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تعاریف
مصدر  :کلمه ای است که از آن فعل به دست می آید  .این کلمه فاقد زمان است و فقط مفهوم انجام کار را
در خود دارد  .در انگلیسی عالمت مصدر به صورت زیر است :
to work , to write , to bring , to cut
با حذف عالمت مصدری آنچه که باقی می ماند ریشه مصدر است (در زبانشناسی با دریافت تکواژ صفر
داللت بر زمان حال ساده) که دارای زمان حال ساده است و اگر تنها به کار رود فعل امری است .
work : Work (please ).
فعل  :کلمه ای است که برانجام کار و زمان انجام کار داللت می کند.درانگلیسی فعل کامل کننده جمله است.
 از نظر صرف در زمان ساخت واژگانی فعل در دو گروه بررسی می شود :الف  :افعال با قاعده – که با دریافت تکواژ صرفی معین به شکل گذشته ویا صفت مفعولی تبدیل می شوند.
work+ed : worked
arrive+d : arrived
study+ed : studied
ب  :افعال بی قاعده  :ساخت شکل گذشته و صفت مفعولی این افعال تابع قواعد رایج نیست.
bring : brought , brought
write : wrote , written
cut : cut , cut
 از نظردریافت مفعول فعل در دو گروه بررسی می شود :الف  :فعل الزم یا "ناگذرا"  :فعلی است که به مفعول نیاز ندارد .
go , come , sleep , sit , stand
ب  :فعل متعدی یا "گذرا"  :فعلی است که یقینا به مفعول مستقیم ( و نیز گاهی همزمان به مفعول مستقیم
و مفعول غیر مستقیم ) نیاز دارد.
clean , wash , solve , buy , repair
صفت  :کلمه ای است که در انگلیسی با قرار گرفتن قبل از اسم توضیحاتی پیرامون آن اسم از جمله کیفیت
و کمیت و مالکیت آن اسم می دهد.
صفت کیفیت  :عمدتا حالت اسم را بیان می کند.
beautiful , happy , quick
صفت کمیت  :مقدار یا تعداد یک اسم را بیان می کند و در دو گروه معین و غیر معین برای اسامی قابل
شمارش و غیر قابل شمارش بررسی می شود.
مهمترین صفت های کمیتی نامعین اسامی غیر قابل شمارش :
little , a little , some , any , much , a lot , no
مهمترین صفت های کمیتی نامعین اسامی قابل شمارش :
few , a few , some , any , many , a lot , no
صفت ملکی ـ مالکیت اسم را معرفی می کند .
)my , your , his , her , its , our , your , their ……… (noun + ’s / noun of noun
قید  :کلمه ای است که معموال با قرار گرفتن بعد از فعل در باره آن توضیحاتی می دهد .
قید حالت  :چگونگی رویداد فعل را بیان می کند و عمدتا با افزودن پسوند به صفت حالت ساخته میشود.
beautifully , happily , quickly
قید تکرارنامعین  :باقرارگرفتن قبل ازفعل اصلی تکرار رویداد فعل را بیان می کند.
always , usually , sometimes , seldom , never
قید علت  :دلیل روی دادن فعل را بیان می کند.
…. so that , because …. , to infinitive ….
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قید مکان و زمان  :به ترتیب جایگاه و هنگام رویداد فعل را معرفی می کنند .
at school , in the evening
ضمیر  :کلمه ای است که باقرارگرفتن به جای کل یا بخشی از گروه اسمی جلوی تکرار آن را می گیرد.
ضمایر شامل ضمایر فاعلی – مفعولی – ملکی – موصولی و مبهم هستند .
ضمیرهای فاعلی :
I , you , he , she , it , we , you , they
ضمایر مفعولی :
me , you , him , her , it , us , you , them
ضمایر ملکی  :این ضمایر جایگزین اسم و صفت ملکی همراه با آن می شوند :
mine , yours , his , hers , its , ours , yours , theirs
ضمایر موصولی :
who , whom , what , that
ضمایر مبهم :
one , ones , somebody , someone , everybody , everyone

حروف ربط
نقش حروف ربط در جمله مرتبط ساختن دو سازه هم پایه با یکدیگر است .این حروف سه دسته هستند:
الف  :عطف
and : He wants to buy a garden and a car.
ب  :انتخاب
or : They will quit or we will go on.
ج  :تقابل
but : She has a big garden but they don’t.

