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 :  مؤلفمقدمه

ات علمي و يادی از کتابها و نشريار زيع علم و تکنولوژی و از آنجا که در حال حاضر قسمت بسيشرفت سريبا پ

 و اني دانش آموزان، دانشجوشوند و با توجه به نياز غير قابل انکاريه ميسي تهيمطالب روی اينترنت به زبان انگل

حتی   .ر می باشديهی و اجتناب ناپذين زبانهای خارجی امری بدين زبان در بيری ايادگي  ،يسي به زبان انگلمحققين

به قول  .دريگ بادي تا حد الزم آنرا دتوانيمهر شخص  ،ازيد بسته به سطح نر ممکن باشين زبان غيری کامل ايادگياگر 

 .ديد چشيهم بقـدر تشنگی با، ديا را اگر نتوان کشيآب درمعروف، 

سی و ينه زبان انگليشماری در زميخوشبختانه کتابهای ب. باشديری گرامر ميادگين گام در جهت آموزش زبان، ياول

ار ساده ياز سطح بسمطالب   اينست کهن جزوهيدر مورد انکته شايان ذکر .   داردر زبانها در کشورما وجوديسا

ار مناسب بوده و افرادی که قبال ي لذا برای افراد مبتدی بسداده ميشودی آموزش يگرامر تا سطح باالشده وشروع 

گرد آوری شده جهت ک مجموعه کامل  ين مطالب به عنوان يتوانند از ايده اند مي دشسی را به خوبی آموزيانگل

 وجه تمايز اين جزوه با ساير جزوات گرامر موجود اينست که روند کار به .دانند استفاده کننديمرور آنچه از قبل م

نحوی طراحی شده که در انتها، خواننده مبتدی به آسانی انگليسی را مکالمه کند و خواننده قويتر بهبود چشمگيری 

 . در مکالمه خود احساس نمايد

انها که مبه عنوان مثال آموزش ز در حين مطالعه اين جزوه درخواهد يافت اينست که،  خوانندهوت ديگری کهفات

ان شده تا ين جزوه به نحوی ارائه شده است که در چند مرحله در جاهای مختلف بيباشد در ايغالبا کار مشکلی م

 به طور تکراری بلکه با روندی پيشرفتی در  لذا دروسی مثل زمانها يا درس قيد، نه.باعث خستگی خواننده نشود

 .چند مرحله در طول جزوه بيان شده اند

ان يسال موزشگاههای زبان تهران گرفته شده است و در طولآساختار اصلی جزوه از موارد آموزش داده شده در 

 زم به ذکر است،  ال. انجام شده استآناضافه شده است و اصالحاتی توسط دوستان در مولف مواردی به آن توسط 

ن جزوه هم ممکن است مواردی از اشتباه به يبدون اشتباه نمی باشد در ا انتشاراتي يا علمي چ اثرياز آنجا که ه

ن موارد را به همراه نظرات ارزشمندتان به اطالع وی يچشم بخورد که مولف از خوانندگان محترم استدعا دارد که ا

 .ديبرسان

ری زبان يادگيفراهم آوری امکان ش فراواني برای نهادن سنگ بنای آموزش زبان و عزيزم که تالاز پدر  خرآدر 

 .ميتشکر فراوان می نمازبان ری يادگيزه و شوق در يجاد انگيزم بخاطر ايعز مادرو  سیيانگل

ن جزوه ياری از موارد اي نموده و در اصالح بسف را در آموزش زبان خارجی صريسالچند  از همسر گرانقدرم که 

 .مايار مهمی در مورد نحوه ارائه مطالب کمک نمود کمال تشکر و قدردانی را می نميو ارائه نکات بس

 مولف ،س و نشر کتاب داشته و خودينه تدريادی در زميدوست گرانقدرم آقای مهندس نادر فنائی که تجربه ز

بدون   .زحمات فراوانی شدقبل ته و ارائه مطالب ميهتپ و يدر تا نه مهندسی عمران می باشدين کتاب در زميچند

 .ن اثر هرگز مقدور نبودين کار داوطلبانه توسط وی ارائه  ايق بدون قبول اااغر

 گذشته هاینجانب در ساليسی ايد زبان انگلين اساتيقای رضا وحدانی که از بهترآ جناب من از استاد ارجمنديهمچن

