Part 1:

Review: Prospects (1-3)
Grades: (7th, 8th & 9th)

•

Key Words of Prospect: “One” --------------------------------------- 5

•

Key Words of Prospect: “Two” -------------------------------------- 8

•

Key Words of Prospect: “Three” ----------------------------------- 11

Vision One

( Not - Revised)
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لغـ ـ ـ ـ ــات مه ـ ــم پایـ ـ ــه هفتـ ـ ـ ـ ـ ــم
Persian Meanings
آمدن
درست ،صحیح
تاریخ  -خرما  -قرار مالقات
دندان پزشک
توصیف کردن

Persian Meanings

Words

 comeدرباره  -در حدود
 correctدوباره
 dateجواب  ،جواب دادن
 dentistظاهر  ،قیافه
 describeدور و بر  -در حدود
 deskپرسیدن ،سؤال کردن

میز تحریر

 dictionaryخاله – عمه – زن دایی – زن عمو
 dressکوله پشتی

فرهنگ لغت
لباس زنانه
نوشیدن ،نوشیدنی

 drinkنانوا
 driverحمام

هر

 eachاتاق خواب
 eraserکمر بند

راننده
پاک کن
کارمند

 employeeنیمکت
 engineerما بین ،بین

مهندس
کافی ،به اندازه کافی
ببخشید
مشهور ،معروف
مورد عالقه  ،مطلوب
احساس کردن
خوب ،سرحال ،تندرست
ثابت ،تعمیر کردن
آپارتمان

 enoughتولد
 excuse meسیاه
 famousپتو
 favoriteآبی
 feelقفسه کتاب
 fineپسر
 fixنان
 flatقهوه ای
 floristتلفن کردن  -نامیدن  -صدا زدن
 followتوانستن

گل فروش
دنبال کردن
غذا

 foodکاله لبه دار
 friendهویج

دوست
میوه
گاراژ  ،پارکینگ

 fruitصندلی
 garageمرغ  -گوشت مرغ

باغ  ،باغچه

 gardenهمکالسی
 girlساعت دیواری

عینک

 glassesلباس
 glovesنارگیل

دختر
دستکش
رفتن
خوب
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)Key Words of Prospect 1 (7th Grade

 goرنگ
 goodشانه

Prepared By: Jamal Ahmadi

)( Not - Revised

Words
about
again
answer
appearance
around
ask
aunt
backpack
baker
bathroom
bedroom
belt
bench
between
birthday
black
blanket
blue
bookcase
boy
bread
brown
call
can
cap
carrot
chair
chicken
classmate
clock
clothes
coconut
color
comb
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لغـ ـ ـ ـ ــات مه ـ ــم پایـ ـ ــه هفتـ ـ ـ ـ ـ ــم )Key Words of Prospect 1 (7th Grade
Persian Meanings
آینه

 mirrorخاکستری
 monthعالی

ماه ( تقویمی)

 newسبز ( -میوه) خام ،کال
 newspaperسالم و احوالپرسی

جدید ،تازه
روزنامه
خوب ،قشنگ

 niceکار گروهی
 notebookدست

دفتر ،دفترچه

 nowداشتن  -خوردن
 nurseارتفاع ،بلندی

االن
پرستار
اداره ،مطب

 officeکمک کردن
 onionعسل

پیاز
دیگر ،دیگری

 otherخانه
 over thereزن خانه دار

نقاش

 painterگرسنه
 pair workمعرفی کردن

آنجا
کار دو نفری
شلوار

 pantsژله  -مربا
 pencil caseشغل

جا مدادی
مردم ،نفرات

 peopleآب میوه
 personآشپز خانه

تلفن

 phoneدانستن  -شناختن
 pictureترک کردن  -گذاشتن -جا گذاشتن

شخص ،نفر
عکس ،تصویر
خلبان

 pilotکتابخانه
 pinkکتابدار

صورتی

 pineappleمثل ،شبیه  -دوست داشتن
 pleaseگوش دادن

آناناس
لطفأ
سیب زمینی

 potatoزندگی کردن ،زنده
 quinceاتاق نشیمن

میوه به
خواندن

 readدراز
 reallyنگاه کردن  -به نظر رسیدن

واقعأ
برنج
خط کش  -حاکم
کفش راحتی  -دمپایی
شنبه

 riceشبیه بودن
 rulerنهار
 sandalsماژیک
 Saturdayریاضی

گفتن
روسری  -شال گردن
6
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 sayمالقات کردن
 scarfشیر
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Words
gray
great
green
greeting
group work
hand
have
height
help
honey
house
housewife
hungry
introduce
jelly
job
juice
kitchen
know
leave
library
librarian
like
listen
live
living room
long
look
look like
lunch
marker
math
meet
milk
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Words

درخت

 treeمدرسه
 trousersمنشی

سه شنبه

 Tuesdayپیراهن
 uncleکفش

شلوار
عمو  -دایی  -شوهر خاله  -شوهر عمه
مالقات کردن
گارسون ،خدمتکار
دیوار

 visitمغازه دار
 waiterکوتاه ،کوتاه قد
 wallنشستن
 washجوراب

شستن
تماشا کردن  -ساعت مچی
پوشیدن  -به تن کردن
چهارشنبه

خوب  ،به خوبی

 watchچیزی
 wearمتاسف بودن
 Wednesdayهجی کردن ،هجی ،امالء کلمه
 wellپلکان ،پله

چه  ،چه چیز  ،چکاره

 whatایستادن

چه زمانی ،کی

 whenخیابان

کجا

 whereدانش آموز
 whoمطالعه کردن

چه کسی
سفید
مال چه کسی
همسر ،زن

 whiteپیشنهاد دادن
 whoseکت و شلوار
 wifeیکشنبه

پنجره

 windowمطمئن بودن ،حتمآ

خانم ،زن

 womanبلوز ،پلیور  -عرقگیر
 wordمیز

کلمه ،لغت ،واژه
کار ،کار کردن
کارگر
نوشتن
نویسنده
سال
زرد
ماست
جوان
گور خر
کدو
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Persian Meanings

 workبرداشتن  ،بردن
 workerحرف زدن
 writeچای
 writerمعلم
 yearتشکر کردن
 yellowتشنه
 yoghourtپنج شنبه
 youngامروز
 zebraبرج
 zucchiniسعی کردن  ،تالش
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Words
school
secretary
shirt
shoes
shopkeeper
short
sit down
socks
something
sorry
spell
stairs
stand up
street
student
study
suggest
suit
Sunday
sure
sweater
table
take
talk
tea
teacher
thank
thirsty
Thursday
today
tower
try
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سینما

Words

 cinemaتوانایی
 cityدرد

شهر
تمیز کردن

 cleanعمل کردن
 climbفعالیت

باال رفتن
سرد

 coldنصیحت
 come backدوباره

برگشتن
کامل کردن  -تکمیل کردن
قاره
پختن  -آشپز
درست  ،صحیح
سرفه ،سرفه کردن
کشور
عمو زاده  -دایی زاده
گاو
جدول کلمات متقاطع
تصمیم گرفتن
متفاوت
دو تایی  -دوبل
مرکز شهر
نقاشی کشیدن
نقاشی
نوشیدن  -نوشیدنی
داروخانه

 completeفرودگاه
 continentیه کم  -مقداری
 cookخیلی زیاد
 correctقبل از ظهر
 coughحیوان
 countryدیگر
 cousinهمچون  -از آنجائیکه
 cowمتوسط  -معدل  -میانگین
 crossword puzzleپشت درد
 decideقصد داشتن
 differentزیبا  -قشنگ
 doubleقبل  -قبل از  -قبل از ابنکه
 downtownآغاز  -شروع
 drawبلوار
 drawingنان
 drinkپل
 drugstoreآوردن
 dryجستجو کردن

خشک
در طی  -در خالل
گوش درد

 duringساختمان
 earacheاما  -به جز  -به غیر از
 eastنامیدن  -صدا زدن  -تلفن کردن
 enjoyپایتخت  -بزرگ  -سرمایه

شرق
لذت بردن

مثال
عالی – معرکه
پاییز
مزرعه
احساس کردن
تب
8

Persian Meanings

 exampleگله
 excellentمرکز
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fall
farm
feel
fever

