
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رایگان   جزوه  استخدامی

 عمومی-درس عمومی زبان انگلیسی

 نکات ضروری و خالصه شده شامل 

برای آزمون های استخدامی عمومی درس زبان انگلیسی 

 :کامل بستهمشخصات 

خالصهتستی و  نکات دارای •

صفحه با قابلیت پرینت  58 •

 دروس دوره تحصیلی  خالصه•

توجه !

تهیه و ثبت فروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه اختصاصی توسط  به صورتحاضر  جزوه

پیگرد  ،بدون اخطار قبلیو انتشار آن توسط افراد سوجو، و هر گونه کپی برداری شده است 

 .به همراه خواهد داشت قانونی
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 کلیک نمایید اینجا ،زبان انگلیسی عمومیخرید بسته کامل جزوه استخدامی برای 

 فهرست 

 
 

 ی عمومیزبان انگلیسفهرست فایل کامل جزوه استخدامی درس 

 پایه دهم دبیرستان

 willو  be going toگرامر درس اول شامل مباحث ساختار   •

 اسم های خاص و عام، حروف تعیین معین و نا معینرایتینگ درس اول شامل مباحث  •

 گرامر درس دوم شامل مبحث انواع صفت های قیاسی  •

 رایتینگ درس دوم شامل مبحث انواع صفت •

 (past continuous) گرامر درس سوم شامل مبحث گذشته استمراری •

 (reflexive pronounsمباحث افعال کنشی و ایستایی، ضمایر انعکاسی و تاکیدی )رایتینگ درس سوم شامل  •

 (prepositions of time and place(، حروف اضافه زمان و مکان )modalsگرامر درس چهارم شامل مباحث افعال کمکی خاص ) •

 ( adverb of mannerمبحث قید های حالت )رایتینگ درس چهارم شامل  •

 پایه یازدهم دبیرستان

 ( و کلمات اندازه گیریcountable & uncountable nounsگرامر درس اول شامل مباحث اسم های قابل شمارش و غیر قابل شمارش ) •

 ( simple sentencesرایتینگ درس اول شامل مبحث جمالت ساده ) •

 ((، افعال دو کلمه )عبارات فعلی( present perfectگرامر درس دوم شامل مباحث زمان حال کامل  )ماضی نقلی ) •

 (gerundم مصدر )رایتینگ درس دوم شامل مبحث اس •

 ( present & past participle(، صفت فاعلی و مفعولی )conditional sentences type1گرامر درس سوم شامل مباحث جمله شرطی نوع اول ) •

 toرایتینگ درس سوم شامل مبحث مصدر با  •

 دهم دبیرستان پایه دواز

 (tag questionگرامر درس اول شامل مباحث تبدیل جمله معلوم به مجهول، دم سوالی ها ) •

 ( compound sentencesرایتینگ درس اول شامل مبحث جمالت مرکب ) •

 ( conditional sentences type2(، جمله شرطی نوع دوم )relative clauses &  pronounsو ضمایر موصولی ) جمله واره های وصفیگرامر درس دوم شامل مباحث  •

 (past perfect(، زمان گذشته کامل)Modalsگرامر درس سوم شامل مباحث مجهول افهال کمکی )  •
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  ساختار be going to (be = am, is, are) 

 

 کاربرد اصلی این ساختار

 قصد ، تصميم و اراده به انجام کاری در زمان آینده نزدیک همراه با برنامه ریزی قبلی  -1

1- I bought some paint yesterday. I am going to paint my bedroom tomorrow.  

 . قصد دارد اتاق خوابم را فردا رنگ بزنمدیروز مقداری رنگ خریده  -

2- My father has saved a lot of money. We are going to buy a new car soon. 

 .قصد داریم ماشين جدیدی بخریمپدرم بول زیادی پس انداز کرده است،   - 

3- Do you want to go out? B: No, I am going to stay home and watch the football match. 

