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گرامر
اقسام کلمه
کلمات در زبان انگلیسی به اقسام مختلفی شامل :اسم ( ،)nounفعل ( ،)verbصفت ( ،)adjectiveقید ( )adverbو ضمیر ()pronoun
تقسیم میشوند.
◄ فعل
فعل کلمه ای است که بر انجام گرفتن کاری یا وجود داشتن حالتی در گذشته ،حال یا آینده داللت میکند .افعال را به لحاظ مختلفی
میتوان دسته بندی کرد .بر یک مبنا میتوان افعال را به دو دسته فعل اصلی و فعل کمکی تقسیم کرد.
▪

فعل اصلی :فعل اصلی فعلی است که به همراهی فعل دیگر نیازی ندارد.
I broke the glasses.
The river always smells bad.

افعال اصلی در یک طبقه بندی به دو دسته افعال الزم و متعددی تقسیم میشوند.
برخی افعال متعددی میباشند و نیازمند اطالعات بیشتری (مفعول) هستند.
He likes coffee.
She maintains chicken farms.
برخی از افعال الزم میباشند و اطالعات الزم برای آنها در قالب مسند میباشد و نه مفعول.
Ali is ill.
They feel tired.
You look happy.
She remained healthy.
افعال اصلی متعددی را میتوان به دو گروه فعل معلوم و مجهول تقسیم بندی کرد.
فعل معلوم به فعلی گفته میشود که فاعل (کننده کار) معلوم باشد ،و فعل مجهول فعلی است که فاعل آن معلوم نیست ( مجهول است).
الزم
اصلی

فعل

متعددی

معلوم
مجهول

کمکی
▪

فعل کمکی :افعال کمکی کاربردهای گوناگونی دارند:

-1مشخص کردن زمان فعل ها:
از افعال کمکی برای ساختن تمام زمانها به غیر از حال ساده و گذشته ساده استفاده میشود.
She is studying.
They have arrived.
We will begin in an hour.
-2ایجاد حالت سوالی و منفی:
?Is she studying
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?Have you been driving
He is not studying.
She has not answered the phone yet.
-3در بعضی از موارد برای پرهیز از تکرار فعل اصلی از فعل کمکی استفاده میشود (مثل ضمیر که از تکرار اسم جلوگیری
میکند).
I had not planned to speak to them but I did.
-4برای تاکید:
I did phone.
گروه دیگری از افعال کمکی مانند  can, could, should, may, might, would,افعال  modalنامیده میشوند.

◄ فعل :to be
مصدر  to beچنانچه فعل اصلی جمله باشد به معنای "بودن" است.
Will be
خواهد /خواهند بود

Were
بودند

Was
بود /بودم

Are
هستند /هستید

Is
هست

Am
هستم

To be
بودن

آینده -جمع -مفرد

گذشته-جمع

گذشته-مفرد

حال -جمع

حال -مفرد

حال -مفرد

-

قسمت سوم فعل  been ، to beمیباشد.

◄ فعل have/ has
فعل  have/hasنیز چنانچه به عنوان فعل اصلی جمله باشند معنای داشتن و یا خوردن را میدهند.
Will have
خواهد داشت /خواهند داشت

Had
داشت -داشتند -داشتم

Has
دارد

Have
دارم -دارند

آینده -جمع -مفرد

گذشته -جمع -مفرد

حال -مفرد

حال -جمع

To have
داشتن -خوردن

◄ انواع فعل
هر فعل دارای  3ویژگی مهم میباشد :زمان -جمع و مفرد بودن -حالت
زمانهای فعل :گذشته -حال -آینده -آینده در گذشته
حالت فعل :ساده -استمراری -کامل -کامل استمراری

حالت ساده:
حالت ساده فعل همان فعل به شکل ساده خود(مصدر است) .برای نشان دادن زمان گذشته به فعل  -edاضافه میشود .برای تعیین
زمان آینده از فعل کمکی  willاستفاده میشود.
جمع -مفرد