عوض کردن – تغییر دادن
شطرنج
جوجه – مرغ – گوشت مرغ
کلسیا
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Words
ability
ache
act
activity
advise
again
airport
a little
a lot of
a.m.
animal
another
as
average
backache
be going to
beautiful
before
beginning
boulevard
bread
bridge
bring
browse
building
but
call
capital
cattle
center
change
chess
chicken
church
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Words
field
first
flower
flu
for
fruit
garden
geographical
geography
gloves
gray
guess
guest
gym
have
headache
health
hear
hen
hill
history
hobby
holy
hospital
hot
hungry
icy
imagine
important
information
interesting
interview
journalist
keep away

Vision One
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Words

 زمین-  مزرعه-  میدانkitchen
 اولین-  اولleave
 گلlet’s
 آنفوالنزاlocation

Persian Meanings
آشپز خانه
 جا گذاشتن-  گذاشتن- ترک کردن
 اجازه بده- بیا
موقعیت مکانی

 به مدت-  به جای-  برایmadam
 میوهmany

 خانم- بانو

 باغچه-  باغmath
 جغرافیاییmeasles

ریاضی

زیاد
بیماری سرخک

 جغرافیmidnight
 دستکشminaret
 رنگ خاکستریminute
 حدس زدن-  حدسmood

نصف شب
مناره
دقیقه
حوصله – حال

 مهمانmoon
 باشگاهmosque

)ماه (آسمان
مسجد

 خوردن،  داشتنmountain
 سر دردmovie
 سالمتیmumps
 شنیدنnationality

کوه
فیلم سینمایی
بیماری اوریون

 مرغnear
 تپهnearby
 تاریخچه-  تاریخnews
 سرگرمیnorth
 پاک، مقدسnortheast
 بیمارستانoffice
 گرمoriginally
 گرسنهover there
 خنک-  یخیpage
 تصور کردنpain

ملیت
نزدیک
نزدیک
اخبار
شمال
شمال شرقی
اداره
اصالتأ
آنجا
صفحه
درد

 با اهمیت، مهمpalace
 اطالعاتparents

 کاخ،قصر

 جذاب-  جالبpatient
 مصاحبهperson

 صبور- بیمار

 روزنامه نگارphoto
 دور نگه داشتنplace

( Not - Revised)
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والدین
 نفر،شخص
عکس
 جا،مکان
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 specialشخم زدن
 startشعر

ویژه  ،مخصوص
شروع کردن

 stationموقعیت ،وضعیت
 stomachنماز  -عبادت  -دعا ،تقاضا

ایستگاه
شکم ،معده

 storeمشکل
 storyاستان

مغازه  ،فروشگاه
داستان

 summerمعما ،پازل
 sunساکت  ،آرام

تابستان
خورشید
گل آفتاب گردان
آفتابی
غروب خورشید

 swimرابطه
 take photosجستو کردن

شنا کردن
عکس گرفتن
گفتن
درجه حرارت  -تب
دندان درد
گرم
ضعیف ،ناتوان
آب و هوا

 sunflowerباران
 sunnyپرورش دادن  -افزایش دادن
 sunriseاز بر خواندن -حفظ کردن
 sunsetاستراحت کردن

طلوع خورشید

دماسنج

Words

Persian Meanings

 tellخرید
 temperatureآرامگاه ،مقبره ،حرم
 thermometerعطسه کردن ،عطسه
 toothacheبرفی
 warmبعضی اوقات
 weakبه زودی
 weatherدرد  -زخم ،جراحت
 whyجنوب

چرا

Words
plow
poem
position
prayer
problem
province
puzzle
quiet
rain
raise
recite
relax
relationship
search
shopping
shrine
sneeze
snowy
sometimes
soon
sore
south

Note:
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کبودی
سوختن  ،سوزاندن
حرفه  -تجارت
مشغول – گرفتار
خریدن

)Key Words of Prospect 3 (9th Grade
Persian Meanings

Words

 bruiseتصادف
 burnحساب
 businessدر واقع ،در حقیقت
 busyنصیحت – پند
 buyدوباره
 byپیش ،قبل

به وسیله – با
خداحافظ
نامیدن – صدا زدن – تلفن کردن
مواظب – دقیق

 byeفرودگاه
 callهمچنین
 carefulهمیشه
 carelessشگفت انگیز

بی دقت

 celebrateعصبانی
 ceremonyقوزک پا

جشن گرفتن
جشن
گچ
تغییر دادن – عوض کردن

 chalkسالگرد
 changeسرود –ترانه

کانال – شبکه

 channelویروس کش
 charityهر کسی

ارزان

 cheapدور وبر – اطراف
 check inدرخواست کردن برای

خیریه
ثبت نام کردن – نام نویسی کردن
تسویه حساب کردن

 check outدر ابتدا
 childrenشرکت کردن در – رفتن به

تمیز کردن – تمیز

 cleanچمدان – وسایل سفر
 clearپشت

بچه ها
پاک کردن – شفاف

 cleverپختن
 climbزیبا

باهوش
باال رفتن
لباس
رنگ – رنگ آمیزی کردن
متصل شدن

 connectبهترین
 comeبزرگ

آمدن
کمدی – طنز

 comedyخونریزی کردن
 commemorateسوار شدن

گرامی داشتن
شرکت ،کارخانه
شیرینی ،بیسکویت ،کلوچه
گوشه

توانستن ( شکل گذشته فعل )can
11

 clothesزیرا
 colorقبل – قبل از – قبل از اینکه

 companyشجاع
 cookieشکستن – زنگ تفریح
 cornerخارق العاده – محشر
 couldآوردن
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Words
accident
account
actually
advice
again
ago
airport
also
always
amazing
angry
ankle
anniversary
anthem
antivirus
anyone
around
ask for
at first
attend
baggage
back
bake
beautiful
because
before
best
big
bleed
board
brave
break
brilliant
bring
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 fill outدوره – کالس

پر کردن

 findتصادف

پیدا کردن
انگشت
آتش – اخراج کردن
آتش نشان

 fingerظالم – ستمگر
 fireگریه کردن – جیغ کشیدن
 firefighterفرهنگ

آتش بازی

 fireworkبریدن ،قطع کردن

کمکهای اولیه

 first aidsفرهنگ لغت
 flowerمتفاوت

گل
گل فروش

 floristشام
 fruitظرف _ غذا

تفریح – سرگرمی

 funتکلیف انجام دادن
 forgetاهدا کردن خون

میوه
فراموش کردن
فرانسوی
دوستانه – صمیمی
از – اهل
بامزه  ،خنده دار ،مضحک
پمپ بنزین
بخشنده ،سخاوتند
آلمان
به دست آوردن – گرفتن

 Frenchنگران نباش
 friendlyکار داوطلبانه انجام دادن
 fromراندن – رانندگی کردن
 funnyآسان
 gas stationخوردن
 generousتخم مرغ
 Germanyاضطراری ،اورژانسی
 getلذت بردن

پیاده شدن

 get offپاکت نامه
 get onمحیط زیست

بیرون آوردن

 get outبلیط الکترونیکی
 giftهر

سوار شدن
کادو -هدیه

 giveهر کسی
 go outرویداد  ،حادثه

دادن
بیرون رفتن
پدربزرگ و مادر بزرگ
حدس زدن
مهمان
کتاب راهنما

 grandparentsعالی ،محشر
 guessببخشید – شرمنده
 guestقطار سریع السیر

خوشحال
12

course
crash
cruel
cry
culture
cut
dictionary
different
dinner
dish
do homework
donate blood
don’t worry
do voluntary work

drive
easy
eat
egg
emergency
enjoy
envelope
environment
e-ticket
every
everybody
event
excellent
excuse me
express train

 guide bookافتادن  ،سقوط کردن – پاییز

موی سر
اتفاق افتادن

Words

 hairشگفت انگیز
 happenسریع – روزه  ،روزه گرفتن
 happyجشنواره – مراسم
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fall
fantastic
fast
festival
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فقط – تنها
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Words

