
 آمادگی آزمون دکتری -درس اول زبان انگلیسی

 در موقع مطالعه درس به نکات زیر توجه کنید:

 ممکن است سطح مطلب مطرح شده ساده باشد. سعی کنید مرور کنید.( 1

 جمالت را تا حد ممکن حفظ کنید.( 2

 رور بهتر شود.در سئواالت و تمرینها گنجانده شده است تا وسعت لغت شما بم 1100و  504لغت های مهم از کتابهای ( 3

 زمان حال ساده

 از زمان حال ساده وقتی استفاده می کنیم که بخواهیم:

 ( در مورد یک عادت منظم یا کارهای تکراری صحبت کنیم:1

I get up really early and practice for an hour or so most days. 

 ی یک ساعت تمرین می کنم یا حداقل اکثر روزها اینکار را می کنم.من واقعا خیلی زود بیدار میشوم و برا

I use the Internet just about every day. 

 کنم. یاستفاده م نترنتیمن هر روز از ا

I visit my grandparents in Scotland every summer. 

 من پدر بزرگ و مادر بزرگم را هر تابستان در اسکاتلند مالقات می کنم.

 

 لماتی که نشاندهنده تکرار هستند عبارتند از:ک نکته:

Always, generally, normally, usually, often, sometimes, rarely, never, every day, every evening 

 ( در مورد یک موقعیت ثابت صحبت کنیم:2

My parents own a restaurant. 

 والدین من صاحب یک رستوران هستند.

I work in the city but I live in countryside. 

 من در شهر کار می کنم، اما در حومه زندگی میکنم.

 در مورد یک واقعیت صحبت کنیم:( 3

If you heat water to 100c, it boils. 



 درجه گرم کنیم، می جوشد. 100اگر آب را تا 

The worlds of science-fiction abound with wonders. 

 است.همراه فراوان  یها یشگفت با یلیتخ -یعلم یایدن

Students don’t generally have much money. 

 دانشجویان معموال خیلی پول ندارند.

Eminent authors read books voraciously.  

 ور کتابها را حریصانه مطالعه می کنند.نویسندگان مشه

 معموال در این حالت از کلمات زیر استفاده می شود: نکته:

Generally, mainly, normally, usually, traditionally 

 

 ( وقتی بخواهیم دستورالعملی بدهیم:4

You go down to the traffic lights, then you turn left. 

 .بپیچیدسپس به سمت چپ  د،یبرو ییچراغ راهنماسمت به 

To start the programme, first you click on the icon on the desktop. 

 .دیکن کیدسکتاپ کل ینماد رو یشروع برنامه، ابتدا رو یبرا

 ( برای گفتن داستانها و صحبت در مورد فیلم ها، کتابها و نمایشها:5

In the film, the tea lady falls in love with the Prime Minister. 

 .شود یم ریشق نخست وزاع یچا یبانو لم،یف نیدر ا

 

 

 

 

 

 

 



 تمرین ها را با عشق حل کنید!!

 جمالت زیر را با شکل مناسب فعل داده شده پر کنید. :1تمرین 

1) Julie ……………………….. (Not/ drink) tea very often. 

2) What time ………………………. (The banks/ close) here? 

3) I've got a car, but I ………………………. (Not/ use) it much. 

4) Where …………………………………….. (Ricardo/ come) from? "From Cuba". 

5) What ……………………………………. (You/ do)? "I'm an electrician". 

6) It …………………………………. (Take) me an hour to get to work. How long ………………………… (It/ 

take) you? 

7) Look at this sentence. What ……………………………………………. (This word/ mean)? 

8) David isn’t very fit. He ……………………………….. (Not/do) any sport?  

 


