
 زبان انگلیسی نهم ( 2) گرامر درس 

Grammar Lesson 2 
 

 زمان حال استمراری :

 برای بیان کاری که هم اکنون در حال انجام می باشد ، از زمان حال استمراری استفاده می کنیم.

  +   فاعل  am/is/are+  + فعل اصلی  ingکامل کننده جمله  +   ساختار جمله :

 مثال :

I am speaking Persian.               She is speaking Persian. 

He is speaking Persian.              You are speaking Persian.            

We are speaking Persian.          They are speaking Persian.          

Pedram is speaking Persian.       Ali is speaking Persian. 

Amin and Amir are speaking Persian. 

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

 کاربرد:

 اکنون جريان دارد:ی بیان عملی که همابر -1

 

باشد، اما الزاماً در همین زمان صحبت کردن در حال رخ دادن برای بیان عملی يا موقعیتی که در حال حاضر در حال وقوع می -2

 نیست:

 

ول، شخص گوينده ممکن است در همین لحظه مشغول مطالعه کتاب باشد و يا اينکه ممکن ا )توجه داشته باشید که مثلاً در جمله

 است منظورش اين باشد که مدتی است مشغول مطالعه کتاب است ولی هنوز تمام نشده است.(

 برای بیان قراری تعیین شده در آينده: -3

 

 برای بیان کار يا شرايطی موقتی: -4

  

 بهترش را پیدا کنمکنم يک کنم، اما دارم سعی میدر حال حاضر در يک آپارتمان کوچک زندگی می

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

 

 She is watching the Tv. 

 He is working at the moment.   

  I'm reading an exciting book. 

  He is learning Arabic. 

  I am meeting him at the park. 

  I'm living in a small flat now, but I'm trying to find a better one. 
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 سوالی کردن:

 جا به جا کنیم.برای سوالی کردن کافی است که فعل و فاعل را 

 مثال :

Am   I booking a room?                  Is she booking a room? 

Is he booking a room?                   Are you booking a room? 

Are they booking a room?             Are Amin and Amir booking a room? 

Is Mr.Rahimi booking a room?       Is Mrs.Karimi booking a room? 

Is your father booking a room? 

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

 منفی کردن : 

 اضافه کنیم.  am,is,are)( to be   ،not کافی است به فعل های ، برای منفی کردن

   مثال :

I am not visiting London.                      She is not visiting London. 

He is not visiting London.                     You are not visiting London.            

They are not visiting London.               Amin and Amir are not visiting London. 

Mr.Rahimi is not visiting London.           Mrs.Bahrami is not visiting London.  

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

 Wh Questionsیا   (… ,who , what , where , how) پرسشی کلمات با همراه سوالی جملات

برای پرسیدن از موارد و  «می آیندابتدای جمله ی سوالی » کلماتی هستند که در (… , where , who)کلمات پرسشی 

 به کار می رند.)مکان ، شخص و ...(  مختلف 

  مثال :

 

 

 

 فاعل فعل
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پشت سر هم  hو  w لزوماً نبایداما .می باشند h و w ی، به این دلیل به این نام هستند که دارای دو حرف wh کلمات پرسشی 

هرکدام از این کلمات برای پرسیدن سوال خاصی از جمله استفاده می شوند و با استفاده از آنها می توان درباره  . How بیایند مثل

 :نیدفاعل، مفعول، چگونگی انجام فعل، محل، زمان و هدف انجام فعل سوال کرد. در جدول زیر تعدادی از آنها را مشاهده می ک

 

 

 Who , What(                                                              فاعل جملهچه کسی؟ ، چه چیزی؟ )      

 Whom , What              (                                 مفعول جمله)  چه چیزی را؟ ،  چه کسی را؟      

 How(                                                                                                      قید حالتچگونه؟ )      

 Where(                                                                                      قید مکانچه جایی؟ کجا؟ )      

 When(                                                                                         زمان قیدچه زمانی؟ کِی؟ )      

 Why(                                                                                                           قید هدفچرا؟ )      

 

 گفته شده است. (5) صفحه پنجممطالب پایین مکمل یادگیری هستند و آن چیزی که مربوط به درس می شود در که دقت کنید 