Persian Meaning

 justسخت – سفت
 just a momentسخت کوش

فقط یک لحظه
نگه داشتن -نگه داری کردن
تمیز نگه داشتن
ادامه دادن

 keepداشتن  -خوردن
 keep cleanداشتن – خوردن
 keep onسر
 keyسالمتی

کلید
بچه
مهربان – نوع

 kidحمله قلبی – سکته قلبی
 kindبه امور خیریه کمک کردن

زانو

 kneeیاری رسان – مفید
 lakeبفرمایید

دریاچه
زمین  ،سرزمین – خشکی

 landکرایه کردن
 lastزدن  -برخورد کردن به

دیر  ،دیر کردن – تاخیر

 lateنگه داشتن – برگزار کردن
 laterتعطیلی

یادگرفتن

 learnتکلیف
 leaveامیدوار بودن – امید

آخرین – گذشته
بعدا
ترک کردن – گذاشتن – جا گذاشتن

 legخانه
 letterزن خانه دار

پا
نامه – حرف

 lifeکار منزل
 liveعجله کن

زندگی
زنده – زندگی کردن
قفل – قفل کردن
مراقبت کردن

 lockصدمه دیدن – آسیب رساندن
 look afterمن مایلم – دوست دارم
 look atاگه – اگر
 look forمهم

نگاه کردن به
گشتن به دنبال
باال نگاه کردن به
گمشده

 look upاطالعات
 lostزخم  ،جراحت

عشق ورزیدن

 loveنصب کردن
 luckعالقمند به

شانس  -بخت

 lunchجالب – جذاب
 mail boxبین المللی

نهار
جعبه پستی
ساختن  ،درست کردن -مجبور کردن
نقشه
وصل کردن – مسابقه – کبریت
وعده غذایی
13

 makeمصاحبه کردن
 mapدعوت کردن
 matchمی فهمم _ پس که اینطور
 mealشغل
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Words
hard
hard - working
has
have
head
health
heart attack
help charity
helpful
here you are.
hire
hit
hold
holiday
homework
hope
house
housewife
housework
!hurry up
hurt
I’d like
if
important
information
injury
install
interested in
interesting
international
interview
invite
I see.
job
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ایستادن
چسپیدن – چسپاندن
مطمئن
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Words

Persian Meanings

 standرسانه
 stickعضو
 sureپیام
 suitableارتشی – نظامی – جنگی

مناسب
گرفتن – بردن
مراقبت کردن از

 takeپول
 take care ofطبیعت

کندن – لحظه برخواستن هواپیما

 take offتمیز
 take outعصبی – مضطرب

پر حرف

 talkativeهرگز
 textعادی – معمولی

بیرون بردن – بیرون کشیدن
پیام فرستان – متن
خوبه – قشنگه
یکسان – مشابه

! That’s niceاغلب
 the sameنوبتی – شیفتی

اشیاء – وسایل – چیزها

 thingsوسایل سفر را بستن
 thinkشرکت کردن  ،حضور یافتن

آنها

 thoseبیمار – صبور
 ticketپرداخت عوارض

فکر کردن
بلیط  -برگ جریمه
برنامه زمانی – جدول زمانی
با هم
همچنین – بیش از حد
گردشگر – توریست

 timetableچسب
 togetherخوشایند  -مطلوب
 tooممکن -احتمالی
 touristعبادت – نماز

سفر – مسافرت

 travelمتصدی پذیرش
 tripقوم و خویش

غمگین – ناراحت

 upsetمذهبی
 usخودخواه – مغرور

سفر  -مسافرت
به ما – ما را

 useجدی – عبوس
 usuallyخجالتی
 voyageآواز خواندن

استفاده کردن
معموال
سفر
بیدار شدن
جنگ

 wake upقربان – آقا
 warسرباز

آب و هوا

 weatherشخصی – کسی
 weighچیزی

وزن کردن – وزن داشتن
آرزو کردن
زخم
آفرین
چرخ
14

 wishبعضی اوقات
 woundمخصوص – سفارشی
! well doneمهر – تمبر – مهر زدن
 wheelشروع کردن
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Words
media
member
message
military
money
nature
neat
nervous
never
normally
often
on shifts
pack
participate
patient
pay toll
plaster
pleasant
possible
prayer
receptionist
relative
religious
selfish
serious
shy
sing
sir
soldier
somebody
something
sometimes
special
stamp
start

Vision One

سایـر لغـات مهــم پایه هفتــم تا نهـ ــم
Persian Meanings

Other Key Words of Prospects

Words

پر کردن

Persian Meanings
 fillخوش آمد گویی

دایره – دور چیزی دایره کشیدن
همسر – زن
مکانیک
رو پوش -عبا – ردا
حیاط

 circleشروع کردن
 wifeآمبوالنس
 mechanicحروف الفبا
 mantleشماره – عدد
 yardهمدیگر
 yesterdayدرس

دیروز
بررسی کردن

 checkبه دست آوردن
 deleteگفتن

نامه – حرف

 letterصبح
 songخوش آمد گویی

حذف کردن
آهنگ – ترانه

 objectsمکالمه

اشیاء
انگاه – سپس – بعد
بعد از ظهر
خودت

 thenبا – همراه
 afternoonچطور – چگونه
 yourselfمثال

صدا – به نظر رسیدن

 soundتمرین – تمرین کردن

زیر – پائین

 belowفقره – بخش – آیتم
 anyارتفاع – بلندی

هیچ – هیچی – هر

 breakfastشلوار ( پارچه ای )
 personalityببخشید؟  -بخشیدن

صبحانه
شخصیت
هیچ – هیچی – هر
مداد تراش
پنیر

گستاخ ،پر رو

 anyفهمیدن – درک کردن
 sharpenerتقلید – نمایش بدون حرف زدن
 cheeseقبل – قبل از – قبل ازاینکه
 rodeمؤدب

Words
welcome
start
ambulance
alphabet
number
each other
lesson
get
tell
morning
welcome
conversation
with
how
example
practice
item
height
pants
pardon
understand
mime
before
polite

Note:
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مـرور گـرامـرهـای پـایـه (هفـتم تا نـهم)
در زبان انگلیسی  26حرف وجود دارد که به دو دسته حروف بزرگ و حروف کوچک تقسیم میشوند.
اولین حرف اسامی خاص( اسم ،فامیلی ،اسم شهر یا کشور و ) ..و اولین حرف اولین کلمه جمله با حرف بزرگ و بقیه حروف با
حروف کوچک نوشته میشوند.

حروف بزرگ:
A - B- C- D - E - F - G - H - I - J - K - L - M – N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

حروف کوچک:

a - b- c- d - e - f - g - h - i - j - k - l - m – n - o - p - q - r - s - t - u - v - w - x – y - z
------------------------------------------------------------------------------------------

ترتیب اجزای جمله در جمالت مثبت زبان انگلیسی:
قید زمان

قید حالت

قید مکان

مفعول

فعل اصیل

فعل کمیک

فاعل

نکته :1مهمترین و اصلی ترین افعال کمکی در زبان انگلیسی عبارتند از:

am, is, are, was, were, will, would, have, has, had
( به مرور ،هنگام بررسی زمانهای مختلف ،با تمامی افعال کمکی و کاربردهای آنها در جمله آشنا می شویم).
نکته :2در جمالت منفی ،فعل کمکی ،قید منفی ساز  notو یا مخفف آن  n’tرا میگیرد و در جمالت سؤالی ،فعل کمکی به
قبل از فاعل منتقل میشود ( .به مرور با تمامی اعضای جمله آشنا خواهیم شد).
-----------------------------------------------------------------------------------------فاعل :کسی یا چیزی است که جمله درباره ی آن صحبت میکند و کننده عمل جمله میباشد .فاعل همواره در ابتدای جمله میآید.
ضمایر فاعلی :این ضمایر جانشین فاعل جمله شده و در ابتدای جمله بکار برده میشوند و از تکرار فاعل جلوگیری مینمایند.
ضمایر فاعلی جمع

ضمایر فاعلی مفرد

ما
شما

we
you

آنها

they

I
you
he
she
it

میگید".
خوب
ر
" رامان دانش آموز باهوش است .او نمرات ی

من
تو
او (مذکر)
او (مونث)
آن (غیرانسان)

Raman is a clever student. He gets good marks.
فاعل

ضمیر فاعلی

------------------------------------------------------------------------------------------