 دانش آموزان از جمله من آموزش  همهری را بهيادگي عنی عشق و عالقه بهيری يادگين عنصر يد و مهمترنمی باش

 .ت تشکر را دارميداده است نها
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 :ت با کمال خرسندیيدر نها

 : به  ميشودتقديم  هديه آموزشی اندکاين

 

  محترمما خوانندهش

 

 ت پور يد عنايسع

 1383بهار 

 

 مکالمه  کمک به تسهيل آموزشی گرامر و استفاده عالقه مندان به يادگيره منظورب فقط ،رايگان اينترنتي اين نسخه

لطفا در صورتي که مطالب  . مد نظر نميباشد منفعت مالي در اين راه گونهزبان انگليسي تهيه شده است و هيچ

 . اصل فايل يا لينک آنرا به دوستان خود نيز بفرستيد بودجزوه برايتان مفيد

 

    edu.uta.enayatpour@ce  لکترونيکيپست ا  آدرسه لطفا برا  اصالحي خود و پيشنهاداتنظرات

  . قابل دانلود کردن است زيراين نسخه و نسخه های بعدی اين اثر از آدرس اينترنتي . بفرستيد

htm.mynotes/hmpg/~enayatpour/edu.uta.ce-www://http   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10

 ؟د استين جزوه برای چه کسانی مفيا

 . می باشدگروههای زير مفيدموارد اين جزوه برای 

 TOEFL  ، ,MCHEنی که قصد امتحان ي، داوطلبين کنکور سراسری، داوطلبدانش آموزان دوره راهنمايی، دبيرستان

,IELTSيت فارسي زبانانی که نياز به ر امتحانات مشابه را دارند، افرادی که قصد مصاحبه دارند و در نهايا ساي

 .مکالمه زبان انگليسي به شکل صحيح دارند
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  :معرفی عالئم خاص بکار رفته در جزوه

 

اد يبرای افرادی که قصد :  رفته ترشيپنکات کمی 

نی که قصد امتحان ين نکات را دارند مثأل داوطلبيری ايگ

TOEFL  ، IELTS اد ي. ر امتحانات مشابه را دارنديا ساي

ه ين کنکور سراسری توصين نکات به داوطلبيری  ايگ

 . نوشته شده اندينکات در داخل کادر رنگن يا. شودينم

 

ن نکات يری اياد گيبرای افرادی که قصد  : رفته ترشيپنکات کمی 

ر يا ساي TOEFL  ، IELTSنی که قصد امتحان يرا دارند مثأل داوطلب

ن کنکور ين نکات به داوطلبيری  اياد گي. امتحانات مشابه را دارند

 نوشته ياخل کادر رنگن نکات در ديا. شوديه نميسراسری توص

 .شده اند

 
 پس از اکثر درسها  :شتريری بيادگين جهت يتمر

جمالت فارسی جهت ترجمه آورده شده است که 

   .تمرين بسيار خوبی جهت يادگيری درس ميباشد
 

 :ن و تکرار شفاهی دارندياز به تمرياتی که ننک

بدون شک همه موارد آموزشی نياز به تمرين جهت 

در اين جزوه مواردی که نياز به تکرار . يادگيری دارند

  .بيشتری دارند با اين عالمت معرفي شده اند
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 بنام خدا 

 جمله در زبان انگليسي به يك فرمول نوشته مي شود آنهم به فرمول زير: تعريف جمله

 فاعل+ فعل + مفعول + قيد مكان + قيد زمان   

ثل علي آمد، كه  كنندة كار را فاعل مي گويند كه فاعل مي تواند به صورت ضمير يا اسم بكار رود، م:تعريف فاعل

 .او ضمير فاعلي است. ميتوانيم بنويسيم او آمد

 : عبارتند ازضماير فاعلي

 جمع مفرد

I→    من we→    ما

you→تو  you→شما 

he→   او

she→او 

it→  آن 

they→آنها 

 

 

 

 

در آخر فعـل بـه کـار    ) ن( فعل به مصدر در زبان فارسی      لي برای تبد  . كاري را كه فاعل انجام ميدهد      :تعريف فعل 

