
  گرامر جامع زبان انگلیسی کنکور                                 

با عرض سالم خدمت دانش آموزان عزیز اینجا میخوام گرامر جامع زبان کنکور رو بھ 

  .صورت خیلی ساده و تستی بھتون یاد بدم کھ البتھ بھ درد آزمون ھای تشریحی نمیخوره

  :سال سوم ١درس

در مورد چی صحبت میکنھ آنچھ از این درس در کنکور سوال میاد فقط اصال کاری نداریم این درس 

با دو فرمول میشھ سواالرو حل کرد کھ البتھ طراح ھای کنکورم اھمیتی بھ این درس نمیدن و ازش 

کلمھ ی پرسشی+ فاعل + فعل : فرمول اول               .....کم سوال میاد
........

+ فعل ساده : فرمول دوم

be going to                                       تستھا:  

1-do you know…………….?  }٨۵زبان{  

١.where john lives  ٢.where lives john ٣.john lives where ۴.where does john live  

بعد از کلمھ . خط میخوره ٣با استفاده از فرمول اول کلمھ ی پرسشی باید اول باشھ پس گزینھ: پاسخ

  .میشھ ١خط میخوره و جواب گزینھ  ۴و٢باید فاعل باشھ پس گزینھ ی  ی پرسشی

  :سال سوم ۵درس

این درس در مورد ترتیب صفات صحبت میکنھ کھ با یادگیری یک فرمول کل تستاشو میشھ زد تو 

                                              ..........                                                                کنکورم ازش زیاد تست میدن

کیفیت+ اندازه + سن + شکل + رنگ + ملیت + جنس  :فرمول مھم
........

کاس شرم              : رمزش

  :تستھا

1-we could buy a………..blouse from that store. }٩٠تجربی{  

١.nice blue cotton korean ٢.nice blue korean cotton ٣.blue nice korean cotton 

۴.korean blue cotton nice  

خوب در . خط میخوره ۴و٣پس گزینھ ی  با توجھ بھ فرمول اول باید کیفیت باشھ یعنی nice: پاسخ

این تست در جواب ھا بھ اندازه یا سن و شکل توجھ نشده پس ماھم اینھارو از فرمول حذف میکنیم 

 ٢ھردو گزینھ رنگ آورده اما بعد از رنگ ملیت کھ گزینھ  البتھ در این تست بعد اینھا رنگ ھست کھ

نکتھ ای کھ باید . می باشد ٢بھ جنس اشاره کرده پس جواب ھمون گزینھ ١بھ اون اشاره کرده و گزینھ

  .بدونید اینھ کھ ھمھ ی تستھای این بخش شبیھ بھ ھمن و با ھمون یھ فرمول حل میشھ

  :چھارم ٢سوم و  ۴و  ٢درس 

باھم مرتبط گرامرش باھم آوردم کھ گیج نشین ازاین ھا ھر سال معموال یھ تست  این دروس چون

 toبعد از این افعال مصدر با......            میاد

:میاد



advice/allow/ask/agree/decide/invite/expect/force/hope/order/remind/tell/tr

y/want/warn/wish/promise/plan/prefer/would like/permit/teach                                                                              

ing دار میاد بعد از این افعال فعل :

quit/finish/mind/avoid/risk/deny/keep/consider/enjoy/miss/like/go 

on/risk/imagine/stop/hate/dislike/worth/suggest                                                                                  

. وبعد از حروف اضافه مثل by.in.on.at: نکته ing  ingباید ... .       دار داشته باشیم  بیاید یعنی مصدر 

make اگر مفعول نباشد فعل بصورت   helpمیاید اما بعد از toفعل بدون letو   توجه داشته باشیم بعد از 

.                                                                             میاید  toمیاید و اگر این شرایط نباشد فعل بصورت مصدر با toمصدر بدون

                                                                          :تست

1.keep………..until you get to the crossroad and then turn left }٩٠تجربی{  

١.go ٢.to go ٣.going ۴. Be going  

keep:پاسخ   .تمام.....دار بیاید ھست بنابراین باید فل بصورت ing  خوب در تست 

2-he was made………..the class. }٨٧تجربی{  

١.leave ٢.to leave ٣.left ۴.leaving 

تستو برای این آوردم چون یھ نکتھ رو یادم رفت بگم اون نکتھ اینھ کھ اگر صورت مجھول این :پاسخ