حروف ربط هم آیند
عملکرد حروف ربط هم آیند قرارگرفتن درابتدای دو سازه هم پایه– برای نمونه دوسازه اسمی – و ارتباط
دادن آنها با یکدیگر است  .این حروف در دو گروه مثبت و منفی قرار می گیرند.
الف – هم آیندهای منفی  :در جمله های مربوط به این حروف فعل مثبت بوده اما جمله منفی است.
neither …… nor : Neither the boy nor the girl helped them.
ب – هم آیندهای مثبت  :بار معنایی جمله های مربوط به این حروف مثبت است.
either ……… or : He might work either here or there.
both ……… and : He is both rich and generous.

حرف تعریف معین
این حرف برای معرفی کردن اسم عامی به کارمی رود که قبال معرفی شده است .دربرخی موارد این حرف
در آغاز گروه اسمی که برای معرفی اسم خاص به کار می رود نیز کاربرد دارد.
the : The Alps - The United Nations , The Mississippi River
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زمان حال ساده
از این زمان برای بیان رویداد فعلی که به شکل معین و معمول انجام می گیرد استفاده می شود.
ساخت فعل با حذف عالمت مصدر انجام می شود اما برای سوم شخص مفرد پسوند به فعل افزوده میشود.
برای سوالی یا منفی کردن درصورت عدم وجود فعل کمکی به شکل زیر عمل می شود:
They do not (don’t) play.
He does not (doesn’t ) play .

They play .
He plays .

? Do they play
? Does he play

در صورت وجود فعل کمکی از همان فعل برای سوالی یا منفی کردن جمله استفاده می شود.
They are not ( aren’t ) happy .
She is not ( isn’t ) rich .

? Are they happy
? Is she rich

They are happy .
She is rich .

تمرین  :جمله های زیر را به انگلیسی ترجمه کنید .سپس هر جمله را یک بار سوالی و یک بار منفی کنید.
 =1آنها هر روز ساعت شش از خواب بیدار می شوند .
ترجمه ............................................................. :
پرسشی ........................................................... :
منفی .............................................................. :
 =2او در کتابخانه درس هایش را می خواند .
ترجمه ........................................................... :
پرسشی ......................................................... :
منفی ........................................................... :
 =3شما با عصبانیت صحبت می کنید .
ترجمه ....................................................... :
پرسشی ..................................................... :
منفی ....................................................... :

زمان گذشته ساده
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از این زمان برای بیان فعلی که در زمان گذشته روی داده و انجام آن تمام شده است استفاده می شود.
صرف فعل در این زمان مطابق بادستوری که درمقدمه به آن اشاره شد صورت می گیرد .برای سوالی ویا
منفی کردن جمالت صرف شده دراین زمان درصورت فقدان فعل کمکی درجمله به روش زیرعمل می شود:
She didn’t arrive early .
They did not (didn’t) sleep here.

? Did she arrive early
? Did they sleep here

She arrived early.
They slept here .

در صورت وجود فعل کمکی در جمله ازهمان فعل کمکی برای سوالی یامنفی کردن جمله استفاده می شود:
They were not (weren’t) on time.
He was not (wasn’t) a dentist.

? Were they on time
? Was he a dentist

They were on time .
He was a dentist.

تمرین  :جمله های زیر را به انگلیسی ترجمه کنید .سپس هر جمله را یک بار سوالی و یک بار منفی کنید.
 =1دیشب دندان هایش را مسواک کرد .
ترجمه ....................................................... :
پرسشی ..................................................... :
منفی ....................................................... :
 =2هفته گذشته کتابم را به او دادم .
ترجمه ..................................................... :
پرسشی ................................................... :
منفی ..................................................... :
 =3آنها سال گذشته کشور را ترک کردند .
ترجمه ................................................... :
پرسشی ................................................. :
منفی ................................................... :

زمان آینده ساده
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از این زمان برای بیان رویداد فعلی که هنوزاتفاق نیفتاده اما درزمانی بعد از زمان حال به وقوع می پیوندد
استفاده می شود .متداول ترین روش ساخت و همچنین سوالی و منفی کردن آن به شکل زیر است :
will/shall + infinitive without to
They will not (won’t) come soon.
She will not (won’t) support you.

? Will they come soon
?Will she support you

They will come soon .
She will support you .

در صورتی که رویداد فعل قریب الوقوع و در آستانه انجام شدن باشد ساخت زمان آینده به شکل زیراست:
be going + infinitive
He isn’t going to stay.
You aren’t going to leave.

?Is he going to stay
?Are you going to leave

He is going to stay .
You are going to leave.