 ؟What ؟ چه چیزیWho چه کسی

به  What و اگر غیر انسان )اشیا یا حیوان( باشد، از ” چه کسی“به معنای  Whoبرای پرسیدن فاعل جمله، اگر انسان باشد، از 

برای سوال کردن از فاعل جمله، تنها باید   و فاعلی، استثنا هستند What و .Who استفاده می کنیم” چه چیزی“معنای 

Who  یاWhat را به جای فاعل قرار دهیم و بقیه جمله را بدون تغییر بنویسیم. به مثال های زیر دقت کنید: 

 .David wakes up at 7 o’clock every morning                                         .صبح بیدار می شود 7ديويد هر روز ساعت 

 ?Who wakes up at 7 o’clock every morning                                  صبح بیدار می شود؟ 7چه کسی هر روز ساعت 

 .His dog runs fast                                                                                                               .سگ او سريع می دود

  ?What runs fast                                                                                                             چه چیزی سريع می دود؟

 ؟What  ؟ چه چیزی را Whom چه کسی را

 Whatو اگر غیر انسان )اشیا یا حیوان( باشد، از ” چه کسی را“به معنای  Whomبرای پرسیدن مفعول جمله، اگر انسان باشد، از 

، سوالی کرده و سپس مفعول را whبدون  استفاده می کنیم. برای این کار، جمله را مانند سوالی نوع اول” چه چیزی را“به معنای 

 .را به ابتدای جمله اضافه می کنیم Whatیا  Whom حذف می کنیم و 
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 .David meet the manager yesterday morning                                           .ديويد ديروز صبح مدير را ملاقات کرد

–>Did David meet the manager yesterday morning?                                                               

 ?Whom did David meet yesterday morning                                      ديويد ديروز صبح چه کسی را ملاقات کرد؟

                                                                                      .The dog eat its food .يش را خورداسگ غذ

–>Did the dog eat its food?                                                                                                   

 ?What did the dog eat                                                                                                سگ چه چیزی را خورد؟

 ؟How چگونه

استفاده می کنیم. برای اين کار، همانطور که قبلا هم گفته ” چگونه، چطور“به معنای  Howبرای پرسیدن حالت و چگونگی انجام فعل جمله، از 

 .را به ابتدای جمله اضافه می کنیم How شد، جمله را مانند سوالی نوع اول، سوالی کرده و سپس قید حالت را حذف می کنیم و 

 .You went to Mashhad by plane                                                                            .شما با هواپیما به مشهد رفتید

–>Did you go to Mashhad by plane?                                                                                         

 ?How did you go to Mashhad                                                                                   شما چگونه به مشهد رفتید؟

 ؟ Where کجا

استفاده می کنیم. برای این کار، مانند کلمات پرسشی ” چه جایی، کجا“به معنای  Where برای پرسیدن از محل انجام فعل، از 

را به ابتدای جمله اضافه  Where قبل، جمله را مانند سوالی نوع اول، سوالی کرده و سپس قید مکان را از جمله حذف می کنیم و 

 .می کنیم

 .I saw your son at work last week                                                               .شما را سرِکار ديدم پسرمن هفته قبل 

–>Did I see your son at work last week?                                                                                   

 ?Where did I see your son last week                                                           شما را کجا ديدم؟ پسرمن هفته قبل 

 ؟When  چه زمانی

استفاده می کنیم. برای این کار هم، مانند قبلی ها، جمله را مانند ” چه زمانی“به معنای  Whenبرای پرسیدن زمان انجام فعل، از 

 .را به ابتدای جمله اضافه می کنیم Whenسوالی نوع اول، سوالی کرده و سپس قید زمان را حذف می کنیم و 

 .They went to movie last night                                                                                   .آنها ديشب به سینما رفتند

–>Did they go to movie last night?                                                                                           

 ?When did they go to movie                                                                                          آنها کِی به سینما رفتند؟
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 ؟ Why چرا

استفاده می کنیم. برای این کار، جمله را مانند سوالی نوع اول، سوالی ” چرا“به معنای  Whyبرای پرسیدن هدف انجام فعل، از 