زمان

حالت

فعل

حمع

حال

ساده

Study

مفرد

حال

ساده

Studies

جمع -مفرد

گذشته

ساده

Studied

جمع -مفرد

آینده

ساده

Will study
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حالت استمراری:
برای تعیین برخی از خصوصیات فعل از افعال کمکی استفاده میشود .به مثالهای زیر دقت کنید .در این مثال فعل اصلی study
است و اشکال مختلف آن را بررسی میکنیم:
جمع  -مفرد

حالت

زمان

فعل

جمع

ساده

حال

Study

نامشخص

استمراری

نا مشخص

Studying

مفرد

استمراری

حال

Is studying

مفرد

استمراری

گذشته

Was studying

جمع

استمراری

حال

Are studying

جمع -مفرد

استمراری

آینده

Will be studying

همانطور که در مثال باال میبینید یکی از حالتهای فعل حالت استمراری است که با افزودن پسوند  -ingبه فعل اصلی مشخص میشود .اما
زمانی که  ingبه تن هایی به فعل اضافه میشود تعیین دو خصوصیت دیگر فعل (زمان -جمع و مفرد بودن) امکان پذیر نمیباشد .در اینجا
افعال کمکی به ما کمک میکنند.
فعل  to beدر نفش فعل کمکی دو ویژگی دیگر فعل (زمان -جمع و مفرد بودن) را برای ما تعیین میکند.
پس فعل  to beچنانچه فعل اصلی باشد معنای بودن دارد و اگر فعل کمکی باشد به تنهایی معنای جداگانه ای ندارد بلکه زمان و جمع
و مفرد بودن فعل اصلی را تعیین میکند.
نتیجه گیری:
برای ساخت فعل استمراری مراحل زیر را انجام میدهیم:
-1به فعل اصلی  -ingاضافه میکنیم
-2فعل  to beمتناسب با زمان و جمع و مفرد بودن فعل به آن اضافه میکنیم.

حالت کامل:
یک حالت دیگر فعل حالت کامل میباشد که برای مشخص کردن این حالت از قسمت سوم فعل استفاده میشود .فعل  writeرا در
نظر بگیرید.
جمع  -مفرد

حالت

زمان

فعل

جمع

ساده

حال

Write

نا مشخص

کامل

نامشخص

Written

مفرد

کامل

حال

Has written

جمع

کامل

حال

Have written

جمع-مفرد

کامل

گذشته

Had written

جمع -مفرد

کامل

آینده

Will have written
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نتیجه گیری:
فعل  haveچنانچه فعل اصلی باشد معنای خوردن یا داشتن را دارد و اگر فعل کمکی باشد معنای جداگانه ای ندارد و فقط به
ترجمه فعل اصلی کمک میکند.
برای ساخت فعل کامل متناسب با زمان و جمع و مفرد بودن فعل ،فعل کمکی  haveرا به قسمت سوم فعل اضاقه میکنیم.
حالت کامل استمراری:
با توجه به توضیحات ذکر شده میتوانید حدس بزنید که فعل کامل استمراری چه اجزایی دارد :مراحل ساخت فعل کامل استمراری
را با هم به پیش میبریم:
خوب ،یاد گرفتیم که مشخصه فعل استمراری  ingاست و مشخصف فعل کامل قسمت سوم .برای ساخت فعل کامل استمراری
تکلیف چیست؟ آیا میتوانیم از قسمت سوم فعل استفاده کنیم و بعد به آن  ingاضافه کنیم؟ مثال بگوییم = written+ing
writtening؟؟؟؟؟؟
مسلما پاسخ شما منفی است .آنچه در این جا نیز به ما کمک میکند فعل کمکی خواهد بود.
جمع-مفرد

