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بخش ششم

در این جلسه می خواهیم:
زمان )حال کامل  (Present Perfectرا بیاموزیم ،که فارسی معادل آن ماضی نقلی میی
باشد،این زمان درواقع ارتباط دهنده دو زمان گذشته و حال است و به بیانی با توجه بیه
محقق شدن یا محقق نشدن فعل در گذشته ،به نحوی به زمان حال مربوط میشود .برای
مثال وقتی میگوییم من این شعر را شنیده ام یعنی این شعر را شنیده ام و هنوز آن را به
خاطر دارم .یعنی یاد بگیریم چطور در انگلیسی یک اتفاق را کیه در گذشیته رد داده را
توصیف کنیم که تاثیرش تا زمان حال ادامه یافته است .
مثل:
من آن فیلم را که علی توصیف می کرد ،دیده ام
من هنوز این قسمت از کتاب را نخوانده ام
آنها به مسافرت رفته اند و هنوز برنگشته اند.
تو در حال زیر و رو کردن اسناد دیده شده ای
ما متوجه شدیم که او نامه را نوشته و توی پاکت گذاشته است
و...
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.در این زمان هم نیاز است افعال بی قاعده را بشناسیم
 اضیافه-ed  برای ساختن فرم حال مثبت کامل تنها کافی اسیت اخیر فعیل:فرم مثبت
و از فیرم حیال

 ایجاد شیود سیpast participle کرده(به جز بی قاعده ها) تا فرم
. استفاده کنیمHave

:با چند مثال بهتر بیاموزیم
Although she has lived here for almost all her life, because of the
housing crisis, unfortunately she has to move elsewhere, the exorbitant
cost of land in urban areas only exacerbate the problem, city officials
should devise some solution to this problem immediately
As you might know, Ali is an electronics engineer. This week he has
successfully finished his internship.
They’re planning to migrate to Canada, they have lived in Canada for
awhile and they decided to move since Iran is not stable politicly &
economically
He has broken his leg while playing basketball, now he has to tolerate
excruciating pain.
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فرم سوالی :برای سیوالی کیردن زمیان حیال سیاده کامیل تنهیا کیافی اسیت جیای
فاعییییل و فعییییل کم ییییی ) (have/hasرا بییییا هییییم عییییو

کنیییییم.

اگر بخواهیم با واژههای  whپرسشیی کنییم ،بایید ابتیدا جملیه خبیری را بیه سیوالی
تبدیل کنیم ،بعد قسمتی از جملیه را کیه میخیواهیم دربیارهاش سیوال کنییم حیذ
میکنیم و واژه پرسشی مورد نظر را در ابتدای جمله قرار میدهیم.

Have you called your dad yet? I think he’d be mad if he finds out
you’re out this time of day
Has Anthony played football yet? No, I don’t think so, he’s a little bit
shy, maybe it has something to do with his reticence
Why has he gone already? Perhaps your birthday party happens to be
to be enormously uneventful? That’s one legitimate reason why he
left, in fact I’m about to leave too.

@arshadebargh

alphamoshaver

@arshadebargh

Alphamoshaver.ir

 انتشار این محتوای آموزشی صرفا با گروه آموزشی آلفا مشاور مجاز است
و استفاده از آن برای عموم رایگان است

بخش ششم

نکات گرامری کنکور ارشد

 بعیید از فعییل کم یییnot جمالتییی بییا اییین زمییان تنهییا بییا قییراردادن

ن:فن افی

.(و قبل از فعل اصلی انجام میگیردhave/has)

We haven't seen her today. I think she’s lost
The detective asked me whether if I knew Mr. Anderson’s family, I
responded they haven’t lived here for years
They deliberately lied again, they haven’t gone to the shopping center
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