مقدمه ای بر افعال ( to beمصدر بودن):
این دسته از افعال جز پرکاربردترین افعال زبان انگلیسی هستند و عبارتند از:
ی
هست  ) ...،زمان گذشته ) was, were :بودم  ،بودی ) ... ،
زمان حال ) am, is , are :هستم،
ی
میخواست ...باش)... ،
زمان آینده( will be :خواهم بود ،خوایه بود )...،زمان آینده در گذشته( would be :میخواستم  ...باشم،
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رابطـه ضمـایر فاعلـی با افعال  to beدر زم ـان ح ـال:
ضمایر فاعلی جمع

ضمایر فاعلی مفرد

من هستم
ما هستیم
I am
We are
تو هستی
شما هستید
You are
You are
او هست(مذکر)
He is
آنها هستند
او هست(مونث)
She is
They are
آن هست (غیرانسان)
It is
-------------------------------------------------------------------------

رابطـه ضمـایر فاعلـی با افعال  to beدر زم ـان گذشته:
ضمایر فاعلی جمع

ضمایر فاعلی مفرد

من بودم
ما بودیم
I was
We were
تو بودی
شما بودید
You were
You were
او بود (مذکر)
He was
آنها بودند
او بود (مونث)
She was
They were
آن بود (غیرانسان)
It was
-------------------------------------------------------------------------

رابطـه ضمـایر فاعلـی با افعال  to beدر زم ـان آینده:
ضمایر فاعلی جمع

ما خواهیم بود
شما خواهید بود
آنها خواهند بود

ضمایر فاعلی مفرد

من خواهم بودم
I will be
We will be
تو خواهی بودی
You will be
You will be
او خواهد بود (مذکر)
He will be
 They will beاو بود خواهد (مونث)
She will be
آن خواهد بود (غیرانسان) It will be

نکته  :1اگه در جمله ای یک فعل to beوجود داشته باشد و بخواهیم آن جمله را سؤالی کنیم ،تنها کافیست که آن فعلto be

را به قبل از فاعل منتقل کنیم و برای منفی کردن جمله به بعد از فعل  ,to beقید منفی ساز  notو یا مخفف آن  n’tرا اضافه کنیم.
نکته  :2افعال  to beهم میتوانند تنها فعل جمله باشند ،هم بعدها خواهیم خواند که بعد از آنها ،فعل میتواند بصورت  ingدار
بیاید( زمانهای استمراری) و هم بعد از آنها شکل سوم فعل بکار برده شود (.جمالت مجهول).
------------------------------------------------------------------------------------------

مقدمه ای بر حروف تعریفArticles:
حروف تعریف نامعین( نکره)

حرف تعریف معین ( معرفه)

 a penیک خودکار
 an appleیک سیب

 the penاین خودکار
 the appleاین سیب

حروف تعریف نامعین( نکره) ” : “a ، anفقط قبل از اسمهای مفرد قابل شمارش به کار میرود .کلمه ای که قبل از آن این
حروف تعریف آمده باشد برای شنونده یا گوینده مشخص یا شناخته شده نیست.
توجه :چنانچه حرفِ اول اسم مفردی با حروفِ صدادار( )a-e-i-o-uشروع شده باشد ،به جای" "aاز" "anاستفاده میشود:
 a booka pen
an egg
an apple
17
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حرف تعریف معین " : "theاین حرف تعریف قبل از اسمهای قابل شمارش مفرد یا جمع و نیز اسمهای غیرقابل شمارش
کاربرد دارد .در واقع اسمی که پس از " "theبه کار میرود ،اسمی معین یا شناخته شده است :
the pen
the books
the milk
غیر قابل شمارش

اسم مفرد

اسم جمع

نکته :این حرف تعریف کاربردهای فراوانی دارد که در کتابهای نظام جدید به آنها اشاره نشده است.
-----------------------------------------------------------------------------------------مقدمه ای بر طریقه ی جمع بستن اسامی در زبان انگلیسی:
a boy ⇛ boys

برای جمع بستن اسمهای مفرد ،به آخر آنها " "sیا " "esاضافه میشود:

نکته :اگر حرف آخر اسم مفرد باقاعده به یکی از حروف " "s - ss - sh - ch -x - o - zختم شود ،به جای " "sباید به آن
a class ⇛ classes

اسم" "esاضافه کرد تا به صورت جمع تبدیل شود.

------------------------------------------------------------------------------------------

ساختارهای وجود داشتن با :There
در زمان حال
 There isوجود دارد
 There areوجود دارند
در زمان آینده

در زمان گذشته
 There wasوجود داشت
 There wereوجود داشتند
در زمان آینده در گذشته

 There will beوجود خواهد داشت

 There would beمیخواست وجود داشته باشد

بعد از  there is ,there wasاسم به صورت مفرد و بعد از  there are ,there wereاسم به صورت جمع خواهد آمد.
چنانچه جمله ای با ساختارهای باال شروع شده باشد و بخواهیم آن جمله را سؤالی کنیم ،تنها کافیست که آن فعل  to beرا به قبل
از فاعل منتقل کنیم و برای منفی کردن جمله ،به بعد از فعل  ,to beقید منفی ساز  notو یا مخفف آن  n’tرا اضافه کنیم.
ی
There is a clock in the class.
ساعت در کالس وجود دارد".
"یک
اسم مفرد

There are 5 people in our family.

" پنج نفر در خانواده ما وجود دارد".

اسم جمع

چند تست دستگریم :ی
بهیین گزینه را انتخاب کنید.
1. He’s an ----------------------- kid.
d. quiet

c. angry

d. Cares

c. Cars

2. ------------------ are not in the garage.
a. A car
b. An car

d. were

3. There ----------------------- a whiteboard in the class.
a. are
b. is
c. are many

d. I am

?4. What ----------------------- doing
a. they are
b. are they

c. she is

B: Yes, ------------ do.
d. you

c. we

?5. A: Do young children like to play football
a. they
b. I

B: Yes, he is.
d. Am I

c. Is Ali

?6. A: ----------------------- German
a. Are you
b. Is Maryam

)6. (C
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صفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات اش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاره:
صفات اشاره به دور

آن
آنها

صفات اشاره به نزدیک

that
those

این
اینها

this
these

غیقابل شمارش به کار میروند .از"( "thisاین) برای اشاره به نزدیک و از
" " this, thatهر دو با اسم قابل شمارش مفرد و ر
"( "thatآن) برای اشاره به دور استفاده میشود.
"آن پول بر روی ر ز
می بودThat money was on the table. ".
کتاب استThis is a book. ".
"این یک ی
اسم مفرد فعل مفرد

فعل مفرد اسم غ ق ش

" "these, thoseشکل جمع " "this, thatمیباشند .هر دو با اسم قابل شمارش جمع به کار میروند( "these" .اینها) برای
اشاره به نزدیک و "( "thoseآنها) برای اشاره به دور به کار میروند.
These students are my friends.
"این دانش اموزان دوستهای من هستند".
فعل جمع اسم جمع

خوب فوتبال بازی میکنند".
"آن پرسها به ی

Those boys play football very well.
فعل جمع

اسم جمع

-------------------------------------------------------------------------------------------------

افعال : have, has, had

این افعال چنانچه به تنهایی در جمله ای بکار برده شوند ،به معنی ( ی
داشت) میباشند:

I have a pencil.
He has some good friends.

"من یک مداد دارم".
"او تعدادی دوست خوب دارد"..

 haveو  hasمشخصه زمان حال میباشند has .برای فاعلهای سوم شخص مفرد و برای سایر فاعلها .have

این افعال چنانچه با وعده های غذایی بکار برده شوند به معنی (خوردن) ترجمه میشوند.
 hadشکل گذشته هر دو فعل باال بوده و داشتن در زمان گذشته را نشان میدهد و برای تمامی فاعلهای بکار برده میشود:
He had a meeting last night.
"او شب گذشته جلسه داشت".
ی
They had a big tree at their yard.
"آنها درخت بزرگ در حیاطشان داشتند".
نکته :بعدها با کاربردهای دیگر افعال باال در درس چهار سال دهم ،درس دوم سال یازدهم( زمان حال کامل) و درس سوم سال
دوازدهم( زمان گذشته کامل) آشنا خواهیم شد.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

بیان مالکیت ( :)of , 's
 )1برای نشان دادن مالکیت انسان از  'sاستفاده میکنیم:
کتاب عیل
ِ

Ali's book

رز
ماشی فرهاد Farhad's car.
ن

 )2برای نشان دادن مالکیت غیرانسان از  ofاستفاده میکنیم:
پایة ر ز
می

The leg of the table.