 و مسابقه فوتبال را تماشا کنم.  رم بمونم خونهقصد داميخای بری بيرون؟ نه  -

 

  نه براساس نظر شخصی.( ملموس )عينی/ نشانه ها و شواهد موجودپيش بينی انجام کار یا عملی در زمان آینده بر اساس  -2

4-Look at those dark clouds. It's going to rain. 

 بياد. شواهد (.ميخاد بارون )نگاه کن   سياهبه اون ابرهای 

 

 

 

 

 

 نکات درس زبان انگلیسی

 پایه دهم  -دوره دبیرستان 

 
 

 گرامر درس اول پایه دهم 

 ، اینجا کلیک کنید زبان انگلیسی عمومیبرای خرید بسته کامل جزوه استخدامی درس  
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  ساختار will 

 این ساختار کاربردهای 

 : کار یا عملی که که حتما در زمان آینده اتفاق خواهد افتاد  اطالع رسانی در مورد یک واقعيت -1

1- Today is Monday. Tomorrow will be Tuesday  

 امروز دوشنبه است. فردا سه شنبه خواهد بود. )بيان حقيقت(

2- My daughter will be 12 years old next month. 

 ساله خواهد بود 12دخترم ماه آینده 

 

 با برنامه ریزی قبلی(: نه برای بيان تصميم های آنی و لحظه ای ) -2

3- A: "I'm cold." B: "I'll close the window." 

 نفر اول: سردمه.        نفر دوم: پنجره را خواهم بست.) تصميم آنی( 

 

 درخواست کردن از کسی برای انجام کاری به شکل سوالی:  -3

4- Will you open the door, please? 

 د؟ ميشه لطفا در را باز کني

 

 پيش بينی انجام کار یا عملی در زمان آینده )بر اساس نظرات و تجربه شخصی گوینده( )و نه بر اساس شواهد موجود( -4

5- You won't pass the exam. 

 امتحان قبول نخواهی شد. )نظر من گوینده است(  تو در

ی  برای بيان اميدواری، اطمينان، انتظار و افکار حدس و گمان و شک و تردید که به زمان آینده مربوط باشد و با بيان احتمال به انجام کار  -5

 در آینده. اگر این افعال: 

Hope, think, expect, suppose, believe, be sure 

 ات و این کلم

Perhaps, possibly, probably, certainly 

 در جمله وجود داشته باشند.

6- I think it will rain tomorrow. 

 ، اینجا کلیک کنید زبان انگلیسی عمومیبرای خرید بسته کامل جزوه استخدامی درس   
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7- I expect they'll be here soon 

8- The exam will probably take about 2 hours.  

9- A: Are you going to the park on Friday?    B: I'm not sure. I will phone you on Thursday. 

 

 

 (خاص و عام) اسم ها 

خاص، بر یک شخص یا پک شی داللت می کند و به یک گروه اطالق نمی شود. اسم خاص، معموال   اسم  (: proper nounsخاص )اسم 

 یک شخص، مکان و یا یک چيز خاص می باشد. نام 

 حرف اول همه اسم های خاص با حروف بزرگ نوشته می شود .  :1نکته 

 )جمع      و صفات اشاره    ,my)(your, his, her, its, our, their  و صفات ملکی )/the anda , (قبل از اسم خاص حروف تعریف  :2نکته  

= this, that / these, those = ( و وابسته های پيشين دیگر مثل )مفردmost / some/a lot of / a little / a few و اعداد بکار )

 ( .)مگر در موارد خاصنمی رود

Tom, Mary, Tehran, France, Mars, April, Monday, Milad Tower  

 اسمی است که به همه ی افراد یا اشياء یک گروه داللت ميکند.  (:common nouns) اسم عام

Boy, woman, car, school, student, chair, desk 

( و صفات اشاره  (my, your, his, her, it’s our, theirو صفات ملکی   )the an,/a (قبل از اسم های عام با حروف تعریف  :1نکته  

(this, that, these, thoseوابسته های پيشين دیگر مثل  )(a lot of / a little / most/e few /some)  بکار می روند.  اعدادو 

 بکار نمی رود. )a/an( غير قابل شمارش، جمع بسته می شوند و شکل مفرد آنها با ( )عام اسم های :2نکته 