حالت

زمان

فعل

جمع

کامل استمراری

حال

Have been writing

مفرد

کامل استمراری

حال

Has been writing

جمع-مفرد

کامل استمراری

گذشته

Had been writing

جمع-مفرد

کامل استمراری

آینده

Will have been writing

جمع بندی:
شکل فعل

حالت فعل

زمان فعل

ساده (بدون مصدر )to

ساده

حال

زمان گذشته فعل
Will/ shall + verb

ساده

گذشته

ساده

آینده

Would/ should + verb

ساده

آینده در گذشته

Am/ is/ are + verb+ ing

استمراری

حال

Was/were + verb + ing

استمراری

گذشته

Shall/ will + be + verb + ing

استمراری

آینده

Would/ should + be + verb+ ing

استمراری

آینده در گذشته

Have/has + p.p

کامل

حال

Had + p.p

کامل

گذشته

Shall/ will + have + p.p

کامل

آینده

Would + have + p.p

کامل

آینده در گذشته

Have/has + been + verb+ ing

کامل استمراری

حال

Had + been + verb + ing

کامل استمراری

گذشته

Will/ shall + have been + verb + ing

کامل استمراری

آینده

Would have been + verb +ing

کامل استمراری

آینده در گذشته
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فعل مجهول
در برخی از موارد در جمالت از فعل مجهول به جای معلوم استفاده میشود این موارد عبارتند از -1 :زمانی که فاعل ناشناخته یا مجهول
است -2 .زمانی که فاعل کامال برای شنونده یا خواننده مشخص و شناخته شده است و نیازی به بیان آن نمیباشد -3 .زمانی که فاعل
اهمیت چندانی ندارد و نیازی به ذکر آن نمیباشد.
برای ساخت فعل مجهول از قسمت سوم فعل اصلی استفاده میشود .مثال  writtenاما همانند آنچه در رابطه با فعل کامل توضیح دادیم
قسمت سوم فعل به تنهایی زمان و حالت فعل را مشخص نمیکند .لذا در اینجا نیز دست به دامن فعل کمکی میشویم.
جمع -مفرد

حالت

زمان

فعل

مفرد

ساده

حال

Is written

مفرد

ساده

گذشته

Was written

جمع

ساده

گذشته

Were written

مفرد

استمراری

حال

Is being written

جمع

استمراری

حال

Were being written

جمع

کامل

حال

Have been written

جمع-مفرد

ساده

آینده

Will be written

نکته  :2در مورد فعل مجهول جمع و مفرد بودن فعل با توجه به مفعول تعیین میشود و نه فاعل.
معلوم

مجهول

I write a letter.
I am writing a letter.
I wrote a letter.
I was writing a letter.
I have written a letter.
I have been writing a letter.
I had written a letter.
I had been writing a letter.
I will write a letter.
I can write a letter.
I might write a letter.

A letter is written.
A letter is being written.
A letter was written.
A letter was being written.
A letter has been written.
A letter has been being written.
A letter had been written.
A letter had been being written.
A letter will be written.
A letter can be written.
A letter might be written.
◄ ساختار جمالت انگلیسی
با توجه به نوع فعل جمله (معلوم -مجهول) دو ساختار را برای جمالت در نظر میگیریم.
جمله معلوم :
(مسند)مفعول +فعل معلوم +فاعل
جمله مجهول:
فاعل  +by+فعل مجهول +مفعول
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 فاعل. مرحله بعد برای ترجمه یک جمله تعیین فاعل و مفعول جمله میباشد.تا این قسمت یاد گرفتیم که فعل و نوع آن را تعیین کنیم
.و مفعول همواره یک اسم یا گروه اسمی هستند
:تمرین
جمله

 مجهول/معلوم

One alcoholic drink can impair one's driving performance.
Tests must be carried out to confirm the therapeutic efficacy of a drug.
The physician prescribed some pills to ease his headache.
Body heat is lost by radiation in the form of infrared heat rays.
I understood the issue only superficially.
Epidemiologists believe that immunity by vaccination should be reinforced for
some diseases every ten years.
Blood is diverted from the periphery of the body to vital organs.
◄ اسم
. اسب- کتاب- علی: مثل. حیوانات یا هر چیز دیگری به کار میرود، اشیاء،اسم کلمه ای است که برای نامیدن اشخاص
:شناسایی اسم
 در ادامه برخی از این پسوندها همراه.راههای مختلفی برای شناسایی اسم وجود دارد که یکی از آنها توجه به پسوندهای اسم ساز میباشد
.با مثال آمده اند
-er
Teacher

-ment
Development

تکامل

-ness
Darkness
تاریکی

-age
Shortage

کمبود

-dom
Freedom
آزادی
-ery
Discovery
کشف

-ee
Employee

معلم

-or
Actor

بازیگر

-ism
Marxism
مارکسیسم
Imperialism امپریالیسم

کارمند

-ion
Action

عمل

-hood
Childhood
کودکی
-ist
Psychologist
Sociologist

-ation
Admiration
تحسین
-al
Dismissal
اخراج
-ence
Adherence
چسبندگی
-ity
Severity
شدت-وخامت
-ship
Relationship