 . به کار می رودtoسی يدر انگل, در فارسی) ن(معادل با . می رود

to⇒  فعل→ مصدر →ن  

seeIseeto ⇒ 

You see  

They see 
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 .محل انجام گرفتن فعل را قيد مكان گويند: قيد مكان

  thereآنجا   at schoolدر مدرسه    hereاينجا        in the classدر كالس     at homeدر خانه 

 

 . انجام گرفتن فعل را قيد زمان گويند زمان:قيد زمان

ــروز    every dayهر روز      yesterday      ديروز every other dayيك روز در ميان   todayام

 on even days زوجروزهاي         on odd daysروزهاي فرد 

 

 در زبـان    .مـي رسـانند    صفاتي هستند كه همراه اسم مي آيند و بدون اسم معني ندارند و مالكيت را                 :صفت ملكي 

 .فارسي صفت بعد از اسم مي آيد ولي در زبان انگليسي صفت قبل از اسم مي آيد

 :خواص صفت در انگليسي

 ـ قبل از اسم مي آيند1

 ـ اسم را محدود مي كنند2

ـ که بسته به اسم بعد، جمـع  that  و  thisهای ـ با اسم بعد از خودش هيچگونه موافقتي ندارد بجز صفت3  ا مفـرد ي

 :خواهند شد

booksthesebookthis PL→   thesethis→ 

carsthosecarthat PL→   thosethat →  

 

 .مفعول كسي يا چيزي است كه فاعل بر روي آن كاري را انجام مي دهد: مفعول

  Hassan  saw Ali .حسن علي را ديد  :مثال

  Hassan  saw him . حسن او را ديد           
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 : عبارتند ازضماير مفعولي

 جمع مفرد

me به من ـ مرا us به ما ـ ما را 

you به توـ تو را  You به شما ـ شما را

him به او ـ او را 

 her )زن(به اوـ او را 

it به آن ـ آنرا

themبه آنها ـ آنها را     

 

 : عبارتند ازصفات ملكي

 جمع مفرد

my     مال من our  ل ما ما

your      مال تو your  مال تو

his  مال او 

her  مال او

its  مال آن

their    مال آنها

 

 

 نمـي آيـد بـه جـز در      to مي آيـد و بعـد از آنهـا           بين فاعل و فعل اصلي     افعالي هستند كه     ):معين(افعال كمكي   

ought to و used to. 

  can   توانستن   must   بايد            should   بايد         may   ممكن بودن :مثال
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 :خاصيت هاي افعال كمكي

  مي آينداصلي بين فاعل و فعل -1

افعال كمكـي بـا رفـتن بـه اول جملـه، جملـه را               باعث تغييرات در جمله مي شوند يعني        با جابجا شدن،     -2

را به اول جمله )  ـ مگر ـ لحن آيا  ( در زبان فارسي براي سئوالي كردن جمله سه عالمت سئوالي مي كنند

مي برند و جلوي جمله عالمت سئوال مي گذارند ولي در انگليسي براي سئوالي كردن افعال كمـي را بـه                     

 . استفاده مي كنيمdoes و do اگر جمله فعل كمكي نداشت از فعل كمكي اول جمله مي برند

 

 انگليسيالی در ؤس در فارسی الیؤس

 Can you go?

Can you?

 آيا

 ميتواني بروي؟   مگر

 لحن

 
You can?

I can go من مي تونم برم  

 

youareamI    ?: تبديل مي شوند مثال you به we  و  I هميشه: تذکر → 

اضافه مي كنيم ولي در زبان انگليسي براي منفـي          ) ن(در زبان فارسي اگر بخواهيم جمله اي را منفي كنيم به آن              -3

 . اضافه مي كنيم و بهتر است آنها را به شكل مخفف بنويسيم(not)دن به افعال كمي ، كر

 . مخفف نمي شوندmay not و am not اشكال: تذكر مهم

tCannotCan '→ 

twonnotwill '→ 

tmustnnotmust '→ 

tShannotShall '→ 

tisnnotis '→ 

tarennotare '→ 
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notamnotam → 

notmaynotmay → 

 :ـ سئوالي  منفي كردن افعال كمكي4

 .افعال كمكي مخفف شده را به اول جمله مي بريم: روش اول

 هم سر جايش قـرار       را not مخفف نشده باشد فعل كمكي را به اول جمله برده و             notاگر فعل كمكي    : روش دوم 

 .مي دهيم

 

 اآي

 نميتواني بروي؟          مگر

 لحن

 

 

You can’t go  →  can’t you go? 