Money/ bread / water/ tea / sugar/ milk / meat 

 بکار ميرود.  )a/an (قابل شمارش، جمع بسته می شوند و شکل مفرد آنها با ()عام  اسم های :3نکته 

A computer - computers/ an apple - apples 

 روش های جمع بستن اسم های قابل شمارش: 

 .اضافه می کنيم s برای جمع بستن اکثر اسم ها ، به آنها -1 

Cup - cups / tree - trees / grade - gardens 

 اضافه می کنيم  )es (ختم می شوند، به آنها /s) /sh/ch)  x/ zرای جمع بستن کلماتی که به حروفب -2

Bus - buses, quiz - quizes, box - boxes, dish - dishes, Watch - Watches, fish - fishes (or fish) 

 تبدیل می شوند  )ves(ه ختم می شوند ، موقع جمع بستن ب )fe /f(لماتی که به حروف ک -3

 

 رایتینگ درس اول پایه دهم 

 ، اینجا کلیک کنید زبان انگلیسی عمومیبرای خرید بسته کامل جزوه استخدامی درس  
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Wife - wives, life - lives, knife - knives, half - halves, leaf - leaves, shelf - shelves, loaf - loaves, 

Thief - thieves, wolf - wolves 

 : به کلمات زیر اشاره کردئات این مورد ميتوان استثنا از

Roof - roofs, belief - beliefs, safe - safes, cliff - cliffs 

 دو روش وجود دارد. ،ختم می شوند  (yبرای جمع بستن کلماتی که به حرف ) -4

 اضافه می شود.  s باشد، فقط (u-o-i-e-a) ( یکی از حروف صدادار باyالف( اگر قبل از حرف ) 

Day - days, boy - boys, key - keys 

 .اضافه می کنيم  esتبدیل می شود و بعد i به y ، حرف صدادار نباشد (yقبل از حرف )ب( اگر  

Baby- babies, city- cities, family - families, fly -flies 

 

 ختم می شوند، در حالت جمع بستن دو روش وجود دارد. (o) ای جمع بستن کلماتی که به حروفر -5

 اضافه می کنيم sحرف صدا دار باشد ، فقط ،( oاگر قبل حرف ) (الف 

Radio - radios, video - videos, zoo - zoos 

 اضافه می کنيم.   es( حرف صدادار نباشدoب( اگر قبل حرف ) 

Hero - heroes, potato - potatoes, tomato - tomatoes 

 :ئات این مورد ميتوان به موارد زیر اشاره کرداستثنااز 

Kilo - kilos, piano - pianos, photo - photos 

 سم های جمع بی قاعده درحد کتاب و کنکور: ا -6

Man - men, woman - women, child - children, foot - feet, tooth - teeth, mouse - mice, goose - geese, 

deer - deer, sheep - sheep, series - series, species - species, means - means 

 

  حروف تعریف معین و نامعین 

 در موارد زیر به کار می روند.  مفرد شمارشقابل قبل از اسامی   aیا  n aنامعينحروف تعریف  حرف تعریف نامعین:

  .باشد، بکار می رود ( u)-o-i-e-aحروف صدا داراز کلماتی که حرف اولشان یکی از  قبل  (an) نکته: 

an apple - an orange - an egg 

 ngineere an               eachert a           : از شغلقبل  -1

 ، اینجا کلیک کنید زبان انگلیسی عمومیبرای خرید بسته کامل جزوه استخدامی درس  
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 ایران عرضه مرجع نمونه  

 سواالت آزمون های استخدامی

 

 محصول استخدامی  کامل   خرید بسته برای 

 کلیک نمایید.اینجا   زبان انگلیسی عمومی، درسنامه

 
 

 توجه !

تهیه و ثبت فروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه اختصاصی توسط  به صورتحاضر  جزوه

پیگرد  ،بدون اخطار قبلیو انتشار آن توسط افراد سوجو، و هر گونه کپی برداری شده است 

 .به همراه خواهد داشت قانونی
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