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 فصل اول  

 زمان

 

 ال زمان حالاشک

زمان حال: زمان حال برای بیان یک حقیقت یا واقعیت به کار می رود. بطور معمول این عمل یا اتفاق بصورت -

 منظم یا تکراری رخ می دهد. معموال فعل زمان حال، حس استمرار را به شنونده یا خواننده انتقال می دهد.

 به مثال های زیر توجه نمایید:

1) The X.X. Company employs a staff of forty engineers. 

2) As in other languages, changes in English continue to occur. 

3) Homonyms sound alike but they don’t have the same meaning. 

4) A gothic arch is one which rises to a point. 

5) If one travels to other countries, one learns about other cultures. 

 نکته ها 

به همراه ریشه فعل برای توصیف نتیجه مورد انتظار به کار می رود. به این مثال توجه  Willگاهی اوقات  -

 کنید:

- When one listens, one learns a lot. 

- When one listens, one will learn a lot. 

- Present Tense ز به کار می رود. و پیشنهاد نی ستیا همان زمان حال، همچنین برای دستور، درخوا

 مثال:

- (you) Open your books and turn to page 81.  

- (you) Try to swim with your eyes open. 

 قید های تکرار به همراه زمان حال 

 شامل موارد زیر می باشد: Frequency Adverbs بعضی از قیدهای تکرار یا همان 

- Frequently, Usually, Sometimes, Generally, Always, Occasionally, Often, 

Never, Seldom, Rarely.  
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و بعد از فعل های  Action Verbsبه جایگاه قیدهای تکرار در جمالت زیر توجه کنید، این قیدها معموال قبل از 

To Be :به کار می رود 

  :نکتهAction Verbs عل های به فعل هایی گفته می شود که به انجام کاری اشاره دارند. در مقابل، ف 

Non Action :فعل هایی هستند که به انجام کار اشاره نمی کنند. برای مثالseem, look like  فعل

 هستند.  Non Actionهای 

  نکته: فعل هایTo Be  شاملam/ is/ are/ was/ were .هستند 

1) Students often have difficulty deciding on a major. 

2) Many of the club members are seldom at the meetings. 

3) Shrewd politician generally understands psychological distinctions. 

 

 :نکته: قیدهای زیر منفی هستند و نیازی به شکل منفی همراه آن ها نیست 

Never, seldom, rarely, scarcely, hardly, barely 

(Wrong) He doesn’t seldom smile.  

(Right) He seldom smiles. 

  چقدر، چه مقدار"نکته: قیدهای تکرار و قیدهای اندازه را با هم اشتباه نگیرید. قیدهای اندازه به سوال" 

 پاسخ می دهند و نوعی از مشکل یا ناکارآمدی را نشان می دهد.

Scarcely, hardly, barely  نمونه هایی از قیدهای اندازه هستند وNever, seldom, rarely یی نمونه ها

 از قیدهای تکرار می باشند.

(Wrong) He scarcely attends class. 

(Right) He rarely attends class. 

(Right) because of his hearing loss, he scarcely hears me when I speak. 

 .توجه  جمالت زیر نحوه استفاده و جاگذاری قیدهای تکرار به همراه ساختاری های منفی را نشان می دهد

 قبل از ساختار فعل منفی به کار می رود. alwaysکنید که قیدهای تکرار به استثنای 

The history lectures in Room 22 sometimes aren’t interesting. 

They generally don’t retire before midnight. 
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He doesn’t always leave before 6 o’clock. Sometimes he works until 7 o’clock. 

 

 :اشتباهات رایج

Wrong: She complains that he doesn’t sometimes listen to her. 

Right:  She complains that he sometimes doesn’t listen to her. 

 

Wrong: Mr. Moto often go on business trips. 

Right: Mr. Moto often goes on business trips. 

 

Wrong: Although Rhode Island is the smallest state in the US It don’t have the 

fewest number of people. 

Right: Although Rhode Island is the smallest state in the US It doesn’t have the 

fewest number of people. 

 

Wrong: Kevin is never forgetting to send birthday cards to his friends. 

Right: Kevin never forgets to send birthday cards to his friends. 

 

Wrong: Mrs. Rossi has thirty years. 