-ity, ty
Purity
خلوص
-ance
Tolerance
تحمل
-ent
Student

دانش آموز

-ive
Objective

هدف

-logy
ارتباط

Biology

زیست
شناسی

روانشناس
جامعه شناس
:قواعد جمع بستن اسمها

: مثل. به آخر کلمه جمع بستs ✓ بیشتر اسامی را میتوان با افزودن
Book ………..Books
Chair……………Chairs
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✓ هرگاه اسمی به  z ،x ،ch ، sh،sختم شود ،در جمع بستن  esمیگیرد .مثل:
Box…………….Boxes
Bench……………..Benches
Dish…………..….Dishes
Bus….…………Buses
✓ هرگاه اسمی به  yختم شود ،چنان چه قبل از  yیک حرف صدا دار ( )a,e,I,o,uباشد ،هنگام جمع بستن تنها  sمیگیرد.
مثال:
Day……………..Days
Boy…………Boys
❖ اما اگر قبل از  yیک حرف بی صدا داشته باشیم y ،تبدیل به  iشده و سپس  esاضافه میشود .مثال:
Duty…………..Duties
Baby………….Babies
✓ هرگاه اسمی به  oختم شود چنان چه قبل از  oیک حرف صدادار داشته باشیم ،هنگام جمع بستن تنها  sمیگیرد .مثال:
Radio…………….Radios
❖ اما اگر قبل از  oیک حرف بی صدا داشته باشیم  esافزوده میشود .مثال:
Potato…………Potatoes
Hero………..Heroes
✓ هرگاه اسمی به  fیا  feختم شود ،هنگام جمع بستن ابتدا  fیا  feرا به  vتبدیل می نماییم و سپس  esرا اضافه میکنیم.
مثال:
Life…………Lives
Leaf………….Leaves
Wife…………..Wives
نکته :قواعد فوق در مورد اضافه شدن  sبه فعل نیز صدق میکنند.
•

موارد استثناء:
Roof………….Roofs

Belief…………..Beliefs

✓ برخی اسامی هنگام جمع بستن تغییر نمیکنند .مثل:
Sheep………Sheep
Fish………..Fish
Species………..Species
Series………….Series
Means………….Means
✓ برخی اسامی هنگام جمع بستن شکلشان تغییر میکند .مثل:
Woman…………Women
Mouse………………Mice
Foot………………….Feet

Man………..…..….Men
Child…………..Children
Tooth………..Teeth

✓ اسامی غیر قابل شمارش شکل جمع ندارند و همیشه مفرد به کار میروند .مثل:
Bread- Information- Knowledge- Money- Water,… .

نکته:
مفرد

+S

فعل

جمع

+S

اسم
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کاربرد ‘sو of
این حروف برای بیان مالکیت به کار میروند.
 ‘sزمانی به کار میرود که مالک جاندار باشد .این عالمت به مالک میچسبد و دو کلمه بر عکس ترتیب فارسی نوشته میشوند.
مادر نوزاد = baby’s mother
نکته :اگر آخرین حرف اسم مالک  sباشد ( مثل زمانی که با اضافه کردن  sیک اسم را جمع میبندیم مثل  )booksدر این زمان
به جای افزودن  ‘sتنها ‘به اسم اضافه میشود ( .به علت تلفظ دشوار چنانچه دو صامت پشت سر هم قرار بگیرند).
کالس دانش آموز = student’s class
کالس دانش آموزان = students’ class
گاهی مالک جاندار نیست اما کلمه مقابل آن جاندار است .چون  ‘sفقط به مالک جاندار متصل میشود در این موارد صرفا دو کلمه بر
عکس ترتیب فارسی نوشته میشوند و  ‘sبه اسم اول (مالک) اضافه نمیشود.
کودکان این خیابان = this street children
کلمه  ofبرای مالکیت دو اسم غی ر جاندار به کار میرود .و ترتیب واژگان به همان ترتیب فارسی نوشته میشود.
در اتاق= the door of the room
تمرین:
Risk of a disease
Blood vessels
The function of the kidney
The patient’s pain
Lung function
◄ صفت
صفت کلمه ای است که اسم را توصیف میکند.
It is a beautiful day.
My teacher is very young.