You can not go  →  can you not go? 

 

 

 :جدول افعال كمكي

 افعال كمكي معني مشتقات معني

To be(am-is-are) بودنwas-were بودن

- Has-hadداشتن   Have

- Does-didانجام دادن Do

could  توانستنcan توانستن

Shall عالمت آيندهShould عالمت آينده

Will عالمت آيندهWould عالمت آينده

May ممكن بودنMight ممكن بودن

Must بايدHad to بايد

ought to بايد 



 17

Used to سابقاً 

need احتياج داشتن 

Dare جرأت داشتن 

Would rather ترجيح دادن 

Had better هبهتر 

 

 

The: 

  ) را ـ كه ـ كسره(، داراي سه معني است بوده و فيحرف تعر

 I eat apple. 

I eat the apple.  

  I eat the apple which is red. 

، "خورم ي مراب يمن س" در جمله دوم . شوديب نا مشخصی خورده مي، س" خورميب ميمن س " در جمله اول

 را يبيمن سا ي خورم ي مرا ب قرمزي من س" در جمله سوم . .  شوديف مي تعريا به عبارتي شود يب مشخص ميس

 .  شوديف مي تعرقتر ي، دقيا به عبارتي شود يب مشخص تر مي، س" خورمي مقرمز است،که 

 

علهاي مختلف به شكلهاي گونـاگون      در انگليسي دو مصدر داريم كه استثنائي هستند يعني با فا           : ييدو مصدر استثنا  

د يعنـي   ن در داخل اين جمالت افعال كمكي بكار ببريم به مادر خود بر مي گرد              ،در مي آيند اگر پس از صرف كردن       

am-is-are  بهbe بر مي گردد دومين مصدر to have    است كه با فاعلهاي مختلف در بعضي جاهـا بـه شـكلهاي 

 .ل كمكي بكار ببريم به شكل مادر خود بر مي گردندديگر در مي آيد و اگر در آنها افعا
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havecanIhaveI →    bemustIamI →   

havecanyouhaveyou →   becanYouareYou →   

havecanTheyhaveThey →   bemustheisHe →   

havecanwehaveWe →     

havecanshehasShe →  

 

Have   Am   

  to have Is  Be 

Has   are   

 

 

 

 : جمالت فارسين يتمر

 .ديسی ترجمه کنير را به انگليجمالت ز

 ـ نميتواني به من هر روز اينجا كمك كني؟1

  يك روز در ميان در اينجا درس بدهي؟2ا ساعت ـ آيا نبايد به م2

 ـ آيا من بداخالق نيستم؟3

 ـ آيا آنها درس نمي خوانند هر روز اينجا؟4

 ـ آيا تو هر روز به معلم گوش نمي دهي؟5

 ـ من ميتونم مؤدب باشم توي كالس؟6

 .ـ پدرم بايد در خانه مهربان باشد7

 .ـ خواهرهايم ممكن است تنبل باشند8

 .نشان ميتوانند اينجا باشندـ والدي9

 .ـ پدرم ميتواند نهار بخورد10

 .ـ او ممكن است يك ماشين داشته باشد11

 

 



 19

 :پاسخ 

1. Can’t you help me here every day? 
2. Mustn’t you teach us here every other day at 2 o’clock? 
3. Am I not bad tempered? 
4. Don’t they study here every day? 
5. Don’t you listen to the teacher every day? 
6. Can I be polite in class? 
7. My father must be kind at home. 
8. My sisters may be lazy. 
9. Their parents can be here. 
10. My father can have lunch. 
11. He may have a car 

 

  

 بسيار مهم

  :"طرز بكار بردن دو فعليها در جمله و دو فعليها در جمله"