 فعل های کمکی زیر نیز می توانند با توجه به معنی خود در ساخت زمان آینده به کار روند :can , may , shall
تمرین  :جمله های زیر را به انگلیسی ترجمه کنید .سپس هر جمله را یک بار سوالی و یک بار منفی کنید.
 =1آنها به لندن سفر خواهند کرد .
ترجمه ............................................................ :
پرسشی .......................................................... :
منفی ............................................................. :
 =2فردا دارم او را مالقات می کنم .
ترجمه ........................................................... :
پرسشی ......................................................... :
منفی ........................................................... :
 =3او برایم یک کتاب داستان خواهد خرید .
ترجمه ........................................................ :
پرسشی ...................................................... :
منفی ........................................................ :

زمان حال استمراری
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استمرار یعنی پیوستگی درانجام فعل .صورت استمراری فعل ارادی باافزودن پسوند به آن به دست می آید.
 زمان حال استمراری برای بیان انجام شدن یک فعل ارادی در"همین لحظه " -زمان حال به کار می رود.ساخت این زمان همراه با سوالی یا منفی کردن آن مطابق با فرمول زیرصورت می گیرد.
)am / is / are + verb(ing
They aren’t walking .
She isn’t watching TV.

?Are they walking
?Is she watching TV

They are walking .
She is watching TV.

شبه جمله های تاییدی/انکاری  :پاره گفتارهایی برای تایید خبر هستند که در بخش پایانی جمله خبری قرار
می گیرند .این شبه جمله ها از نظرمثبت یا منفی بودن متضاد جمله ای هستند که آن را تایید/انکارمی کنند.
عناصر تشکیل دهنده آنهاعبارتند از  :فعل کمکی جمله پایه(مثبت یا اختصارنفی)  +ضمیرفاعلی جمله پایه.
?The woman didn’t get angry , did she
?The children won’t make noise there , will they
تمرین  :جمله های زیر را به انگلیسی ترجمه کنید .سپس هر جمله را یک بار سوالی و یک بار منفی کنید.
 =1آنها در آشپزخانه دارند ظرف ها را می شویند .
ترجمه ................................................................. :
سوالی ................................................................ :
منفی ................................................................. :
 =2او دارد به اخبار گوش می دهد.
ترجمه ........................................................ :
سوالی ......................................................... :
منفی .......................................................... :
 =3تو دیشب با او صحبت کردی...نکردی ؟
ترجمه .............................................. :
=4خواهران تو به او چیزی نخواهند گفت...خواهند گفت ؟
ترجمه ........................................................... :

زمان گذشته استمراری
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این زمان برای معرفی انجام فعلی درزمان گذشته به کارمی رودکه با روی دادن فعلی دیگر قطع شده است.
ساخت آن با دستور زیر انجام می شود :
)was / were + verb(ing
I was walking when I saw him.
While he was studying, the man came in .
سوالی یا منفی کردن جمله صرف شده دراین زمان با استفاده از فعل های کمکی خود جمله انجام می شود.
They weren’t running .
She wasn’t laughing.

?Were they running
?Was she laughing

They were running .
She was laughing.

ادغام دو جمله مشابه با کاهش گروه فعلی جمله دوم
درصورتیکه دوجمله خبری از گروه های فعلی همسان برخوردار باشند برای جلوگیری ازتکرار گروه فعلی
مشابه می توان همانند نمونه های زیر به قرینه گروه فعلی جمله اول گروه فعلی جمله دوم را حذف کرد:
الف  :برای جمله های مثبت
, and subject +auxiliary + too , and so + auxiliary + subject
and…. too : He worked here./ I worked here……….. : He worked here and I did too.
and so …… :
He worked here and so did I .
ب  :برای جمله های منفی
)(,and subject +negative auxiliary+ either ),(and neither +positive auxiliary+ subject
and … either : I won’t go./ He won’t go. ……………… : I won’t go and he won’t either.
and neither ……. :
I won’t go and neither will he .
تمرین  :جمله های زیر را به انگلیسی ترجمه کنید .
 =1داشتم به سوال ها جواب می دادم که تلفن زد .
ترجمه ............................................... :
 =2ما در اون شرکت کار می کنیم  ...او هم همینطور.
ترجمه ...................................................... :
 =3او دوست ندارد در این جشن شرکت کند  ......ما هم همینطور .
ترجمه .................................................................. :

زمان حال کامل ساده – ماضی نقلی
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این زمان بیانگر آن است که انجام فعل در زمان گذشته آغاز شده اما تا زمان حال هنوز کامل نشده و یا
اثر انجام آن در زمان حال پا برجا است .ساخت آن با استفاده از فعل کمکی از دستور زیر پیروی می کند :
have / has + past participle
They have lived in this apartment since 1991 .
?Have they lived in this apartment since 1991
They haven’t lived in this apartment since 1991.
She has worked there for ten years .
? Has she worked there for ten years
She hasn’t worked there for ten years .