شناسایی صفت:
همانند اسم ها یکی از راههای شناسایی صفتها پسوندهای صفت ساز است .به پسوندها و مثالهای آنها دقت نمایید.
-y
خونین

Bloody

مکمل

-less
بدون درد

Painless

-ous
Delicious
خوشمزه

دردناک

-ary
Complementary
-ful
Painful
-ive

موثر

Effective

تصادفی

-al
Accidental

-ic, -ical
Atomic
اتمی
-ent
Dependent
وابسته

-able
Acceptable
قابل
قبول
-some
مزاحم Bothersome
-ance
Abundance
فراوان
عضالنی

تهران02126219921 :
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استاد :شاهرضا

جای صفت در جمله:
-1قبل از اسم:
You’ve got brown eyes.
-2به تنهایی بعد از افعال ربطی.
افعال ربطی عبارتند از:
احساس کردن

feel

به نظر رسیدن

look

بودن

to be

گشتن ،شدن

turn

به نظر رسیدن

sound

مزه داشتن

taste

شدن

fall

به نظر رسیدن

seem

بو داشتن

smell

شدن

go

به نظر رسیدن

appear

شدن

Become/get

ماندن

stay

شدن

grow

بودن ،ماندن

keep

 feelدر معنی (لمس کردن)( taste ،چشیدن)( smell ،بوییدن)( grow ،رشد کردن ،پرورش دادن)( look ،نگاه کردن)turn ،
(چرخیدن)( get ،رسیدن ،خریدن)( keep ،نگهداری کردن) ( make ،ساختن)( appear ،ظاهر شدن) ،افعال ربطی محسوب نمیشوند.
بعد از افعال ( sitنشستن)( stand ،ایستادن) ،و  ( lieقرار داشتن) میتوان از صفت استفاده کرد:
Please sit/ stand still.
The book lay open on his desk.
برخی از صفات با افزود  theقبل ار آنها بدل به اسم جمع میشوند .این صفات معموال به وضعیت اجتماعی یا اقتصادی ،سالمتی و شرایط
بدن و همچنین سن مربوط میشوند :مثال:
فقرا The poor
جوانان The young
نابینایان The blind
نکته :برخی از صفات به  lyختم میشوند:
( Friendlyصمیمی)( lively ،زنده،شاد)( elderly ،مسن)( lonely ،تنها)( lovely ،زیبا)( likely ،احتمالی)( deadly ،مرگبار،
مهلک)
اسم میتواند در نقش صفت ظاهر شود و اسم بعد از خودش را توصیف کند:
A glass door
A computer program

◄ صفات فاعلی و مفعولی:
صفات فاعلی
صفاتی هستند که بیانکر (اثرگذاری) میباشند و با افزودن  ingبه فعل ساده (مصدر بدون  )toساخته میشوند .مثال:
Interest+ ing= interesting
Excite+ ing = exciting

تهران02126219921 :

مشهد05138672297:
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صفات مفعولی
. به فعل ساده ساخته میشوندed صفاتی هستند که بیانگر (اثر پذیری) میباشند و با افزودن
Interest+ ed= interested
Confuse+ ed= confused
: کلمه صحیح را انتخاب کنید:تمرین
He works very hard. It is not surprising/ surprised that he is always tired.
Did you meet anyone interesting/ interested at the party?
Steve is very young at telling funny stories. He can be very amusing/ amused.
If a person is boring/ bored, this means that they make other people boring/ bored.
◄ قید
. قید دیگر و یا یک جمله را توصیف میکند، صفت،قید کلمه ای است که فعل
He speaks English well.
The weather was too cold yesterday.
She drives very carefully.
Fortunately, no one was hurt.
 استly پرکاربردترین پسوند برای ساخت قید
-ly

@hamraz_edu :پشتیبانی تلگرام و ایتا

Rapidly

به سرعت

Easily

به راحتی

Quickly

به سرعت
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