 وبكار مي بريم  (to)  اگر در جمله دو فعل اصلي بيايد بين دو فعل اصلي عالمت -1

 used:سابقاً  (و ought to الزم نيست بجز دو فعل to اگر در جمله يك فعل كمكي و يك فعل اصلي بيايد -2

to( . اگر فعلهاي ما از مصدر To be باشد يعني (am-is-are) و يا از مصدر To have يعني has  و have  

  به مادر خود )have-has و am-is-are ( وقتي كه در جمله افعال قصدي را بكار مي بريم

 .تبديل مي شوند) have , be(  به يعني

 

 :افعال قصدي عبارتند از

  want  خواستن    pretend  وانمود كردن

  like دوست داشتن     refuse  امتناع كردن

  would like بودنمايل      plan  قصد داشتن

  hope اميدوار بودن     decide  تصميم گرفتن

  wish آرزو داشتن     intend  قصد داشتن
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  try سعي كردن    be going to  قصد داشتن

  promise  قول دادن     hate  متنفر بودن

  prefer ترجيح دادن     dislike  متنفر بودن

 

 have to :   و  mustتفاوت 

  I must go   برومبايدمن حتماً )  زيادتاكيد( 

  I have to go    بروممجبورممن 

  )بايد ـ مجبور بودن(








tohas
tohave

must
           

 .باشدي م must، had toبا توجه به مطلب فوق گذشته فعل : تذکر

 . اسم بيايد معني داشتن و خوردن داردhas , haveاگر بعد از : تذکر

 .I will have my lunch  .خوردا خواهم من ناهارم ر

   .She has a book    .داردک کتاب ياو  

 

have 
 + اسم → داشتن و خوردن

has 
 

 .بيايد معني مجبور بودن را دارد) has , have) to اگر بعد از :تذکر

 

have 
  +to →    مجبور بودن

has 
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 :جمالت فارسين يتمر

  را بنويسيد؟ري جمالت ز منفي سئوالي و منفي، سئواليجمله مثبت،) الف

 .ـ آنها مي خواهند به معلم گوش بدهند هر روز1

 .ـ من بايد انگليسي صحبت كنم هر روز2

 .خواهيد مؤدب باشيد اينجا ـ شما مي3

 .د يك ماشين داشته باشددوست دار  او ـ4

 .ـ ما تصميم داريم امسال زرنگ باشيم5

 

 :پاسخ 

1. They want to listen to the teacher every day. 
• Do they want to listen to the teacher every day?  
• They don’t want to listen to teacher every day. 
• Don’t they want to listen to teacher every day? 

2. I must speak English every day. 
3. You want to be polite here. 
4. He likes to have a car. 
5. We decide to be clever this year. 

 .دير را توسط فعل داخل پرانتز اصالح نمائيت زجمال) ب

1. They Study engineering ( Plan:قصد داشتن )  
2. Most students succeed (want) 
3. We understand the lesson. (Pretend: )وانمود كردن   

4. I work hard. (Promise ) 
5. Most of the people fact/tell the truth. (refuse) 
6. You are very successful. (can) 
7. They practice sentence patterns (must) 
8. Many students ask questions (may) 
9. We are polite. (Ought to) 
10. I dine with you. (would like) 
11. We play football. (prefer) 
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 :پاسخ 

1. They Plan to Study engineering 
2. Most students want to succeed. 
3. We pretend to understand the lesson. 
4. I promise to work hard. 
5. Most of the people refuse to fact/tell the truth. 
6. You can be very successful. 
7. They must practice sentence patterns. 

  
8. Many students may ask questions. 
May they not ask questions? 
May not they ask questions? 

 
9. We ought to be polite. 

Ought you to be polite? Are you ought to polite? →سئوالي 
You ought not to be polite. You aren’t ought to polite. →منفي 

Ought you not to be polite? aren't you ought to polite? →منفي سئوالي 
 
10. I would like to dine with you. 
11. We prefer to play football. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سؤالی  
 منفی
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Simple Present Tense     حاضر ساده(زمان حال ساده(  

 

 .كاري است كه به صورت عادت و تكرار انجام مي شود: زمان حال ساده

 ي مصدري را برداريم و به جاي آن فاعل بگذاريم فعلي كه به دست مي آيد زمان حال ساده يا                     toاگر  : طرز ساخت 

 . اضافه مي شود (ies-es-s) به آخر فعل (it-she-he) در سوم شخص يعني.حاضر ساده است 

 

