 10نکته کلیدی گرامر بیان آرزو
 – 1بعد از  wishیک جمله در قالب  subj+ verbیا مصدر می آید که در حالت اول می توان  thatهم به کار برد.مثال:
I wish (that) I knew how to play piano.
I wish to learn to play piano.
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 – 2وقتی  wishدر ساختاری بصورت ( مصدر بدون  ) subj+ wish+ toمی آید ،معنایی همانند  wantدارد .مثال:
I wish to buy a cat.

« من می خواهم یک گربه بخرم».

 – 3وقتی  wishدر ساختاری همانند مورد قبل می آید آن را نباید بصورت استمراری بکار برد .مثال:
I’m wishing to speak to the doctor.

جمله غلط

I wish to speak to the doctor.

جمله درست
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 – 4می توان از یک مفعول همراه  wishبصورت (مصدر  ) wish+ obj+استفاده کرد .مثال:
I didn’t wish my friend to know about the surprise party.

 – 5کاربرد  wishبا دو مفعول :وقتی برای کسی یا چیزی آرزوی خوب می کنیم .مثال:
I wish you happiness in your life.

w

!Wish me luck

 – 6وقتی درباره چیزی در گذشته آرزو می کنیم باید از  past perfectاستفاده کرد .مثال:
« آرزو میکنم که آن را زودتر فهمیده بودم».

I wish I had realized it earlier.

 – 7تفاوت  wishو : hope
 : wishوقتی می دانیم کاری که آرزویش را می کنیم انجام نخواهد شد .مثال:
I wish I were a bird.
 : hopeوقتی آرزو میکنیم چیزی در آینده اتفاق بیفتد یا وقتی از تحقق عملی در گذشته مطمئن نیستیم و آرزو می کنیم
اتفاق افتاده باشد .مثال:
I hope her sickness gets better tomorrow.
I hope he didn’t fail his test.

 : if only – 8معنایی نظیر  I wishدارد اما قوی تر است.
 – 9آرزویی برای زمان حال

شکل گذشته ی افعال If only +
If only she weren’t dead.

مثال:

 – 10آرزویی برای زمان آینده
مثال:

مصدر بدونIf only+ would+ to
If only someone would buy the house.