دستة در

The hand of the door.

نکته (منحصرأ زبان) :میتوان مالکیت اشیاء بر اشیاء را میتوان به صورت رابطه دو اسم بالفاصله پشت سر هم بکار برد که در
این حالت اسم اول برای اسم دوم در نقش صفت خواهد بود (.مضاف و مضاف الیه در زبان فارسی)
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صفات ملکیPossessive Adjectives :
این دسته از صفات ،جانشین مالک جمله شده و همواره قبل از اسم به کار میروند و مالکیت را نشان میدهند:

صفات ملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـیک جمـع

صفات ملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـیک مفرد
مال ما
our
مال شما
your
their

مال من
مال تو
مال او ( مذکر)
مال او ( مؤنث)
غی انسان)
مال آن ر
1) My students are really clever.

my
your
his
her
its

مال آنها
"دانشآموز ِان من خییل باهوشند" .

اسم

"من دیروز به مادرم کمک کردم".

صفت ملکی

2) I helped my mother yesterday.
اسم صفت ملکی

------------------------------------------------------------------------------------------------چند تست دستگرمی :بهترین گزینه را انتخاب کنید.

1. The door ------------- my teacher ------------- car is open.
c.of_’s

d.’s_’s

a.of_of

b.’s_of

2. Our English teacher Mr. Amini reads ----------------- books every day.
c. their

d. it

a. her

b. his

3. Raman reads ---------------- English book carefully.
c. his

d. her

a. my

b. our

4. They read --------------- English books at home.
d. their

c. your

d. from

c. for

a. my

b. our

5. They are my brother --------------- pens.
a.'s

b. of

6. Milad and his brothers are cleaning ---------------- house.
d. our

c. their

a . his

b. her

)1.(C) 2.(B) 3. (C) 4.(D) 5. ( A
) 6. ( C
------------------------------------------------------------------------------------------------ضمایر ملیک(زبان تخصیص) :این ضمایر جانشین صفت ملکی و اسم بعد از آن میشوند و به تنهایی مالکیت را بیان میکنند:
جج

ضمایر مل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـیک مفرد
مال ما
ours
مال شما
yours
theirs
مال آنها

ضمایر مل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـیک جمـع
مال من
مال تو
مال او ( مذکر)
مال او ( مؤنث)
غی انسان)
مال آن ر

"این کتاب مال منه".

mine
yours
his
hers
its
This is my book.
اسم صفت ملکی

"این مال منه".

This is mine.
ضمیر ملکی
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Objective Pronouns

:ضمایر مفعویل

: عبارتند از.این ضمایر جانشین مفعول جمله میشوند و بعد از فعل و حروف اضافه میایند
ضمایر مفعولی مفرد

me
you
him
her
it

ضمایر مفعولی جمع

us
من را
you
تو را
)او را (مذکر
) او را (مؤنثthem
)غی انسان
آن را ( ر

ما را
شما را
آنها را

" ."معلم از آنها یک سؤال پرسید

The teacher asked them a question.
ضمیر مفعولی فعل

: ) ضمایر به صورت مفعولی بکار برده میشوندon, in, at, by, with, up, down, …( بعد از حروف اضافه:نکته
"."او با عصبانیت به من نگاه کرد

He looked at me angrily.
حرف اضافه

. بهترین گزینه را انتخاب کنید:چند تست دستگرمی
1.A: Did Saman hurt the cat?

a. me

b. him

B: No, he didn’t hurt -------------------.
c. her
d. it

2. A: Do you like your grandparents?
a. her
b. him

B: Yes, I like ------------------- very much.
c. them
d. us

3. Please give the notebook to me. Please give ------------------- to me.
a. you
b.it
c. me
d. him
4. A: When did they read the books?
a. me
b. them

B: They read ------------------- in the morning.
c. him
d. it

5. A: Do you like your English teacher?
a. us
b. them

1.(D)

B: Yes, we like ------------------.
c. him
d. you

2.(C)

3. (B)

4.(B)

5. ( C)

Note:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vision One

( Not - Revised)

Prepared By: Jamal Ahmadi

21

ان ـ ـ ـ ـ ـ ـواع زم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـانها در زب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان انگلیس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـی:
در زبان انگلیسی جمعأ  ۱6زمان مختلف داریم :
زمانهای حال

زمانهای آینده

زمانهای گذشته

زمانهای آینده در گذشته

حال ساده

گذشته ساده

آینده ساده

آینده در گذشته ساده

حال استمراری

گذشته استمراری

آینده استمراری

آینده در گذشته استمراری

حال کامل

گذشته کامل

آینده کامل

آینده در گذشته کامل

حال کامل استمراری

گذشته کامل استمراری

آینده کامل استمراری

آینده در گذشته کامل استمراری

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ترتیب اجزای جمله در جمالت مثبت زبان انگلییس:
فع ـ ـ ـل اصل ـ ـ ـ ـی

فعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل کمک ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـی

فاعـل

زم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان

قید زمان

قید مکان

قید حالت

مفعول

شکل ساده فعل

-

فاعل

حال ساده

قید زمان

قید مکان

قید حالت

مفعول

شکل دوم فعل

-

فاعل

گذشته ساده

قید زمان

قید مکان

قید حالت

مفعول

شکل ساده فعل

will

فاعل

آینده ساده

قید زمان

قید مکان

قید حالت

مفعول

شکل ساده فعل

would

فاعل

آینده در گذشته ساده

قید زمان

قید مکان

قید حالت

مفعول

فعل  ingدار

am / is / are

فاعل

حال استمراری

قید زمان

قید مکان

قید حالت

مفعول

فعل  ingدار

was / were

فاعل

گذشته استمراری

قید زمان

قید مکان

قید حالت

مفعول

فعل  ingدار

will be

فاعل

آینده استمراری

قید زمان

قید مکان

قید حالت

مفعول

فعل  ingدار

would be

فاعل

آینده در گذشته استمراری

قید زمان

قید مکان

قید حالت

مفعول

شکل سوم فعل

have / has

فاعل

حال کامل

قید زمان

قید مکان

قید حالت

مفعول

شکل سوم فعل

had

فاعل

گذشته کامل

قید زمان

قید مکان

قید حالت

مفعول

شکل سوم فعل

will have

فاعل

آینده کامل

قید زمان

قید مکان

قید حالت

مفعول

شکل سوم فعل

would have

فاعل

آینده در گذشته کامل

قید زمان

قید مکان

قید حالت

مفعول

فعل  ingدار

have / has been

فاعل

حال کامل استمراری

قید زمان

قید مکان

قید حالت

مفعول

فعل  ingدار

had been

فاعل

گذشته کامل استمراری

قید زمان

قید مکان

قید حالت

مفعول

فعل  ingدار

will have been

فاعل

آینده کامل استمراری

قید زمان

قید مکان

قید حالت

مفعول

فعل  ingدار

would have been

فاعل

آینده در گذشته کامل
استمراری

قید زمان قید مکان

قید حالت مفعول

نکته :در بین زمانهای زبان انگلیسی ،فقط زمان حال ساده و گذشته ساده دارای فعل کمکی نیستند .برای سؤالی کردن سایر
زمانها ،جای فعل کمکی و فاعل را با هم عوض میکنیم و برای منفی کردن آنها ،بعد از فعل کمکی قید منفی ساز  notو یا مخفف
آن  n’tرا اضافه میکنیم.
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Present Continuous Tense :زمان حال استمراری
:برای بیان کاری که همین االن در حال انجام آن هستیم از حال استمراری استفاده میکنیم

:فرمول جمالت مثبت زمان حال استمراری
am / is / are فعل کمکی

فاعل

دار

ing فعل

مفعول

قید حالت

قید مکان

قید زمان

. استفاده میکنیمare  و برای بقیه فاعلها ازam  ازI  و برایis ) ازhe, she, it(  برای فاعلهای سوم شخص مفرد:نکته
They are drinking orange juice.
I am studying my lessons hard now.

.آنها دارند آب پرتقال مینوشند
.من االن دارم سخت درسهایم را مطالعه میکنم

 را به ابتدای جمله می آوریم و برای منفی کردنam , is , are  برای سؤالی کردن جمله:سؤالی و منفی کردن حال استمراری
. را مینویسیمn’t  و یا مخفف آنnot جمله بعد از آنها قید منفی ساز
Is she speaking English now?
She isn’t speaking English now.