فعل بعد از اون باید بصورت مصدر } to be + made{رو در جملھ داشتھ باشیم یعنی  makeفعل

بھ معنای ساختن یا درست کردن بود فعل بعد از اون باید بصورت  بیاید یا اگر فعل to makeبا

بھ معنای من مقداری برنج برای خوردن  I make some rice to eat: باشھ مثل toمصدر با

  .درست کردم پس بھ دو نکتھ ی باالھم خوب توجھ کنید چون ممکنھ دام طراح باشھ

  :سال چھارم ١درس

در این درس باید ابتدا تست رو ترجمھ کنید و بدونید کمبود تست با کدوم یکی از این ھا برطرف 

بھ معنای وقتی  .٢when..بھ معنای وقتی کھ یا چون کھ .١as..اینھا کدومان براتون میگمحاال ..میشھ

بھ معنای  .۴whether…or..بھ معنای چون کھ یا زیرا یا از زمانیکھ .٣since..کھ یا ھروقت کھ

  .خواه خواه است کھ در جملھ ھایی کھ دو واژه متضاد در اون ھست بکار میرود

 :تست ھا

1-we were watching tv all evening……..we had nothing better to do.}٩٠زبان{ 

١.as ٢.if ٣.so that ۴.whether                                                                         



as: جواب . بھ معنای چون کھ است  اگر تست رو معنی کنیم میبینیم یھ چون کھ کم داره و میدانیم 

  .ر بھتری برای انجام دادن نداشتیمھیچ کاچون کھ  تمام غروب را تلوزیون تماشا کردیم= معنی تست

  :سال چھارم ٣درس 

این درس در مورد جملھ ی وصفی صحبت میکنھ ولی ما اصال کاری نداریم در مورد چی داره 

تست میاد اینھ کھ اگر اسم قبل از نقطھ چین صحبت میکنھ نکتھ ای کھ باید بدونید و در کنکور ازش 

ing  بگیرد در غیر این صورت ed  یا ھمان جواب یا جای خالی کننده ی کار باشد یا فاعل باشد باید 

  .این درس نیازی بھ تست ندارد چون دیگھ خیلی تستاش آسونھ و با ھمین نکتھ حل میشھ. میگیرد

  :سال چھارم ۴درس 

so و باید بدانیم بعد از too  so صفت میاید اما در that بعد از صفت too بعد از  میاد ولی در

بھ ترتیب بعد از آن صفت و اسم قابل  در مورد such....میاد یا مفعول +to forصفت یا مصدر با

that شمارش و such ھم بعدش صفت میاد ولی بعد از صفت اسم قابل شمارش  میاید توجھ کنید در

ھم بدونید کھ قبلش صفت میاد و نحوه تشخیصش آسونھ ولی  ر مورد enoughد..... حتما باید باشھ

enough خواھد بود نکتھ مھم اینھ اگر بعد از جای خالی اسم بیاید جواب.  

 the little boy was……….tired that he fell asleep during the-1:تست

lesson.}1...}٨٩تجربی-so 2-too 3-very 4-such  

اومده پس طبق  ھمینطور کھ در تست میبینید بعد از جای خالی صفت اومده و بعد از اون that:پاسخ

so میشود نکتھ ایی کھ باال بھش اشاره شد جواب.   

  :سال چھارم ٧و  ۵درس 

whereas  این دو درس در مورد تضاد ھای مسقیم و غیر مستقیم صحبت میکنھ در تضاد مستقیم باید 

یا در صورتی کھ استفاده کنیم از نشانھ ھای تضاد مستقیم بھ طور معمول وجود بھ معنای در حالیکھ  

دو کلمھ ی متضاد در جملھ است البتھ روش دیگر ھم ھمان ترجمھ است کھ بیایم تست را ترجمھ کنیم 

بعدش حتما  در تضاد غیر مستقیم بدانیم کھ however..........بعد جواب درست را انتخاب کنیم

بدانیم کھ  althoughو  even thoughو  و قبلش نقطھ ویرگول و درمورد thoughویرگول میاد 

although در آخر جملھ نمیتواند بیاید و در  ھمھ شان معنای اگرچھ یا با وجود اینکھ میدھند و بدانیم

