ی من گران تر باشد."  از ماشی 

• 3- (b)  حذف گزینه (برای مقایسه یک اسم با گروهی از اسامی به صفت عالی نیاز داریمdوc) از بین گزینه های .bوa  ،که هر دو صفت عالی هستند

ین اتاق در این هتل است."صحیح میباشد:  bبا توجه به معنی جمله، گزینه   "اتاق خییل خوبیه، بهیر

• 4- (a)  حذف گزینه (برای مقایسه یک اسم با گروهی از اسامی به صفت عالی نیاز داریمdوc از بین گزینه های .)bوa  صفت عالی هستند، که هر دو

 ."بیمارستان خییل افتضاحیه. بدترین بیمارستان در این شهر است"صحیح میباشد:  bبا توجه به معنی جمله، گزینه 

• 5- (b) بعد از جای خالی than حذف گزینه (.آمده پس به صفت برتری نیاز داریم dوc با توجه به معنی جمله، به یک صفت منفی نیاز داریم پس .)

 ."نگران نباش. امتحان خییل سخت بود. نمره تو خییل بد نبود. میتونست از این هم بدتر باشه"صحیح میباشد:  bگزینه 

• 6- (b ) حذف گزینه (برای مقایسه یک اسم با گروهی از اسامی به صفت عالی نیاز داریمdوa از بین گزینه های .)bوc  ،که هر دو صفت عالی هستند

ین خوشمزه ایهخییل  غذای"صحیح میباشد:  b با توجه به معنی جمله، گزینه  است." رستوراندر این  غذای، بهیر

• 7- (c) بعد از جای خالی than .هتل ما از همه هتلهای دیگر شهر ارزان تر است."  آمده پس به صفت برتری نیاز داریم " 

• 8- (a)  حذف گز (ینه برای مقایسه یک اسم با گروهی از اسامی به صفت عالی نیاز داریمdوc از بین گزینه های .)bوa  ،که هر دو صفت عالی هستند

 ."تجربه خییل بدی بود. بدترین تجربه زندگیم بود "صحیح میباشد:  aبا توجه به معنی جمله، گزینه 

• 9- (b )بعد از جای خالی than )ی  آمده پس به صفت برتری نیاز داریم.)مقایسه یک اسم با اسمی دیگر ی قرمز از ماشی   سیاه گزران تر است." " ماشی 

• 10- (c ) حذف گزینه(.قبل و بعد از جای خالی دو اسم داریم پس جواب یا صفت برابری و یا صفت برتری میباشدdوa  با توجه به جمله اول، به )

ی وزن تر است."  67کیلو وزن دارد. زن   70"مرد  .صفت برتری نیاز است  کیلو وزن دارد. مرد از زن سنگی 

• 11- (c) رابرت به خون  نمینویسد. او بدترین دستخط کالس را دارد." قایسه یک اسم با گروهی از اسامی به صفت عالی نیاز داریمبرای م" . 

• 12- (a ) ،(جم رساکرمز از سمت راست: تست مربوط به ترتیب صفات میباشد.) این با توجه به گزینه ها و عوض شدن جای کلمات در آنها: 

در (big)اشتباه است. صفت رنگ و سن نداریم. صفت اندازه  d( در گزینه brownدرست نیست. رنگ) b( در گزینه Asianصفت جنس نداریم. ملیت)

 :( آمده که غلط میباشد prettyبعد از صفت کیفیت) cگزینه 

Asian brown big pretty 
       کیفیت       اندازه      رنگ   ملیت          

• 13- (d ) 12. توضیحات مثل سؤال (جم رساکرمز: )ترتیب صفات میباشد.تست مربوط به این عوض شدن جای کلمات ، و گزینه ها با توجه به 

metal black small nice 
      کیفیت       اندازه      رنگ      جنس      

• 14- (b ) 12. توضیحات مثل سؤال (رساک جمرمز: )تست مربوط به ترتیب صفات میباشد.این عوض شدن جای کلمات ، گزینه ها و با توجه به 

wooden old beautiful 

      کیفیت  سن           جنس

• 15- (d ) 12. توضیحات مثل سؤال (جم رساکرمز: )تست مربوط به ترتیب صفات میباشد.این عوض شدن جای کلمات ، گزینه ها و با توجه به 

old big expensive 
            کیفیت      اندازه سن       

• 16- (c)   ین است.". با گروهی از اسامی به صفت عالی نیاز داریمبرای مقایسه یک اسم  "کدام ورزش به نسبت همه ورزشهای دیگر المپیک خطرناکیر

• 17- (a)  12. توضیحات مثل سؤال (جم رساکرمز: )تست مربوط به ترتیب صفات میباشد.این عوض شدن جای کلمات ، گزینه ها و با توجه به 

silk eengr long 

       اندازه      رنگ      جنس

• 18- (d) گزینه  " جم رساک"جای خای اول: بر طبق رمزa,c .جای خالی دوم: با توجه به وجود اشتباه هستندthan   بعد از جای خالی به صفت

 " آن دوچرخه آلمانی قشنگ از آن موتور سیکلت گران تر است."برتری نیاز داریم. 

• 19- (d) ین آنهاست". گروهی از اسامی به صفت عالی نیاز داریمه یک اسم با برای مقایس  ."وسایل ارزان زیادی در این مغازه وجود دارد اما کیک ارزانیر

• 20- (c) بعد از جای خالی than )حالت برتری صفت  .آمده پس به صفت برتری نیاز داریم.)مقایسه یک اسم با اسمی دیگرlittle  چون بی قاعده

ی که برای تمام کردن آن کار الزمه، را دارم.  میباشد. less thanاست،  ی ی از اون چی 
 " من وقت کمیر

 


