
 زبان انگلیسی نهم ( ۴) گرامر درس 

Grammar Lesson 4 

 

 (How , where , what , who) :جملات سوالی همراه با کلمات پرسشی 

و برای پرسیدن از موارد مختلف مثل  می آیندسوالی کلماتی هستند که در ابتدای جمله  (How , where , what , who) کلمات

 )مکان ، زمان و..( استفاده میشوند.

 مثال :

What is your name?                    Where is Mr.Farhadi? 

When is your flight?            How are you? 

How old are you ?           Who is that boy? 

Why are you late?           What do you study? 

Where does he live?           When do you send an E-mail? 

How do you spell "book"?           Why do you hire a taxi? 

What time does he wake up?          Who helps your mother? 

 وقتی فاعل مورد سوال است ، فعل کمکی نیازی نیست. نکته:*

Who speaks English? 

Who recites the Holy Quran? 

Who puts out the fire? 

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

 :قید تکرار

 اند شده برده نام کتاب این در که تکراری های قید.است شده تکرار میزان چه به فعل میدهد نشان که است ای کلمه

 : از عبارتند

Never Sometimes Often Usually Always قید تکرار 

 معنی همیشه معمولا اغلب گاهی  هرگز

 درصد تکرار %%%۰ %%۰ %%۰ %%۰ %۰

 

 مثال :

1. I always hire a taxi. 
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2. He usually recites the Holy Quran. 

3. She often bakes a cake. 

4.  They sometimes take an express train. 

5. We never come late. 

6. Amin always reads a novel. 

7.  Alireza usually writes a story. 

8. My brother often clears the table. 

9.  You sometimes wake up late. 

10. Mrs.safavi never takes a bus. 

 قید های تکرار همیشه قبل از فعل اصلی قرار میگیرند. نکته:*

____________________________________________________________________________________   
 پایان.

 

 سید حسن میرعربشاهی  : از تهیه و تنظیم

 جناب آقای گیل پوربا تشکر از زحمات دبیر خودم 

 Dahomi10@کانال : 
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