آیا او دارد االن انگلیسی صحبت میکند؟
.او االن در حال انگلیسی صحبت کردن نیست
:کلمات و عبارات زمانی زیر مشخصه زمان حال استمراری هستند

at the moment

در حال ز
حاض

at the present

now

حاال

right now

در حال ز
حاض
رز
همی حاال

. شکل صحیح افعال داخل پرانتز را بنویسید:تمرین
1. They -------------------------- to the Europe at the present. (travel)
2. What ---------- she -------------------- in the kitchen now? (do)
3. “What are you doing right now?” “I ---------------------- a book.” (read)
4. “Where are they going at the moment?” “They --------------------- to the park.” (go)
------------------------------------------------------------------------------------------

. بهترین گزینه را انتخاب کنید:چند تست دستگرمی
5. Are you ----------------------- Iran for five days?
a. visiting
b.to visit
c. visits
6. A: How is your brother’s finger?
a. bleed
b. bleeding

d. visit

B: Not bad, but it is -------------------.
c. bleeds
d. bled

7. Where is the plane-------------------?
a. land
b. lands

c. to land

d. landing

c. studies

d. studying

8. You’re ------------------ a book .
a. study

b. to study

1. (are traveling)

2. (is – doing)

3. (Am reading)

4. (Are going)

5. (A)

6. (B)

7. (D)

8. (D)

Vision One
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زمان حال سادهSimple Present Tense:
برای بیان کارهای روزمره ،تکرار ،عادات و حقایق علمی از زمان حال ساده استفاده میکنیم.

فرمول جمالت مثبت زمان حال ساده:
قید زمان

قید حالت

قید مکان

من همیشه کتابهایم را در کتابخانه میخوانم .

شکل ساده فعل

مفعول

فاعل

I study my lessons in the library every afternoon.
He plays football in the park every day.

او هر روز در پارک فوتبال بازی میکند.

I visit my grandmother on Fridays.

روزهای جمعه به مادربزرگم سر میزنم.

نکته : 1در زمان حال ساده همیشه برای فاعلهای سوم شخص مفرد که ضمیر فاعلی آنها ( ) it/ she / heمیباشد ،به فعل جمله
« »sیا « »esسوم شخص اضافه میکنیم (مانند مثال  2در باال)
مشخصه های زمان حال ساده عبارتند از:
 )1ترکیب  everyو ( eachهر) با قید زمان

مثال :هر هفته every week

 )2ایام هفته به صورت جمع

مثال on Sundays :روزهای یکشنبه

 )۳قیدهای تکرار
همیشه

معموأل
اغلب
usually
often
گایه اوقات
به ندرت
هرگز
never
hardly
در درس یک سال یازدهم به طور کامل با قیدهای تکرار آشنا خواهیم شد.
I usually go to the park on Thursdays.
من معموالً روزهای پنجشنبه به پارک میروم.

always
sometimes

قید تکرار

سؤالی و منفی کردن حال ساده :این زمان دارای فعل کمکی نمیباشد و برای سؤالی کردن زمان حال ساده از  doبه معنی (آیا)
و برای منفی کردن از فعل کمکی  don’tبه معنی (ن) استفاده میکنیم:
They speak English in class every session.

آنها هر جلسه در کالس انگلیسی صحبت میکنند.

?Do they speak English in class every session

آیا آنها هر جلسه در کالس انگلیسی صحبت میکنند.
آنها هرجلسه در کالس انگلیسی صحبت نمی کنند.

They don’t speak English in class every session.

نکته  :2در جمالت زمان حال ساده هر گاه فاعل جمله یکی از سوم شخصهای مفرد باشد برای سؤالی کردن جمله از  doesو
برای منفی کردن جمله از  doesn’tاستفاده میکنیم:
او معموأل برای نهار پیتزا میخورد.
آیا او معموالً برای ناهار پیتزا میخورد؟
او معموالً برای ناهار پیتزا نمیخورد.

She usually eats pizza for lunch.
?Does she usually eat pizza for lunch
She doesn’t usually eat pizza for lunch.

پس دقت کنیم که در هنگام سؤالی کردن و منفی این زمان ،برای فاعلهای سوم شخص مفرد ( )it / she / heاز  doesو
 doesn’tو برای بقیه فاعلها از  doو  don’tاستفاده میکنیم.
نکته  s :۳سوم شخص مفرد فقط در جمالت مثبت زمان حال ساده برای فاعلهای سوم شخص مفرد بکار برده میشود و هرگز در
هیچ یک از زمانهای دیگر بکار برده نمیشود.
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، و وجود آنها در تستها. همواره شکل ساده فعل بکار برده میشودdoesn’t  وdon’t ، does  وdo  بعد از افعال کمکی:4 نکته
.مشخصه زمان حال ساده میباشد
 استفادهto be  باشد از همین افعالam, is, are  برای سؤالی و منفی کردن جمالت زمان حال ساده که فعل آنها:5 نکته
.) و حالت منفی آنها نیستdoes  وdo میکنیم (چون فعل کمکی هم هستند یعنی نیازی به آوردن
They are very clever and kind.

.آنها خیلی باهوش و مهربان هستند

Are they very clever and kind?

آیا انها خیلی باهوش و مهربان هستند؟

They aren’t very clever and kind.

.آنها خیلی باهوش و مهربان نیستند

. برای عناوین و سرتیترهای روزنامه ها و مجالت از زمان حال ساده استفاده میکنیم:) (منحصرأ زبان6 نکته
-----------------------------------------------------------------------------------------

. شکل صحیح افعال داخل پرانتز را بنویسید:تمرین
1- I --------------- cartoons in the afternoon every day. (watch)
2- She -------------- the table for dinner every night. (make)
3- ------- you usually --------------- prayers in the mosque? (say)
4- They often --------------- a nice ceremony here. (hold)
5- Where --------- they ---------------- on Fridays? (go)
6- When -------- she ---------------- her lessons every day? (study)
------------------------------------------------------------------------------------------

. بهترین گزینه را انتخاب کنید:چند تست دستگرمی
7. My father and his friend --------------- tennis every Saturday.
a. play
b. plays
c. are playing

d. is playing

8. ------------ those soldiers sing the national anthem every morning?
a. Does
b. Do
c. Are

d. Is

9. My children --------------- like rainy weather.
a. doesn’t
b. isn’t

c. aren’t

d. don’t

10. Muslims --------------- fast on Fitr Eid.
a. aren’t
b. don’t

c. doesn’t

d. isn’t

11. A: What time ---------------- the bank open in the morning?
a. does
b. is
c. do

d. are

12. Our mother --------------- buy new clothes for the New Year.
a. isn’t
b. doesn’t
c. don’t

d. aren’t

13. It ----------------- rain a lot in Zahedan.
a. doesn’t
b. isn’t

d. don’t

c. aren’t

14. My older brother usually ----------------- me with my math.
a. helps
b. help
c. helping
1. (watch)
7. (A)

2. (makes)

8. (B)

Vision One

9. (D)

3. (do - say)
10. (B)

4. (hold)
11. (A)

( Not - Revised)

d. helped

5. (do - go)

12. (B)

13. (A)

6. (does - study)
14. (A)
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زمان گذشته سادهSimple Past Tense :
برای بیان کاری که در زمان گذشته انجام شده و به پایان رسیده (تمام شده) از گذشته ساده استفاده میکنیم.

فرمول جمالت مثبت زمان گذشته ساده:
قید زمان

قید مکان

قید حالت

شکل دوم فعل

مفعول

فاعل

I played football in the park yesterday.

دیروز در پارک فوتبال بازی کردم.

طریقه ساختن زمان گذشته ساده :قاعده کلی این است که به آخر فعل « »edاضافه کنیم (مانند مثال باال) اما بعضی افعال از
این قاعده پیروی نمیکنند که به آنها افعال بی قاعده میگوییم و باید گذشته آنها را حفظ کنیم ( .لیست مهمترین افعال بی
قاعده زبان انگلیسی در آخر همین جزوه همراه با معنی آمده اند) به مثال زیر توجه کنید:
دیشب در یک رستوران ایتالیایی شام خوبی خوردیم.