Right: Mrs. Rossi is thirty. Mrs. Rossi thirty years old. Mrs. Rossi is thirty years of 

age. Mrs. Rossi is a thirty-year-old woman. 

 

Wrong: there is still people in California who searches for gold. 

Right: there are still people in California who search for gold. 

 

Wrong: The poor man isn’t hardly able to walk. 
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 فصل پنجم

Conditional Form 

 شکل شرطی

 

 عبارات شرطی:

عبارات شرطی برای بیان عملی به کار می رود که ممکن است رخ دهد یا رخ ندهد و رخ دادن یا ندادن آن بستگی 

     شروع می شوند.عبارات شرطی به چهار طریق به کار  Unlessیا  Ifبه شرایط دارد. این عبارات معموال با 

 می روند:

Present General, Future Possible, Present Unreal, Past Unreal 

 Futureرا در بخش زمان حال و  Present Generalپس از مطالعه نمونه های زیر، خواهید فهمید که 

Possible ش زمان آینده مطالعه کرده اید. توجه داشته باشید که عبارت شرطی می تواند قبل یا بعد از را در بخ

 اصلی به کار رود. عبارت

Present General 

He gets good grades if (or: when) he studies. 

 او نمرات خوبی می گیرد، اگر مطالعه کند

He doesn’t get good grades unless he studies. 

 او نمرات خوبی نمی گیرد، مگر اینکه مطالعه کند

  

Future possible 

If it doesn’t rain, the party will be outdoors. 

 اگر باران نبارد، مهمانی در فضای باز خواهد بود

Unless it rains, the party will be outdoors. 

 مهمانی در فضای باز خواهد بود، مگر اینکه باران ببارد
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  نکته: در جمالت باال به تفاوت بین عبارتIf و عبارتUnless  توجه کنید. عبارتIf اثر یاری رسان بر ،

، تاثیر بالقوه برای لغو کردن عمل عبارت اصلی را Unlessدارد؛ اما عبارت  عمل عبارت اصلیروی 

 دارد.

 

Conditional Unreal Clauses 

شرایط  عبارات شرطی غیرحقیقی، بیشتر به توصیف شرایط تخیلی و تجسمی می پردازد تا شرایط واقعی.

شرایط غیرحقیقی از افعال شکل گذشته استفاده میشود.  غیرحقیقی ممکن است دقیقا متضاد واقعیت باشد. در

 برای درک بیشتر، مثال های زیر را با هم مقایسه کنید:

Future Possible: if I have time, I’ll call her. 

Present Unreal: If I had time, I would call her. 

 اس میگرفتم، اما وقت ندارم و تماس نمی نکته: در جمله باال اشاره می کند که اگر وقت داشتم، با او تم

 گیرم.

Past Unreal: If I had had time yesterday, I would have called her. 

  نکته: در جمله باال اشاره می کند که اگر دیروز وقت داشتم با او تماس می گرفتم، اما وقت نداشتم و

 نتوانستم با او تماس بگیرم.

  همان نکته: شکل حال غیرحقیقی یاPresent Unreal  را برای توصیف یک شرایط تخیلی یا تجسمی در

 زمان حال یا آینده به کار گیرید. به شکل فعل در بخش های زیر توجه نمایید.

 

 جدول زیر، کاربرد عبارات شرطی حال غیرحقیقی را نشان می دهد:

 

“If” Clause                                                                                             Main Clause     

        

 استفاده کنید Actionاز شکل گذشته فعل فعل را استفاده کنید          + شکل ساده would, could, mightاز 

If gorge had a million dollars                  he could travel all over the world. 

If Nina took voice lessons                        he might become a great singer. 
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 ششم فصل 

 Verbalمنسوب به فعل یا 

 

 

عبارتند از:  می شود،ها که در این بخش بحث   verbalاز فعل استخراج می شود. چهار نوع از  verbalیک 

gerund  یا همان حالت–ing  ،فعلverb words ،present participle ،infinitives . 

 

 . به مثال زیر توجه کنید:دها بیاین Verbalل باید با شکل صحیح افعا

Infinitive:                                    she forget to put her name on her paper. 

Gerund:                                       Troy enjoys dancing. 

Verb word (or simple verb):       She let him borrow her car. 

Present participle:                      The police caught the boy stealing. 