زمان حال کامل استمراری
این زمان با داشتن شاخصه های زمان حال کامل نمایانگر آن است که روی دادن فعل در زمان گذشته و
کامل شدن آن در زمان حال به شکل پیوسته و بدون وقفه است :
)have / has been + verb(ing
The telephone has been ringing for one minute .
They have been negotiating since two o’clock .
تمرین  :جمله های زیر را به انگلیسی ترجمه کنید .سپس هر جمله را یک بار سوالی و یک بار منفی کنید.
 =1از دو سال پیش در این دانشکده درس خوانده ام .
ترجمه ........................................................... :
سوالی .......................................................... :
منفی ............................................................ :
 =2یک ساعت است که بدون وقفه درحال شنا کردن بوده است .
ترجمه ............................................................. :
سوالی ............................................................. :
منفی .............................................................. :

زمان گذشته کامل ساده – ماضی بعید
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این زمان برای بیان رویداد فعلی به کار می رود که انجام آن درزمان گذشته قبل ازرخداد فعلی دیگرصورت
گرفته است  .ساخت این زمان با استفاده از فعل کمکی مطابق با دستور زیر صورت می گیرد :
had + past participle
They had learnt English before they went to Canada.
? Had they learnt English before they went to Canada
They hadn’t learnt English before they went to Canada .

زمان گذشته کامل استمراری
این زمان با داشتن شاخصه های زمان گذشته کامل نمایانگر آن است که روی دادن فعل در زمان گذشته
و کامل شدن آن تا زمان وقوع فعل دیگر به شکل پیوسته و بدون وقفه بوده است :
)had been + verb(ing
After she had been cleaning the rooms, the guests arrived .
تمرین  :جمله های زیر را به انگلیسی ترجمه کنید .سپس هر جمله را یک بار سوالی و یک بار منفی کنید.
 =1قبل از آنکه بخوابم شام خورده بودم.
ترجمه ........................................................ :
سوالی ........................................................ :
منفی ......................................................... :
 =2بعد از آنکه از دانشکده برگشت به دوستش تلفن زد .
ترجمه ......................................................... :
سوالی ......................................................... :
منفی .......................................................... :
 =3قبل از آنکه آن ماشین را بخرند به طور مداوم پول پس انداز کرده بودند.
ترجمه .............................................................................. :
سوالی .............................................................................. :
منفی ............................................................................... :

زمان آینده استمراری
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کاربرد این زمان برای پیش بینی رویداد انجام بدون وقفه فعل در زمان آینده است .ساخت این زمان مطابق
با فرمول زیر صورت می گیرد :
)will / shall be + verb(ing
He will be flying to Paris tomorrow this time .
?Will he be flying to Paris tomorrow this time
He won’t be flying to Paris tomorrow this time.

زمان آینده کامل ساده
کاربرد این زمان برای پیش بینی کامل شدن انجام یک فعل در زمان آینده است .ساخت این زمان مطابق با
فرمول زیر صورت می گیرد:
will / shall have + past participle
They will have finished the building by the next month.
?Will they have finished the building by the next month
They won’t have finished the building by the next month.
تمرین  :جمله های زیر را به انگلیسی ترجمه کنید .سپس هر جمله را یک بار سوالی و یک بار منفی کنید.
 =1هفته آینده این موقع درحال اسکی بازی خواهیم بود.
ترجمه ......................................................... :
سوالی ........................................................ :
منفی ......................................................... :
 =2تا سال آینده از دانشگاه فارغ التحصیل شده است .
ترجمه ...................................................... :
سوالی ...................................................... :
منفی ...................................................... :
 =3فردا این وقت نامه را دریافت کرده است .
ترجمه ................................................... :
سوالی ................................................... :
منفی .................................................... :

زمان آینده در گذشته ساده – مضارع التزامی
11
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کاربرد این زمان برای بیان احتمال رویداد فعل در زمان آینده است .ساخت این زمان با کاربرد فعل های
کمکی مطابق با دستور زیر صورت می گیرد:
would/could/might + infinitive without to
They would find the answer to the question.
?Would they find the answer to the question
They would not find the answer to the question.