We ate a good dinner at an Italian restaurant last night.

در این مثال از فعل بی قاعده  ateاستفاده کردیم که گذشته  eatاست.
مشخصه زمان گذشته ساده در تستها عبارتند از:
) yesterday )1دیروز( و قیدهای زمان گذشته
 )2ترکیب ( lastگذشته) با یک قید زمان ،مانند last night :دیشب

 )۳ترکیب  agoبا یک قید زمان ،مانند ) two years agoدو سال پیش(
سؤالی و منفی کردن گذشته ساده :این زمان هم همانند زمان حال ساده فعل کمکی ندارد و برای سؤالی کردن جمله از فعل
کمکی ( didآیا) و برای منفی کردن جمله از فعل کمکی ( didn’tن) استفاده میکنیم .به مثالهای زیر توجه کنید:
شی نوشید".
"او دیشب مقداری ر

She drank some milk last night.
شکل دوم فعل

شی نوشید؟"
" آیا او دیشب مقداری ر

?Did she drink some milk last night
شکل ساد ه فعل

شی ننوشید".
"او دیشب مقداری ر

She didn’t drink some milk last night.
شکل ساد ه فعل

نکته  :2هنگام سؤالی و منفی زمان گذشته ساده باید فعل اصلی جمله را به شکل ساده تبدیل شود .پس شکل دوم فعل فقط در
جمالت مثبت این زمان بکار برده میشود.

نکته  :۳برای سؤالی و منفی کردن جمالت زمان گذشته ساده که فعل آنها  wasو  wereباشد از خود همین افعال to be
استفاده میکنیم (چون خودشان فعل کمکی هم هستند یعنی نیازی به آوردن  didو  didn’tنیست):
"آنها خییل باهوش و مهربان بودند".

"آیا انها خییل باهوش و مهربان بودند؟"
" آنها خییل باهوش و مهربان نبودند".
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They were very clever and kind.
?Were they very clever and kind
They weren’t very clever and kind.
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. شکل صحیح افعال داخل پرانتز را بنویسید:تمرین
1- “What did he do yesterday?”

“He ------------------ his grandfather.” (visit)

2- They ---------------- to the park last night. (go)
3- She ----------------- in the library all the last night. (be)
4- Where --------- you ------------------- your old friend last week? (visit)
5- -------- she--------------- a new dress two days ago? (buy)
6- I------------------- a great book last Sunday. (buy)
7- We ------------------ a delicious food yesterday. (eat)
8- “What did you drink?”

“I ---------------- some orange juice.” (drink)

9- “Did you arrive on time?”

“Yes, we ----------------- on time.” (arrive)

10- “Did he send a message?”

“Yes, he ---------------- a long message.” (send)

------------------------------------------------------------------------------------------

. شکل صحیح افعال داخل پرانتز را بنویسید:تمرین
11. I didn’t ----------------------- to the radio.
a. listens
b. listened
12. A: Did she have an accident?
a. had
b. have

c. listening

d. listen

B: Yes, she ------------------- an accident.
c. has
d. is having

13. My father ------------------- a new laptop for me last week.
a. bought
b. is buying
c. buys
14. A: What did you do last Nowruz?
a. made
b. make

d. buy

B: We ------------------- a voyage.
c. makes
d. making

15. We watched the reports on TV -----------------------.
a. every night
b. tomorrow night
c. last night

d. tonight

16. She ----------------------- her mother and cleaned the house.
a. helped
b. helps
c. helping

d. help

17. A: Did they ----------------------- the movie yesterday?
a. watched
b. watch
c. watches

B: Yes, they didn’t.
d. watching

18. Ali cut his finger ----------------------.
a. every day
b. yesterday

c. now

d. on Fridays

1. (visited)

2. (went)

3. (was)

4. (did - visit)

5. (did - buy)

6. (bought)

7.(ate)

8. (drank)

9. (arrived )

10. (sent)

11. (D)

12. (A)

Vision One

13. (A)

14. (A)
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15. (c)

16. (A)

17. (B)

18. (B)
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جمالت امریImperative Sentences :
در جمالت امری معموأل جمله دارای فاعل نبوده ( چون مخاطب یا مخاطبین در کنار ما هستند و معموأل اسم آنها را ذکر
نمیکنیم) و با شکل ساده فعل شروع میشود.
" لطفأ کتاب را بازکن".

Open the book, please.
شکل ساده فعل

 Pleaseبه معنی" لطفا" مشخصه جمالت امری -خواهشی بوده که در ابتدا یا انتهای جمالت امری بکار برده میشود.
نکته  :1برای منفی کردن جمالت امری فقط از  Don’tبه معنی "ن" استفاده میکنیم.
Don’t close the window, please.

"لطفأ پنجره را نبند".

شکل ساده فعل

نکته :2در جمالت امری از حرف تعریف  theقبل از اسم استفاده میکنیم تا اسم ،برای مخاطب معلوم و مشخص باشد.
نکته کنکوری :چنانچه بعد از جمالت امری جمله دیگری بیاید معموأل در زمان حال استمراری خواهد
"لطفأ به من نگاه کن .من در حال صحبت کردن با تو هستم".

بود:

Look at me, please. I am talking to you.
زمان حال استمراری

جمله امری

Note:
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طریقه سؤایل کردن جمله با کلمات استفهایم  whدار
مهمترین کلمات استفهامی  whدار عبارتند از:

کلمه پرسیس

مورد سؤال
یک شخص(معموال فاعل یا مفعول جمله )

)چه کسی) who

یک شیء (معموال فاعل یا مفعول جمله )

(چه چیزی) what

یک رنگ ( معموال به عنوان صفت )

(چه رنگی) what color

یک مکان ( قید مکان جمله )

(کجا) where

یک زمان (قید زمان جمله )

(چه موقع/چه ساعتی) when/ what time

یک دلیل ( دلیل انجام کار )

(چرا) why

چگونگی انجام کار ( قید حالت /وسیله نقلیه )

(چطور) how

تعداد چیزی ( صفت های کمی تعداد )

(چه تعداد) how many

مقدار چیزی ( صفت های کمی مقدار )

( چه مقدار ) how much

تعداد دفعات انجام کاری(قید های تکرار)

( هر چند وقت یک بار ) how often

مالکیت چیزی( معموال صفت های ملکی و «» 'sمالکیت)

( برای چه کسی ) whose

معموال برای سؤالی کردن جمله با کلمات استفهامی  whدار سه مرحله ی زیر را انجام می دهیم:
 -1کلمه پرسشی را می نویسیم.
 -2با توجه به معنی کلمه پرسشی ،یک کلمه یا یک عبارت را که در اصل پاسخ آن کلمه پرسشی است حذف می کنیم.
 -۳باقی مانده ی جمله را سؤالی میکنیم (برای این کار اگر در جمله فعل کمکی یا یکی از فعل های ناقص وجود داشت آن را به
اول جمله می آوریم؛( در زبان انگلیسی  ۱6زمان مختلف داریم که  ۱4زمان دارای فعل کمکی میباشند ).اما زمانهای حال ساده و
گذشته ساده فعل کمکی ندارند و برای سؤالی کردن آنها باید فعلهای کمکی ( ) do, does, didرا قبل از فاعل جمله اضافه کنیم.
حاال با توجه به توضیحات ارائه شده ،می خواهیم با استفاده از کلمه های پرسشی داده شده سؤال مناسب بسازیم:
«ما باید صبح آن ها را مالقات کنیم( ».چه موقع)

)We should visit them in the morning. (When

 )1ابتدا کلمه پرسشی را می نویسیم:
?…………………………………………… When
 )2با توجه به معنی کلمه ی پرسشی ( در اینجا «چه موقع» ) عبارت « (» in the morningدر صبح) را حذف میکنیم:
We should visit them in the morning.
 )۳چون در جمله فعل وجهی « » shouldوجود دارد ،آن را به اول جمله می آوریم و کل جمله را به «  » Whenاضافه میکنیم:
« ما باید چه موقع آن ها را مالقات کنیم؟ »
29
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سؤال زیر را نیز با هم بسازیم:
« همه مردم با تاکیس به کتابخانه رفتند ( ».چه طور)

)All the people went to the library by taxi. (How

 )1ابتدا کلمه پرسشی را می نویسیم:
?…………………………………… How
 )2با توجه به معنی کلمه پرسشی (در اینجا « چه طور») عبارت «( » by taxiبا تاکسی) را حذف می کنیم:
All the people went to the library by taxi.
 )۳چون در جمله فعل «  » wentوجود دارد ،جمله را با « » didسؤالی می کنیم و کل جمله را به «  » Howاضافه میکنیم:
« همه مردم چه طور به کتابخانه رفتند؟»

?How did all the people go to the library

نکته :دقت کنید که در سؤالی کردن جمله با سه کلمه ی پرسشی «  » how many, how much, whoseباید ابتدا اسم مورد
نظر در جمله را بعد از این سه کلمه پرسشی بنویسیم و سپس سه مرحله ی ذکر شده را انجام دهیم.
« ما در آنجا تعداد زیادی گردشگر یم بینیم».