 

Infinitives 

به کار می روند. این حالت ممکن است به دلیل فعلی باشد که قبل از  toها بصورت افعال با  verbalاین نوع از 

 نشان داده می شود: infinitiveای زیر روشهای به کارگیری حالت آنها به کار رفته یا به دالیل دیگر. در مثال ه

 

 برای کامل کردن معنای فعل: (1

The child started to cry. 

They agreed not to leave before 5:00 P.M. 

 برای کامل کردن معنی صفات: (2

Stewart seems anxious to leave. 

Magdy was careful not to upset her parents. 
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 فصل هفتم

Parts Of Speech 

 

 بخش اول

 (Nounsاسم ها )

 اسم به عنوان فاعل، کلمه وصفی، مفعول فعل، حرف جر یا حتی مصدر به کار میرود. به مثال زیر توجه کنید:

Mr. Allen (فاعل), the art teacher (کلمه وصفی), has just sold an oil painting (مفعول فعل) 

of the scene (مفعول حرف اضافه) which appears to be a winter landscape. (مفعول مصدر) 

(. اسم Uncountable( و غیرقابل شمارش )Countableاسم ها به دو دسته تقسیم میشوند. قابل شمارش )

به پایان  sهای قابل شمارش را میتوان جمع بست و شمرد. برای جمع بستن بیشتر اسمها، تنها کافی است یک 

 اسم افزود؛ اما بعضی از اسم ها به طرق دیگر جمع بسته می شوند. در زیر نمونه هایی از آنها را می بینید:

deer – deer                   man – men                 wife – wives  

dish – dishes                 child – children            mouse – mice  

baby – babies                tooth – teeth               parenthesis – parentheses  

 

The mice that were used in the experiment have died. 

 

اسم های غیرقابل شمارش، جمع بسته نمیشوند. آنها به عنوان یک واحد در نظر گرفته می شوند. چنین اسم 

)اشتراکی( باشند. به تفاوت این سه  Collective)توده( و یا  Mass، )زاعی)انت Abstractهایی ممکن است 

 گروه در مثالهای زیر توجه نمایید.
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Abstract: 

Advice, intelligence, courage, information, honesty, peace, fun, knowledge, wealth, 

love 

 

Mass: 

Gas, sugar, rain, sand, water, cheese, rice, tea 

 

Collective: 

Luggage, jewelry, food, jury, humankind, furniture, news, money, clothing 

 

 

The luggage is still on the plane. 

 وسایل سفر هنوز در هواپیماست.

 

Clothes  یک واژه جمع وClothing .یک واژه مفرد است 

Warm clothes are a necessity for winter. 

گرم، برای زمستان ضروری هستند.لباس های   

Warm clothing is a necessity for winter. 

 گرم لباس پوشیدن، برای زمستان ضروری است.

 

  نکته: بعضی اسامی بهs :ختم میشوند؛ اما معنی مفرد دارند 

News, mathematics, United States, statistics, measles, mumps, economics, home 

economics, physics 
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The news last night was depressing. 

شب گذشته غم انگیز بود. اخبار  

  نکته: بعضی از اسم هایی که بهs  ختم میشوند، تنها یک شیئ را شامل می شوند؛ اما چون از دو بخش

 تشکیل یافته اند، از فعل جمع برای آن ها استفاده میشود.

Pants – شلوار 

Trousers – شلوار 

Glasses – عینک 

Scissors – قیچی 

Shears – قیچی باغبانی/پشم زنی 

Tweezers – موچین 

Binoculars – دوربین 

The shears which she uses to cut hair are very sharp. 

  نکته: واژهpair of :که معموال با این اسامی به کار می رود، مفرد است. به مثال زیر توجه کنید 

The pair of shears which she uses to cut hair is very sharp. 

 

  نکته: بعضی از اسم ها، بدون تغییر در شکلشان، هم حس مفرد بودن و هم جمع بودن را انتقال می

 دهند.

Fish, buffalo, jury, deer, team, family, sheep, class 

There were many fish in the sea. The fish that he caught was delicious. 

The jury is out of the room. The jury (members) are still disagreeing. 

The class was interested in having an open house for parents. 