ھمزمانی دو عمل رو نشون   while یھ نکتھ ی دیگھ ھم بدونید کھ. اینجاھم با ترجمھ تست کار حلھ

  .و بدانیم در تضاد غیر مستقیم حادثھ ای غیر منتظره رخ میدھد. میده

}    ٩٠زبان{.our volleyball team lost the first game……….. they played well-1:تست

1-whether  2-because  3-so that 4-even though  

د باید از تضاد غیر مستقیم ھمانطور کھ در نکتھ ی باال گفتم اگر حادثھ یا اتفاق غیر منتظره بیفت:پاسخ

even though  کنیم کھ جواب 
اگر جملھ ....خواھد بود چون جز تضادھای غیر مستقیم ھست استفاده



را ھم معنا کنیم میبینیم واقعا اتفاق غیر منتظره بوده تو تست میگھ اگرچھ تیم والیبال خوب بازی کرد 

  .ولی باخت

  :سال چھارم ۶درس

 و so as to ه ھا صحبت میکنھ و باید بدونیم بعد از in order toاین درس در مورد ربط دھند

to میاید و بعد از  مصدر بدونin order that  وso that  جملھ میاید بدانیم در مورد این دو میتوان

can,may,will/might,would,could استفاده کرد کھ بر حسب زمان از یکی از  از افعال کمکی

یا  so thatینطوری ھم میشود گفت کھ اگر در تست افعال باال را دیدید جواب یا اینھا استفاده میکنیم ا

in order that تستم نمیخواد چون آسونھ.میشود.  

  :سال چھارم ٨درس 

 اگر جملھ را معنا کرده و:نکتھ......این درس کھ تستاش پای ثابت تستای کنکوره با یھ نکتھ ی عالی قابل حلھ

should بیاریم و ھرچھ جواب درازتر بود اون جوابھ حالت نصیحتی داشت باید.  

  }٩٠زبان{ .sue is still sick; I think she……….have taken her medicine regularly-1:تست

1-must  2-might  3-would  4-should 

فکر میکنم اون باید دارویش را مرتب . سا ھنوز مریض است: معنای جملھ اینھ کھ میگھ:پاسخ

  .خواھد بود ھمونطور کھ میبینید جملھ حالت نصیحتی داره پس جواب should. بخورد

  :سال سوم ۶درس

دلیل اینکھ این درسو آخر آوردم اینھ کھ گرامرش واقعا سطح باالست و باید نکتھ زیاد بدونید ازش تو 

کلمھ ھایی  باید بدانیم کھ اگر تست ما زمانش حال ساده بود یعنی تو تست. کنکور معموال یھ تست میاد

.. استفاده کنیم +ed am/is/areدیدید باید از فرمول فعل با every/always/this eveningمثل 

ed اگر زمان تست گذشتھ ی ساده بود از فرمول فعل با was/were+ اگر زمان .. استفاده میکنیم

ed تست آینده باشد از فرمول فعل با will+be+ ل استمراری بود اگر زمان تست حا.. استفاده میکنیم

 edدیدید از فرمول فعل با now/at present/at the momentیعنی در تست کلمھ ھایی مثل 

am/is/are+being+ اگر زمان تست ما گذشتھ ی استمراری بود از فرمول فعل با.. استفاده میکنیم 

ed was/were+being+ ت کلمھ اگر زمان تست ما حال کامل بود یعنی در تس.. استفاده میکنیم

دیدید باید از  since/for/yet/already/just/so fa/lately/recently/up to nowھایی مثل 

ed فرمول فعل با have/has+been+  استفاده کنیم و اگر زمان تست گذشتھ ی کامل بود یعنی کلمھ

before/after ھایی مثل ed دیدید از فرمول فعل با had+been+ تمام.........استفاده میکنیم!  

  has  2-had-1}  ٨٧ھنر{ .the teacher taught the lesson……..received before-1:تست

3-has been  4-had been 



داریم یعنی تست ما زمانش گذشتھ ی کاملھ پس جواب  ھمانطور کھ در تست میبینید before:پاسخ

had been  خواھد بود.  

  

                                  

                                  

  حامد بسکابادی                                     

                                      

   




