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: یازدهم پایه انگیسي زبان سوم درس گرامر

  (1) Type Sentence Conditional: اول نوع شرطي جمله

اول نوع شرطي ي جمله ساختار  

وجود دارد.  احتمال وقوع عمل در زمان حال و آیندهگفته مي شود . در شرطي نوع اول  شرطي واقعي: که به آن  شرطي نوع اول

 هر جمله شرطي از دو قسمت تشکیل مي شود .

جواب و نتیجه ي شرط قسمت  -2شروع مي شود .       ) اگر( Ifقسمت شرط ، که با   -1 
.you will pass the test, If you study harda)  -1

جواب شرط           قسمت شرط 

اگر سخت درس بخواني، در امتحان قبول خواهي شد.

نیست .  «  ,» کاما اگر نتیجه ي شرط در ابتداي جمله بیاید و سپس قسمت شرط ، نیازي به آوردن  -
.if you study hard You will pass the testb) 

 : ساختار شرطي نوع اول 

Ifزمان حال ساده       ,    فاعل  +to  +willمصدر بدون 

 شرط قسمتجواب شرط                

( نوشته مي شود .'llبصورت)  will: مخفف  1نکته ي 
.stay here I'll a good job, getI  If-2

may, can ,  should,  must , ,have to از will اول، مي توان به جاي: در شرطي نوع  2نکته ي  اضافي

be going to  و might  استفاده کرد.  هم

.a taxi can takein a hurry, you  areyou  If-3

.the train may missnow, you  don’t goyou  If-4

. at homeshould stay , we rainsit  If-5

.hard must studyto succeed, you  wantyou  If-6

.hard have to practiceto learn English, you  wantyou  If-7

.her a good present buy are going toall her exams, we  passesshe  If-8

.in bed might beme after 12 o'clock, I  phoneyou  If -9

_________________________________________________________________________

، براي بیان دستورالعمل، توصیه ، نصیحت و هشدار ، مي توان جواب شرط: در شرطي نوع اول ، در   3نکته ي اضافي 

نیز استفاده کرد.   جمله ي امرياز  
.the doctor callto help me,  wantyou  If -10

.go outyou  ifto lock the door Don't forget  -11

_______________________________________________________________________

در مي آید .  جواب و نتیجه شرط به صورت سؤالي،  سؤالي کردن جمالت شرطي: موقع  4نکته اضافي 
?cold areyou  if will you doWhat -12

?hard doesn't studyhe if the test  l he passWil-13



  عزیزی نژاد      نویسنده: ساسان      کنکور نظام جدید   عمویم کامل زبانجزوه گرامر  
 
   visionch@ ویراستار: ذبیح اله صادق

38

See Also  ( زبان انگلیسي پاِیه یازدهم   بخش:  3گرامر درس سوم )

                                                                       Present Participle & Past Participleصفت فاعلي و صفت مفعولي:    

درست مي شود.   قسمت سوم فعل ساختن یا به فعل   -edیک صفت اثر پذیر است و با افزدون  : صفت مفعولي الف: 

معموالا احساس یک انسان را ، نسبت به چیزها یا به افراد را نشان مي دهد .  
1- I am interested in history.                         2- Ali was confused because the problem was confusing.

3- We were amused at her story.                 4- My sister was frightened by the snake.

ود.بکار مي ر  براي انسان نکته : در اکثر موارد، صفت مفعولي 
________________________________________________________________________

شخصي یا به فعل درست مي شود.  معموالَ  براي نشان دادن حس یا حالتي که  -ing یک صفت اثر گذار است و با افزدون :

در مخاطب ایجاد مي کند ، بکار مي رود . چیزي
5- The film was boring.               6- It was an amusing story.                 7- Her job is exciting .

بکار مي رود.   اسامي بي جان ) غیر انسان (، معموالا براي اشاره به   : صفت فاعلينکته 

    -  ) در زبان فارسي معموالا با پسوند هاي آور / انگیز / کننده معني مي شوند. (  

درسي ، به آن اشاره نمي شود( .اکثر کتاب هاي نیز مي تواند بکار رود )  انسان براي اشاره به  صفت فاعلينکته اضافي :  

8- He is a very boring  person.  او شخص بسیار کسل کننده اي است.