The class (members) have brought their parents to the open house. 
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  ،از آنها برداشت « افراد، مردم»معنای  ؛ اگرجمع هستندنکته: اسم هایی که از صفت مشتق می شوند

 شود.

 

The sick (people) are less fortunate than the healthy. 

There are more opportunities for the educated than there are for the uneducated. 

 

 .نکته: وقتی که یک اسم به عنوان صفت به کار می رود، از شکل جمع آن استفاده نکنید 

Wrong: We bought two desks lamps yesterday. 

Right: We bought two desk lamps yesterday. 

 

  (.نکته: وقتی از اسمی که کمیت را بیان میکند، استفاده کنیم، نباید حالت جمع را برای آن به کار گیریم

 به خط ربط در صفت دو کلمه ای توجه کنید.(

Wrong: We had a twelve pages assignment yesterday. 

RIGHT: We had a twelve-page assignment yesterday. 

  :؛ وقتی که اسم مفردی که به نکتهs  ،نمیتوانیم ختم می شود، به عنوان صفت استفاده شودs  پایانی را

 حذف کنیم. برای درک بیشتر، دو جمله زیر را به دقت مقایسه کنید:

Wrong: The mathematic teacher was absent yesterday. 

RIGHT: The mathematics teacher was absent yesterday. 

 

 :نکته: اسم های مالیکت معموال به افراد،حیوانات، مکانها و زمان ارجاع میدهند 

Our city’s mayor has been reelected. 

 شهردار شهر ما دوباره انتخاب شد.

 و چیزهای انتزاعی استفاده نمی شود: نکته: عالمت مالکیت معموال درباره اشیا 

Wrong: The tables leg is broken. 
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Right: The leg of the table is broken. Or: The table leg is broken. 

 

  نکته: بعد ازs:با قرار دادن عالمت مالکیت، مالکیت اسامی جمع را نشان دهید ، 

Sometimes the Dean can solve the students’ problems. 

 

 .نکته: در ترکیب فاعلی، مثل جمله زیر، عالمت مالکیت را تنها برای فاعل دوم به کار گیرید 

Mary and Josh’s house is on the corner. 

 

 نکته: برای تشکیل صورت جمع از یک ترکیب اسمی، به واژه اصلی آن، یک  s :بیفزایید 

Mrs. Dickson gets along well with all her daughters-in-law.   

(Not: daughter-in-laws) 

 Friendshipاز افعال، صفات یا اسم های دیگر شکل گرفته باشند؛مثل: است بسیاری از اسم ها ممکن

 اسامی زیر، پسوندهای رایج اسمی را نشان میدهد:

application, teacher, relationship, physicist, ability, socialism, emergency, 

musician, contentment, decision, competence, delivery, kindness, biology, 

importance, wealth 

 

 :نکته: اسم هایی که در گروه مفاهیم انتزاعی یا رشته های علمی قرار می گیرد را نباید جمع ببندید 

Contentment – رضایت 

Socialism – جامعه گرایی 

Literature – ادبیات 

Competence – شایستگی 

Importance – اهمیت 

Wealth – ثروت 
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Wrong: The importances of his philosophy should be recognized. 

RIGHT: The importance of his philosophy should be recognized. 

 

 

 

 بخش دوم

 حروف تعریف

 

یکی از میان جمع است و به مورد  برای اشاره به یک اسم مفرد قابل شمارش که a/anتعریف غیرصریح  حرف

 قبل از کلماتی به کار می رود که با یک حرف یا تلفظ صدادار شروع میشود. An. به کار میرود خاصی اشاره نمیکند

Would you like a sandwich? 

I am eating an apple. 

You have an hour to finish the test. 

He bought a history book. 

 بخش اول یک کلمه  نکته: وقتیU  باشد، بیشتر ازa  استفاده میشود تاan: 

a university, a united family, a unit 

 

 

، قبل از هر اسمی ممکن است استفاده شود، اگر به عنوان یک/یا چند شیئ یا فقره خاص، theحرف تعیین صریح 

 شناخته و مشخص شود.

She thanked me for the information. 