زمان آینده در گذشته کامل ساده – ماضی التزامی
کاربرد این زمان برای بیان احتمال رویداد فعل در زمان گذشته است .ساخت این زمان با کاربرد فعل های
کمکی مطابق با دستور زیر صورت می گیرد :
would/could/might + have + past participle
He would have eaten the cake .
?Would he have eaten the cake
He wouldn’t have eaten the cake .
تمرین  :جمله های زیر را به انگلیسی ترجمه کنید .سپس هر جمله را یک بار سوالی و یک بار منفی کنید.
( =1شاید) او آن موتورسیکلت را می خرید.
ترجمه ......................................... :
سوالی ........................................ :
منفی ......................................... :
( =2احتمال) آنها در آن استخر شنا کرده باشند .
ترجمه .............................................. :
سوالی .............................................. :
منفی ............................................... :
( =3امکان) شما آن را برداشته باشید.
ترجمه ........................................... :
سوالی ........................................... :
منفی ............................................... :

مقایسه صفت ها
در مقایسه ویژه گی های دو یا چند اسم ( ویا فعل ) سه حالت پدید می آید:
12
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الف  :در درجه ویژگی ها برابرند :در این حالت برای بیان همسانی از فرمول زیر استفاده می شود:
as (adjective/adverb) as …………./ the same noun as
This ruler is 05cm. That ruler is 05cm.
This ruler is as long as that ruler. / This ruler is the same length as that ruler.
ب  :درجه ویژگی یک اسم (یا فعل )از ویژگی مشابه در اسم ( یا فعل ) دیگر بیشتر است  .در این حالت
برای نشان دادن برتری در صورتی که صفت از لحاظ ساختار واژگانی یک هجایی و یا دو هجایی بسیط
باشد از روش اول ودر صورتی که ازلحاظ ساختاری دوهجایی مرکب ویا بیشتراز دوهجا باشد از روش
دوم استفاده می شود:
Jack is tall but Joe is taller than Jack .
German is easy but Italian is easier than German .
French is useful but Portuguese is more useful in Latin America.
Japanese is difficult but Korean is more difficult than Japanese.
ج  :درجه ویژگی یک اسم ( یا فعل ) از درجه ویژه گی های همه اسمهای ( یا فعل های ) مورد مقایسه
باالتر است  .در این حالت نیز برای بیان حالت برترین با درنظر گرفتن شاخصه ساختاری واژه همانند باال
به صورت زیر عمل می شود :
Jim is the tallest of all .
English is the easiest language .
Spanish is the most useful of all .
Chinese is the most difficult language .
تمرین  :جمله های زیر را به انگلیسی ترجمه کنید:
 =1پالتوی من هم اندازه پالتوی تو است.
ترجمه ............................................. :
 =2دوست من قوی تر از برادر تو است.
ترجمه ............................................. :
 =3گل زیباترین گیاه در جهان است.
ترجمه .............................................. :

کلمه های پرسشی
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کلمه های پرسشی کلمه هایی هستند که هریک با توجه به معنی و نقش دستوری خود یک سازه یا بخشی
.از یک سازه از جمله را به شرح زیر مورد سوال قرار می دهند
 سازه فاعلی – کلمه پرسشی صرفا جایگزین سازه و یا بخشی از سازه شده و جمله بدون تغییر: الف
:سوالی می شود
The dentist fixed her tooth . ………………. Who fixed her tooth?
The washing machine washes the clothes. ……………… What washes the clothes?
A lot of coffee grows here . ………………. How much coffee grows here?
 سازه های دیگر – کلمه پرسشی پس از جایگزینی به جای واژه مورد نظر به ابتدای جمله پرسشی: ب
: منتقل شده و پس از آن جمله همراه با فعل کمکی شکل سوالی به خود می گیرد
She visits the patients . ………….. Who(m) does she visit ?
He painted the wall. ………………. What did he paint?
They may go to the office. ……………….. Where may they go?
We can begin the job in the evening. …………….. When can we begin the job?
He will borrow your bike. …………………. Whose bike will he borrow?
They prefer this picture . ………………… Which picture do they prefer.
He should come to solve this problem. ……………………. Why should he come?
He has a lot to lend them. ………………… How much does he have to lend them?
They have some friends here. ………………. How many friends do they have here?
She sometimes goes to the library. …………… How often does she go to the library?
It is ten kilometers to New York. ………………. How far is it to New York?
They lived there for ten years . ………………. How long did they live there?
: جمله های زیر را به انگلیسی ترجمه کنید: تمرین
= معموال چه کسی به این پرسش ها پاسخ می دهد ؟1
.................................................... : ترجمه
= لباس هایتان را کجا آویزان می کنید ؟2
...................................................... : ترجمه
= چه وقت اداره را ترک خواهید کرد؟3
..................................................... : ترجمه
= کدام مجله را می خواهید ؟4
.................................................. : ترجمه

14