در محدوده ي کتاب هاي درسي و کنکور عبارتند از : فاعليو   ترین صفات مفعولي مهم

صفت فاعلي صفت مفعولي 

  amazed (at/ by)  زدهشگفت   amazing شگفت آور 

  amused (at/by) ) سرگرم ) شده amusing  سرگرم کننده

  bored (with /of)  )کسل/ خسته )شده boring  ) کسل کننده ) خسته کننده

tired  (of)  )خسته )شده   tiring خسته کننده   

confused (about) ) گیج ) شده   confusing  گیج کننده

  depressed  (about)  افسرده / غمگین   depressing  افسرده کننده 

excited (about/at/by) هیجان زده   exciting  ( هیجان انگیز)مهییج

frightened  (of) / وحشت زده ترسیده      frightening  - ترساننده ترسناک 

interested (in)  عالقمند   interesting  )جالب) عالقمند کننده
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shocked (at/by) ) شوکه ) شده  shocking     ) هولناک ) شوک  آور

surprised  (at/by)  متعجب surprising  ) تعجب انگیز )  تعجب آور

  satisfied  (with)   راضي / خوشحال   satisfying    خشنود کننده/ راضي کننده

یازدهم پایه انگلیسي زبان  سوم  درس رایتینگ بخش

to To + verb = infinitiveمصدر با 

به عنوان فاعل جمله: to. مصدر با 1  :  

1- To drive carelessly is dangerous.  = Driving carelessly is dangerous.

2- To learn a language can be interesting. = learning a language can be interesting.

به عنوان مفعول جمله بعد از افعال زیر: to. مصدر با 1  :  

  1-choose ) انتخاب کردن (   2-decide) تصمیم گرفتن (   3-want ) خواستنن (

  4 –promise) قول دادن (   5- wait ) منتظر ماندن (   6-agree ) موافق بودن (

7- learn ) یاد گرفتن (   8-attempt ) تالش کردن (   9-*like ) دوست داشتن (

  10-*forget ) فراموش کردن (  11-*remember ) به یاد آوردن   ( 12-*try )  کردنتالش (

کتاب دانش آموزافعال  )   ) 

  12 tell )گفتن (  13-ask) خواستنن/ سوال کردن (  14-*advise) نصیحت کردن (

  15-hope ) امیدوار بودن (  16-plan ) برنامه ریزي کردن (   17-*begin شروع کردن ( (

 ( کتاب کار  افعال  ) 

مي آیند . toا مصدر ب: در برخي از افعال ، بالفاصله  بعد از آنها فعل دوم به شکل  1نکته  
  3-We decided to change our plans.  

  4-She wanted to buy an Iranian handicraft. 

به شکل  فعل دومو سپس  مفعولد که بعد از آنها ابتدا بعد از آنها ن:  اما یک تعدادي از افعال هم وجود دار2نکته  

)برخي از فعل ها با هر دو ساختار بکار مي روند.( مي آیند.   toمصدر با 
5- I want to go.

6- I want you to go.

به مثال هاي زیر، براي هر یک از افعال باال ، دقت کنید. 

7-I chose to learn German rather than French.   [rather than =  به جاي]
8- They chose Donald to be their leader.

9-Tina has decided to go to Rome for her holidays.

10-I want to study physics now.

11-I don't want Linda to hear about this.

12- He promised to give back the book.



  عزیزی نژاد  نویسنده: ساسان      کنکور نظام جدید   عمویم کامل زبانجزوه گرامر  
 
  visionch@ ویراستار: ذبیح اله صادق

40

13- Are you waiting to use the phone?

14- I waited for Reza to say something.

15- The teacher agreed to finish the class 5 minutes early.

16- I learned to drive when I was 18.

17- In this lesson, I will attempt to explain infinitives.

( مي آوریم. not ،) toمصدر با ، قبل از  منفي کردن مصدرنکته : براي 
18- I decided not to go.

19- His parents advised him not to eat fast food.

___________________________________________________________________________________

براي نشان دادن قصد و هدف از انجام کار یا عملي:to. مصدر با 3

20- He went there to see his friend.

21-To learn English, you should practice a lot.

بعد از صفاتي که نشانگر اهمیت ، تکرار عمل، احساسات شخصي ، سختي و آساني  بعد از برخي از صفات: toمصدر با . 4  

 بکار مي رود . toمصدر با ، فعل بصورت  کار و غیره ... باشند

بکار مي رود.   toلیست صفاتي که در محدوده کتاب درسي و کنکور مي باشند و بعد از آنها، مصدر با 

happy ) خوشحال (     sad ) )ناراحت / غمگین  careful ) certain    ) مواظب و مراقب )مطمئن(

glad) شاد /خوشحال (     shocked  )شوکه/ بهت زده (   sorry )متاسف (            amazed) شگفت زده (

ashamed) خوشحال (    fortunate ) ( lucky    ) خوش شانس ) خوش شانس   surprised ) متعجب (

 dangerous ) خطر ناک (    easy )آسان (  hard=difficult )سخت و مشکل (  possible )ممکن (   impossible

هم(م important   ) غیرممکن (  (  necessary ) ضروري (

22- We are happy to be here.

23- Ali was really sad to leave us.

24-The heavy rain made it hard for us to drive easily.

25- Overactive children find it difficult to concentrate.

26-I was careful not to burn myself.

27- Prices are almost certain to increase.

28- Members will be glad to hear him speak again.