  :نشانه هاي حال ساده

 : در سوم شخص مفرد در آخر فعل مثل sوجود  -1

He works/she eats/it runs                                                                       

 مفرد  در آخر فعل در سوم شخصesوجود  -2

 

 : مي گيرند مثلes ختم مي شوند در سوم شخص مفرد z,o,x,ch,sh,s  افعاليكه به:تذكر

Washes/buzzes/watches/fixes/misses/mixes 

 
 sداشته باشد در سوم شخص فقط ”a,e,I,o,u“  حرف صدادارy ختم مي شوند اگر قبل از yافعالي كه به  -3

 . مي گيرد

                                                         Plays سوم شخص مفرد       play   

 را برمي داريم و به جاي y حرف صدادار نداشته باشد در سوم شخص y ختم مي شوند اگر قبل از yافعالي كه به 

 . مي گذاريم es و سپس iآن در سوم شخص مفرد 

Carry  carries 

Study  studies 
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 يا

 :وجود قيود زمان مثل  -4

 

  every+ زمان 

    each+ زمان 

      during+ قيد زمان   )   during  the dayدر طول روز ( 

     every other+ زمان  ) every other weekيك هفته در ميان  (

 

 

 

 :  وجود قيد تكرار مثل -5

ever – never – always – usually – often – sometimes 

They never play golf. 
 .جمله زمان حاضر سـاده است، كه قبالً اثبات شده است با حقايق دنيا و يا چيزهايي -6

                      .The sun sets in the west.  غروب مي كند ،خورشيد در غرب

 . انجام مي شودdoes ,do با دو فعل كمكي لتغييرات در حاضر ساده يا حا : تذكر مهم

 ) هم همين طورdoesn’t پران است و ies - پرانes - پران does  ) s : بسيار مهم

 .قبل از قيود زمان مي آيندشه يهمقيود مكان : تکراری از قبل 

He goes to school every day. 
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 : جمالت فارسين يتمر

 .ديمه کنسی ترجير را به انگليجمالت ز

     او به مدرسه مي رود هر روز -1

  روزهاي زوج  2 معلم كمك مي كند به ما در كالس ساعت -2

   پدرم درس مي خواند در خانه روزهاي فرد -3

  پدرش مي خواهد كمك كند به آنها اينجا هر روز -4

 

 :پاسخ

1. He goes to school every day. 
2. The teacher helps us in the class at 2 o’clock on odd days. 
3. My father studies at home on even days. 
4. His father wants to help them here every day 
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                                   .Question    Words.        كلمات پرسشي يا استفهامي

  چه كسيwho   :رد از كلمه پرسشي مورد سوال قرار گيفاعل اگر -1

   كي را ، چه كسي را whom  :  مورد سوال قرار گيرد از كلمه پرسشي مفعول اگر -2

  چه چيز what : باشند از كلمه پرسشيفاعل و مفعول ما غير شخصي اگر -3

   كجا where  : مورد سوال قرار گيرد از كلمه پرسشيقيد مكان اگر -4

  كي-  چه وقتwhen  د سوال قرار گيرد از كلمه پرسشي مورقيد زمان اگر -5

   چه تعداد how  many   مورد سوال قرار گيرد از كلمه پرسشيتعداد اگر -6

  چه مقدار how  much   مورد سوال قرار گيرد از كلمه پرسشيمقدار اگر -7

  چگونه how  مورد سوال قرار گيرد از كلمه پرسشيحالت و چگونگي اگر -8

 چه ساعت   what time  مورد سوال قرار گيرد از كلمه پرسشيوقت و رأس ساعتگر  ا-9

   چه مدت how long مورد سوال قرار گيرد از كلمه پرسشيمدت و زمان  اگر-10

  چند دفعه how  often   مورد سوال قرار گيرد از كلمه پرسشيدفعه و بار اگر -11

  براي چه كسي استwhose+ اسم  ز كلمه پرسشي مورد سوال قرار گيرد اصفات ملكي اگر -12

 . مورد سوال قرار گيرد از كلمه پرسشيan, a اگر -13

  مورد سوال قرا گيرد از كلمه پرسشيthat ,this ,those ,these+ اسم  و يا صفت + theاگر -14

       whichكدام  . 

