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نکات گرامری کتاب نهم

درس اول

افعال  to beدر زبان انگلیسی شامل  am – is – areهستند و بعد از فاعل یعنی کلمه دوم درجمله می آیند .این افعال به معنی هستن می باشند.
( } + isاسم مفرد) { he , she ,

(} + areاسم جمع ) {you, we, they
برای سوالی کردن جمالت دارای افعال  to beفقط کافیست فعل  tobeرا به اول جمله بیاوریم :

?Are you

برای منفی کردن جمالت دارای افعال  tobeفقط کافیست بعد از افعال  to beکلمه  notبیاوریم:
انسان
مالکیت

‘s

غیر انسان of

I + am
you are

you are not clever.

Ali’s new car.
the door of class.

درس دوم

op
.ir

زمان حال استمراری :کاری که در همین لحظه و االن در حال انجام گرفتن باشد و قطع نگردد .کلمه االن ( )nowدر آخر این جمالت نشان دهنده استمرار
فعل می باشد .افعال در حالت استمراری همیشه باید  ingداشته باشند به الگوی زیر برای ساختن این گونه از جمالت دقت کنید:
am
 + isفاعل
)  + ing…………… ( nowفعل اصلی +
He is watching TV now.
are
به یاد داشته باشیم چون این گونه جمالت دارای افعال  tobeمی باشند مانند جمالت درس اول با جابه جایی فعل  tobeو فاعل سوالی و به کمک حرف  notبعد ازفعل  tobeمنفی می شوند.

درس سوم

st

زمان حال ساده :کاری که از سرعادت و همیشه و هرروز انجام می گیرد .فعل اصلی یا کلمه دوم در جمله انجام دادن کاری را نشان می دهد .این فعل
همیشه ساده است و تغییری نمی کند.
تذکر  :فاعل سوم شخص مفرد که شامل (  He – sheو اسم مفرد( می باشد بر روی فعل تغییر ایجاد می کند و به فعل اصلی  sسوم شخص می دهد.
 + s .فعل اصلی +

اسم مفرد – He – she

= فاعل سوم شخص مفرد

 .فعل اصلی ساده  +اسم جمع – I – you – we – they

= فاعل معمولی

as

) He ……….. a chess. ( play , plays
) 2. We ……….. the door. ( close – closes
سوالی کردن= برای سوالی کردن زمان حال ساده در ابتدای جمله برای فاعل های معمولی کلمه ی  Doو برای فاعل سوم شخص مفرد کلمه  Doesمیگذاریم.
) 1. ……… they clean room? ( Do - Does
) 2. ……….. she go to park? ( Do – Does

توجه

 don’t – doesn’tرا بیاوریم و  sفعل اصلی هم حذف شود.

cl

منفی کردن= برای منفی کردن حال ساده باید بین فاعل و فعل اصلی با توجه به نوع فاعل یکی از افعال

1.

) 1.we ………. Come home. ( don’t – doesn’t
) 2. Reza…………… clean his room.( don’t – doesn’t
در جمالت سوالی و منفی زمان حال ساده ،فعل اصلی جمله باید ساده باشد و هرگز  Sسوم شخص نگیرد.
) 2. Does the boy …………. a bike? ( rides – ride

)1.Mina doesn’t …………. a car. ( drive – drives

صفات ملکی :نشان دهنده مالکیت انسان بر اشیا می باشد و همیشه باید قبل از اسم اشیا بیاید .صفات ملکی از قرار زیر است:
) 1.The children like ………… father. ( your- his – their

 = There isوجود دارد ( درابتدای جمالت دارای اسم مفرد می آید)
 =There areوجود دارند ( درابتدای جمالت دارای اسم جمع می آیند)
1. There is an apple.
2. There is some tea.
3. There are two books. 4. There are many students.

صفات ملکی

فاعل

my
Your
our
Their
His
her

I
You
We
They
He
She

Ali’s

Ali

نکات گرامری کتاب نهم

درس چهارم
why
چرا

کلمات پرسشی:

How
چطور

who
چه کسی

when
چه موقعی

what
چه چیزی

where
کجا

در جواب سوال  whoاسم شخص می آید ،درجواب سوال  whyمعموال  becauseمی آید ،درجواب سوال Howحرف اضافه  Byبا اسم وسیله نقلیه می آید.
کلمات پرسشی باید قبل از یک جمله سوالی بیایند یعنی جمله باید با یک فعل کمکی  tobeیا  doو  doesسوالی شده باشد .فقط کلمه سوالی  whoدر این بین استثناء است.
)جمله سوالی( ?Where do you live
( whoرا در ابتدای یک جمله غیر سوالی هم می توان آورد ( ?Who helps you in English
قیدهای تکرار :قیدهای تکرار با توجه به معنی خودشان تعداد مرتبه های انجام گرفتن یک فعل را در جمله نشان می دهند که به دو صورت زیر در جمله می آیند:
فعل اصلی  +قیدتکرار  +فاعل
She never plays tennis.