 .را به ابتدای جمله اضافه می کنیم Whyحذف می کنیم و کرده و سپس قید هدف را 

 .David went home to rest                                                                        .ديويد برای استراحت )کردن( به خانه رفت

–>Did David go home to rest?                                                                                                  

 ?Why did David go home                                                                                                چرا ديويد به خانه رفت؟

 

 شیوه ساختن:

را در  کلمه ی سوالی متناسبو  بخشی که میخواهید در مورد آن سوال بپرسید را حذف کنیدبرای ساختن سوال از جمله ی خبری، 

فاعل جمله باشد   Who)در مواقعی کهمناسب استفاده کنید.  فعل کمکی ز، ازمان فعلسپس با توجه به ابتدای جمله قرار دهید. 

از فاعل کردن  . پس برای سوالفاعل باشد ) برای اشیاء و حیوان( Whatو  همینطور زمانی که  (.از فعل کمکی استفاده نمیکنیم

 Aliما  توجه کنید. 5را به جای فاعل قرار دهیم و بقیه جمله را بدون تغییر بنویسیم. به مثال   Whatیا   Whoجمله، تنها باید 

 را که فاعل است حذف میکنیم.

  مثال :

    

 

 

 

 

  در مثال پنجwho .فاعلی داريم 

  در مثال ششwho .به صورت مفعولی به کار رفته 

  درصورت قرار گرفتن افعال کمکی مانندdid/does که حالتی جز به.. )آيد می ساده صورت به اصلی فعل در جمله who  فاعلی

 در بالا. 5مثال . مثل داشته باشیم(

 

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

 

is her book? where >>> . on the desk is Her book1.                             

is she studying? What>>> English 2. She is studying  

go?did you  Where. >>> zoo3. We went to a  

drive? does he How. >>> slowly4. He drives  

 Mary? loves Wholoves Mary. >>>  Ali5.  

  َ  does Ali love?  Who. >>> Mary lovesAli 6.  

مری رو دوست دارد؟ چه کسی

دوست دارد؟ چه کسی راعلی         
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 مخفف کردن:

 دقیقاً مانند آنچه در درس يک خوانديم عمل می کنیم. notبا فاعل يا با  ،to be (am/is/are) های فعل کردن مخفف برای

  مثال :

 

 

 

 

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

 مالکیت:

 مالکیت در زبان انگلیسی دو نوع است:

 بیان می (my,your,his,her,our,their)يا صفات ملکی  s'  مالک، انسان است و با مالکیت انسان: -الف

 شود.

 بیان می شود. ofو با  مالک، شی است مالکیت اشیاء: -ب

 مثال :

 مالکیت انسان

 (.اضافه می شود (s') اگر مالک نام مربوط به انسان باشد بعد از نام انسان)

My father         Your father      His father      Her father 

Our father        Your brother      Their father      Amin's father 

Ali's mother        Mr.Ehsani's son         Mrs.Rasooli's address 

Amir's E-mail           Zahra's scarf      Fatemeh and Zahra's brother 

 

 می گیرد. ( s آپاستروف)یا  s'فقط آخرین اسم  یا چند مالک داریم نکته: وقتی ما چند اسم داریم
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 شیمالکیت 

 (.بکار می رود (of) باشد بین دو اسماگر مالک نام مربوط به غیر انسان )

The door of the class          The door of the car 

     The door of the room           The window of the car     

The wheels of the car          The legs of the chair 

The legs of the table        The leaf of the tree 

 

بعد از  (') آپاستروف 1جمع داشته باشد برای بیان مالکیت کافی است  sاگر مالک انسان  نکته:

s .بیاید 

         Teachers' office (معلمان )دفتر             

  shirts s'oyB               (پسران پیراهن های)  

           Students' name  (دانش آموزان)نام                                      

   mothers s'irlG (دختران مادر های)                                     

____________________________________________________________________________________   
 پایان.

 

 سید حسن میرعربشاهی  تهیه و تنظیم از :

 جناب آقای گیل پوربا تشکر از زحمات دبیر خودم 

 Dahomi10@کانال : 
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