)1. We see many tourists there. (How many

« شما در آنجا چه تعداد گردشگر یم بینید؟»

?How many tourists do you see there

« من برای اتومبیل به مقدار زیادی پول نیاز داشتم».

)2. I needed a lot of money for the car. (How much

ی
داشت؟»
« تو برای اتومبیل چه مقدار پول نیاز

?How much money did you need for the car

« این اثر ز
هیی برادر من است».

)3. This is my brother's artwork. (Whose

« این اثر ز
هیی چه کیس است؟»

?Whose artwork is this

نکته :اگر کلمه یا عبارت مورد سؤال در « اول جمله» باشد ،برای ساختن سؤال ،فقط « یک کار» انجام میدهیم .آن عبارت را حذف
میکنیم و به جای آن کلمه پرسشی را می نویسیم ،بقیه جمله بدون تغییر می ماند.
مثال :سؤال مناسب بسازید.
« پدر من دیروز تصادف کرد».

My father had a car accident yesterday

«چه کیس دیروز تصادف کرد؟»

?Who had a car accident yesterday

Note:
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)Prospects 1 - 3( س ـ ـ ـ ـ ـ ـؤاالت تست ـ ـ ـ ـ ـ ـی – گ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرامر پ ـ ـ ـ ـ ـ ـایه
 عمومأ برای حل تستهای گرامر ابتدا به گزینه های سؤال نگاه کرده و سعی میکنیم گرامر:شیوه کیل حل تستهای گرامر
، برای به دست آوردن پاسخ صحیح، آنگاه در قبل و بعد از جای خالی به دنبال نکته مربوطه در آن گرامر،مربوطه را حدس بزنیم
.میگردیم
1. A: Are the doctors in their offices?
a. They are

b. you aren't

B: No, -----------------------.
c. they aren't

2. A: Does ----------------------- bake a cake for the family?
a. the girls

b. you

d. we are

B: Yes.

c. their friends

d. his father

3. We read -----------------------English books at school.
a. my

b. our

c. your

d. their

4. A: Did the boys ----------------------- to the radio?
a. listen

b. listens

B: Yes, of course.

c. listening

d. listened

5. Why --------------------- you very happy last night?
a. are

b. was

c. were

d. is

6. The walls ---------------- Mr. Rahimi -------------- house are white.
a. ’s , ‘s

b. ’s , of

c. of, ‘s

d. of , of

7. There is an --------------------- boy in our class.
a. rude

b. angry

c. selfish

8. A: Where is Hafez School?
a. I'm a teacher.

b. It's over there

d. careful

B: ------------------.
c. I take a taxi.

d. It's at 8:45.

c. coming back

d. is coming back

9. When is she --------------------- home?
a. comes back

b. come back

10. Behrooz is a careless student. He ------------------- study his books well.
a. don't

b. doesn't

11. A: Are your family members neat?
a. I

b. he

d. aren’t

c. didn't

B: Yes, ------------------ are clean.
c. you

d. they

12. A: ------------------- do they go to school in the morning?
a. Why

b. How

c. What time

13. A: Did Zahra connect to the Internet?
a. Yes, she does

b. Yes, she is.

B: At 7:15.
d. Who

B: ----------------------.
c. Yes, he did

d. Yes, she did.

14. Mina --------------------- English in class two weeks ago.
a. spoke

b. speaks

c. to speak

15. A: Do you like your English teacher?
a. us

b. them

d. speaking

B: Yes, we like --------------------.
c. him

d. you

16. Raman --------------------- an envelope and a stamp from a post office yesterday.
a. bought

b. buys

c. is buying

d. buy

17. There are --------------------- in this school.
a. one book
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c. an eraser

d. many student
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18. A: How do you go to school?
a. By bus

b. I'm a student

B: ----------------------.
c. At 7:00.

d. In Boukan

19. Mr. Noori -------------------- English every day.
a. to read

b. read

c. reads

d. reading

20. I usually --------------------- a book before I go to bed.
a. am reading

b.to read

c. reading

d. read

21. A fire fighter puts out fire and ------------------ people's lives.
a. saves

b. save

c. saving

d. to save

22. My mother ---------------------- the cookies on the table 2 hours ago.
a. puts

b. to put

c. is putting

d. put

23. My sisters --------------------- so clever and neat.
a.is

b. are

24 A: Do young children like football?
a. they do

b. you don’t

c. am

d. does

B: Yes, ------------------.
c. we don’t

d. I do

25. A: When ------------------ she wake up in the morning?
a. is

b. are

c. do

B: At 7:00.
d. does

26. --------------------- the farmers raise animals?
a. Is

b. Do

c. Does

d. Are

c. some trees

d. many apartments

27. There is ----------------------in the street.
a. a lot of people

b. one car

28. They are my friend---------------------- pencils.
a.'s

b. of

c. for

d. from

29. We never --------------------- to school on Fridays.
a. goes

b. go

c. to go

d. went

30. A: Did you watch the cartoon?
a. we did

b. we didn’t

B: Yes, -----------.
c. I am

d. we aren’t

31. Listen, please! I ----------------------- to you now.
a. talking

b. talk

c. am talking

d. talks

32. --------------------- you have a bicycle when you were young?
a. Do

b. Did

c. Does

d. Are

33. Mr. Alavi's daughter is so clever. --------------------- grades are wonderful.
a. Her

b. His

c. Their

d. Our

34. My father and his friend ---------------------- tennis every Saturday.
a. play

b. plays

c. are playing

d. is playing

35. A: ---------------- do you learn English?
a. Where

b. When

B: Because I like it.
c. Who

d. Why

36. -------------------- those soldiers sing the national anthem every morning?
a. Does
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c. Are
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37. Their father -------------------- to sports news every day.
a. listens

b. listen

c. is listening

d. to listen

38. My friends and I ------------------- buy new clothes from that store.
a. aren’t

c. doesn’t

b. am not

d. don’t

39. Mobin and his sister are cleaning ------------------ room.
a. his

b. her

c. their

d. our

40. Ali and I wash --------------------- hands and face in the morning.
a. his

b. our

c. my

d. their

41. Please paint --------------------- walls of your room.
a. a

b. the

c. an

d. _

c. reading

d. to read

42. I’m sitting and ---------------- a newspaper.
a. read

b. reads

43. A----------------- is she going to Shiraz?
a. Who

B: By plane

b. What

c. How

d. Where

c. studies

d. studying

44. You’re --------------------- a book.
a. study

b. to study

45. This is the ------------ of the -----------------------.
a. leg, chair

b. teachers, son

c. sons, teacher

d. chair, legs

46. Do----------------- wear new clothes for this ceremony?
a. their son

b. his aunts

c. our teacher

d. your brother

47. ------------- your teacher ---------------- your homework?
a. is , check

b. does , check

c. is ,checks

d. does ,checks

48. My friends are very kind. I like ------------------.
a. him

b. them

c. it

d. her

49. I ---------------------- buy new clothes for this ceremony.
a. doesn’t

b. don’t

c.am not

d. do

50. Attention! --------------------- programs aren't suitable for little children.
a. This

b. These

c. That

d. It

---------------------------------------------------------------------------

:پاسخنامه سؤاالت گرامر پایه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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C
d
D
B
A
C
C
B
B
C
B

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

D
C
D
A
C
A
D
A
C
D
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

A
D
B
A
D
B
B
A
B
A

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

C
B
A
A
D
B
A
D
C
B

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

B
C
C
D
A
B
B
B
B
B

Prepared By: Jamal Ahmadi

33