I used to enjoy the chicken sandwiches that my mother made me. 

www.irLanguage.com

مرجع زبان ایرانیان



 گرامر فشرده انگلیسی

160 

 

 فصل هشتم

اه ساختار جمله و شکل  

Writing structure and form 
 

 

 (Subject- Verb Agreement)فعل  -تطابق فاعل

 

همراه با اسم مفرد یا ضمیر مفرد و از  ،در تعداد و اشخاص هماهنگ باشد. از یک فعل مفرد ،فعل باید با فاعل

 برای اسم جمع یا ضمیر جمع استفاده کنید. ،یک فعل جمع

 به مثال زیر توجه کنید:

Ray has two brothers. 

They work for the telephone company. 

 

 از فعل مفرد همراه با اسامی غیر قابل شمارش استفاده کنید.

In all of the classes, attendance has been excellent. 

 

 به صورت جمع در نظر گرفته شده و باید با فعل جمع همراه شوند: andدو فاعل بوسیله 

Carol and Janet are planning to visit their parents next Christmas.  

 

Objects of preposition :تعداد فاعل ها را تغییر نمی دهند. به مثال زیر توجه کنید 

A box of oranges was given to us. 

(Wrong): (A box of oranges were given to us.) 
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  را به جمع تغییر نمی دهند: فاعل های مفرد،نکته: بیان های اضافی زیر 

 With, along with, together with, as well as in addition to, besides. 

Mary, along with her sister, attends the session regularly. 

(Wrong): Mary, along with her sister, attend the session regularly. 

 

 به هم وصل شده و بعد از آنها فعل مفرد می آید. norیا  orافعال مفرد بوسیله ی 

John, Mike, or Noriko drives Paula to work each morning. 

(Wrong): (John, Mike, or Noriko drive Paula to work each morning.) 

 

 howیا  who, where, what, whichیا یک ضمیر همانند  there, hereزمانی که یک جمله یا عبارت با 

 شروع شود، فعل باید با فاعل درست تطابق داسته باشد. به مثال های زیر توجه کنید:

There is, according to reports, some doubt about the outcome.  

 

  .در این جمله . )معنی جمله(نکته: مطابق گزارشات، نسبت به خروجی شک وجود داردdoubt  به عنوان

 می باشد. به عنوان فعل Isفاعل و 

Here are the books you ordered.  

What are your names? 

How has he been feeling? 

(Wrong): (here comes the children.) 

RIGHT: here come the children. 

 

 زمانی که ساختار یک مصدر به عنوان فاعل است، از شکل مفرد فعل استفاده کنید.

To produce fire paintings requires skill and creativity. 
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 به عنوان فاعل بیاید، از فعل مفرد استفاده کنید:  Gerundزمانی که ساختار یک  

Growing one’s own vegetables is pleasurable and gratifying. 

 

 زمانی که یک عبارت اسمی فاعل باشد، از فعل مفرد استفاده کنید:

What his sons did when they finished their jobs was of no concern to him. 

 

یا شکل جمع فعل یا یکی از   می باشد، و بعد از آنها شکل مفرد indefiniteچارت زیر که شامل اسامی و ضمایر 

 آنها به کار می رود، را مطالعه کنید،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Singular                                                                           Singular or plural                                plural                                                                            

or plural                                         plural 
One                                       salt, advice (etc.)   
Each                                      whatever 
Every many a ….                  Whoever 
Everyone                              pair of …. 
Anyone                                 kind of….. 
Someone                              sort of……  
Nobody                                 type of …. 
Flack                                      the number 
Herd                                      much 
Man/ human race               little 
Mankind                               the other 
Clothing                                another 
Furniture                              the first, second                                          
                                               (Etc.) 
                                               A great deal 
                                               Percentage 
                                               Either, nether 
                                               Economics,  
                                               Mathematics… 
                                               Government                                                                

Any                                                       two 

None                                                     few 

Some                                                    many 

All                                                          both 

The rest                                                several 

Most                                                     others 

A lot                                                      people 

Either ….. Nor                                     clothes 

Half                                                       kinds of … 

A third etc.                                          Types of … 

Ten percent etc.                                 Sorts of… 

Five dollars etc.                                  Children 

Two hours, miles etc.                        Men etc. 

Team, family, jury etc.                      A number 

Fish, deer etc.                                     Pieces of 

                                                              Furniture 

                                                              Scissors 

                                                              Glasses  

www.irLanguage.com

مرجع زبان ایرانیان


	Blank Page