 را  چwhy  مورد سوال قرار گيرد از كلمه پرسشيحالت و دليل اگر -15

   چند ساله how old   مورد سوال قرار گيرد از كلمه پرسشيسن اگر -16

   چه مسافتيhow far   مورد سوال قرار گيرد از كلمه پرسشيمسافت اگر -17

 چه قد و اندازه اي how tall   مورد سوال قرار گيرد از كلمه پرسشيقد و اندازه اگر -18

   چه سرعتي how fast  مه پرسشي مورد سوال قرار گيرد از كلسرعت اگر -19

  چه رنگي what color  چيزي مورد سوال قرار گيرد از كلمه پرسشيرنگ اگر -20
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 (wh questions)  :كلمات پرسشي داراي سه قانون هستند 

  :آيند       مي    افعال كمكيجمله را سوالي مي كنند و حتماً بعد از آن . به اول جمله مي آيند 1- قانون 

Where 

When 

How 

Why                     +        

What time 

How often 

How fast 

 

I can answer       Can you answer? 

Why     can you answer? 

When     can you answer? 

How fast can you answer? 

مي كنند يعني بعد از كلمه  اگر كلمات پرسشي وسط جمله بيايند جمله را از حالت سوالي خارج -2قانون 

 .پرسشي فاعل مي آيد

  ?you go        where I know Where do you go                       من ميدونم كجا مي ري

Why don’t they study  I know why they don’t study                          

 من مي دونم چرا آنها مطالعه نمي كنند

 he is happywhy I am sure                                           چرا او خوشحال است  من مطمئنم كه

 كلمات استفهامي مي توانند به جاي سوم شخص بنشينند و مثل سوم شخص مفرد عمل كنند يعني به -3قانون 

 . اضافه شود ies و ياes و يا sآخر فعل  

  He works         او كار مي كند 

 s workWho?            سي كار ميكند ؟ چه ك

  sworkWhose brother?      برادر كي كار مي كند ؟ 

? you workdo 
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 swork Which teacher?      كدام معلم كار مي كند؟ 

 swork What kind of student?   چه نوع دانش آموزي كار مي كند ؟ 

 

 

 

 : جمالت فارسين يتمر

 .ديسی ترجمه کنير را به انگليجمالت ز

  :2 من ميدونم كجا فوتبال بازي ميكني هر روز ساعت -1

  من نمي دونم چرا شاگردها درس نمي خوانند در مدرسه -2

  من مطمئنم چرا آنها خسته هستند -3

 ي مي خواد صحبت كند انگليسي ؟ آيا مي دوني برادر ك-4

 . من مطمئن نيستم چرا آنها تنبل هستند در كالس-5

 :پاسخ

 

1. I know where you play football every day at 2 o’clock.    
2. I don’t know why the students don’t study at school.                      
3. I am sure why they are tired.                                                                
4. Do you know whose brother wants to speak English?                      
5. I am not sure why they are lazy in class.                                        
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 have toجمالت از نوع 

 

 

  ) :have toجمالت از نوع (جمالت فارسين يتمر

 .ديسی ترجمه کنير را به انگليجمالت ز 

  آنها مجبورند انگليسي صحبت كنند در كالس-6

  پسره مجبوره مؤدب باشه در كالس هر روز -7

 جا باشند روزهاي فرد  دخترها مجبورند اين-8

  او مجبوره فوتبال بازي كنه يك روز در ميان -9

 علي مجبوره خوشحال باشه در كالس -10

 :پاسخ

6. They have to speak English in class.                                               
7. The boy has to be polite in class every day.                                   

Does the boy have to be polite in class every day?     سؤالي                      

The boy doesn’t have to be polite in class every day.     منفي                     

8. The girls have to be here on even days. 
Do the girls have to be here on even days?    سؤالي 

  .He has to play football every other day .9    مثبت

  ?Does he have to play football every other day   سوالي 

  .He doesn’t have to play football every other day        منفي 

  ?Doesn’t he have to play football every other day      سوالي منفي 

10. Ali has to be happy in class                                                          
 ?Does Ali have to be happy in class         سوالي

                       

 