قیدتکرار  tobe +فعل  +فاعل
She is always late.

often
اغلب

never
هرگز

sometimes
بعضی وقتها

always
همیشه

usually
معموال

درس پنجم و ششم
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زمان گذشته ساده :کاری که در زمان گذشته اتفاق افتاده است و تمام شده باشد .نشانه زمان گذشته قید زمان گذشته است که در آخر جمالت گذشته می آید .برای تغییر زمان
یک جمله ابتدا باید در آخر جمله قید گذشته بگذاریم و سپس به سراغ فعل اصلی رفته و اگر با قاعده است به آن  edاضافه می کنیم و اگر فعل بی قاعده باشد ( لیست افعال
بی قاعده در صفحات  131تا  133کتاب درسی آورده شده است) آن را تغییر شکل داده و به گذشته تبدیل می کنیم.
قبل  ،پیش

ago

گذشته

last

دیروز

قید زمان گذشته

yesterday

st

گرفتن ed
با قاعده
افعال اصلی
تغییر شکل دادن ( صفحه  131تا )133
بی قاعده
) We ……….. football last week. ( play – played
) My son ………… his leg yesterday ( break – broke
سوالی کردن زمان گذشته  :برای سوالی کردن این جمالت فقط کافیست درابتدای جمله فعل کمکی گذشته  Didبیاوریم و فعل اصلی هم به زمان حال برگردد ed (.نگیرد)
منفی کردن زمان گذشته :برای منفی کردن این جمالت فقط کافیست بین فاعل و فعل اصلی کلمه  didn’tبیاوریم و فعل اصلی به زمان حال برگردد ed (.نگیرد)
1. She worked at office last year.
2. We ate lunch 2 hours ago.
توجه  :درجمالت منفی و سوالی زمان گذشته فعل اصلی باید
?A: Did she work at office last year
?A: Did we eat lunch 2 hours ago
ساده باشد و هرگز  edنگیرد و همچنین به زمان گذشته تبدیل
B: She didn’t work at office last year.
B: We didn’t eat lunch 2 hours ago.
نشودThey didn’t …….a house. ( buy – bought ).

as

گذشته افعال  : to beافعال کمکی  am – is – areوقتی به زمان گذشته می روند تغییر قیافه می دهند و به افعال  wasو  wereتبدیل می شوند:
am
was , is
was , are
were.
 wasفاعل مفرد
 wereفاعل جمع
این جمالت زمان گذشته بدلیل اینکه دارای افعال کمکی  wasو  wereهستند مانند افعال  tobeسوالی و منفی می شوند .برای سوالی کردن آنها را به اول جمله می
آوریم و برای منفی کردن هم بعد از این افعال کلمه  notمی گذاریم.
) 1.He ……. At school yesterday.( was – were ) 2. Where ..… they last night? ( was – were ) 3. His uncle …… here. ( wasn’t – weren’t

( مفعول معموال بعد از افعال اصلی در جمله می آیند)
)him

She likes him. ( her son

مفعول  +فعل اصلی  +فاعل
She likes her son.

cl

ضمایر مفعولی :در زبان انگلیسی می توان بجای مفعول جمله و با توجه به معنی آن یکی از ضمایر مفعولی زیر که برای بیان کردن بسیار آسانتر هستند را به کار برد.
She

He

They

We

You

I

her

him

them

us

you

me

ضمایر فاعلی
ضمایر مفعولی

آهنگ جمالت ) Intonation ( :
He never takes a bus.
They always go shopping on Thursdays.

جمالت مثبت یا منفی خبری که
یک موضوع را خبر می دهند.

Falling

?Where does he go
?Who needed my pen

جمالت سوالی که با کلمات wh
دار شروع می شوند.

Falling

تمام جمالت سوالی که با افعال
کمکی  to beو یا do , does
شروع می شوند.
جمالت تعجبی و شگفت آوری که
معموال با کلمات  whشروع می
شوند ولی عالمت تعجب ! دارند.

Rising

?Are you upset
?Do you come with us
?Was he absent yesterday
! It is fantastic
!What a beautiful flower
! That’s graet

Rising

