
 

 صد تا صفر از انگلیس� زبان گرامر آم�زش
 

 گرامر چیست؟

که به ما کمک م� کند جمالت خ�ش ساخت و معن� دار بسازیم گرامر  انگلیس� زبان گرامرق�اعد  به مجم�عه 
با بکاربردن  . معن� شناس� و واژه شناس� م� باشد �هر زبان متشکل از ق�انین علم نحساختار  . گفته م� ش�د

در حالیکه این  . ما این ق�انین را برای زبان درست کرده ایم واژه ق�انین ممکن است اینط�ر به نظر برسد که
و با  این ق�انین در ط�ل سالیان بار ها ت�ییر کرده اند   . ق�انین با ت�جه به هر زبان� کشف و استخراج شده است

گرامر اولین کس� که درم�رد دست�ر زبان یا . ت�جه به فرهنگ و ساختار جامعه در زمان های خاص متفاوت هستند
 . این فیلس�ف و دانشمند یونان� برای اولین بار از فعل و فاعل صحبت کرد . صحبت کرده است افالط�ن میباشد

  .بوج�د آمدنیز مفه�م دست�ر زبان یا گرامر  ... ب�دها در زبانهای التین فرانسه عربی و

 زبان در مغز انسان  قبل از ت�لدچامسک� زبانشناس معروف آمریکایی معتقد است که ت�انایی  بنیادی یادگیری 
همین که در  . خ�دمان گرامر  آن را نم� خ�انیم  یما برای یادگیری زبان مادربنابر این  . گذاری شده است کد

اما اگر بخ�اهیم  . معرض آن قرار م� گیریم م� ت�انیم براحت� جمالت درست  خ�ش ساخت و معن� دار بسازیم
ساختاری آن زبان  گرامر زبان انگلیس�و  ق�انین نناگزیر از خ�اند دبگیری را یاد مثل زبان انگلیس� زبان جدیدی

 . هستیم

 چقدر دش�ار است؟ گرامر زبان انگلیس�

یک� از مهمترین گامها برای درست و با اعتماد به نفس صحبت کردن به زبان  گرامر زبان انگلیس�یادگرفتن 
گرامر مسیر یادگیری زبان انگلیس� ک�تاه تر شده و اگر به این نکته ت�جه کنید که با یادگرفتن  . انگلیس� است

البته تمرکز بیش از حد به  . اشتباه هات کمتری در ساخت جمله م� کنید یادگیری آن برای شما شیرین م� ش�د
در نتیجه هدف  . گرامر و لغت دو ابزار مهم برای ساختن جمله م� باشد . گرامر به هیچ عن�ان ت�صیه نم� ش�د

خ�شبختانه زبان انگلیس�  . یادگیری گرامر و در کنار آن لغت ساختن جمالت خ�ش ساخت م� باشدنهایی ما از 
ق�انین مشخص� دارد که با یادگرفتن ت�داد کم� از این ق�انین م� ت�انید با استفاده از گنجینه لغات خ�ت به 

برو م� ش�ید که ناچار به حفظ آنها البته مثل بقیه زبانها با م�ارد استثناء هم رو . ساخت جمالت درست بپردازید
نکته قابل ت�جه در این م�رد این است که بجای حفظ کردن این م�ارد با بکاربردن آنها در جمالت و  . هستید

 . استفاده مکرر از آنها قادر خ�اهید بود به راحت� این ق�انین را یاد بگیرید

 مشخص به زمان گذشته تبدیل م� ش�ند: به عن�ان مثال اکثر افعال در زبان انگلیس� با یک قان�ن

 اضافه م� ش�د ed یا با قاعده باشد، به آن Regular برای ساختن فعل گذشته ساده، اگر فعل ما

 



 

Rain  rained   play  played 

Enjoy  enjoyed   answer  answered 

Listen  listened   help  helped 

Work  worked   open  opened 

اکثر افعال با قاعده هستند ول� برخ� از افعال انگلیس� بی قاعده هستند و برای نشان دادن زمان گذشته ت�ییر 
شکل م� دهند.  حفظ کردن این لغات کاری سخت و البته اشتباه است.  شما باید برای یادگرفتن این افعال از 

  .آنها استفاده کنید و با آنها جمله بسازید

Tell  told   drink  drank 

Give  gave   make  made 

Take  took   have   had 

  آسان است؟ گرامر زبان انگلیس�آیا 

به جز م�اردی مثل ضمیر س�م شخص  . در مقایسه با بسیاری از زبانها گرامر زبان انگلیس� راحتتر به نظر میرسد
ان فرانسه تقریبا همه در ص�رت� که مثال در زب . جنسیت در زبان انگلیس� م�جب ت�ییر در کلمات نم� ش�د

زبان انگلیس� ق�انین ساده ای دارد و با یاد  . واژگان جنسیت دارند و حفظ کردن این م�ض�ع بسیار سخت است
 . از نظر تلفظ بیشتر ترکیبات قان�نمند هستن . گرفتن ت�داد محدود این ق�انین به راحت� م� ت�انید مکالمه کنید

اگر با دید مثبت به م�ض�ع یادگیری زبان   . �رت "شن" تلفظ  م� ش�داکثرا بص tionبه عن�ان مثال ترکیب 
فکر کنید انگلیس� نگاه کنید و به این م�ض�ع که چه م�قعت هایی برای شما با یادگیری این زبان فراهم م� آید 

 . قطعا یادگیری گرامر برای شما آسانتر م� ش�د

  مشابه فارس� است؟ گرامر زبان انگلیس�آیا 

زبانهای فرانسه اسپانیایی  . از نظر تشابه و نزدیک� با زبان انگلیس� در گروه های متفاوت� قرار م� گیرندزبانها 
ر انگلیس� را یاد وران این زبانها از سایرین راحتت ایتالیایی  به زبان انگلیس� بسیار مشابه هستند و گ�یش

در این گروه بندی زبان  . زبان به زبان انگلیس� است در گروه دوم زبان آلمان� قرار دارد که نزدیک ترین . میگیرند
تقریبا دش�ار است چرا که از نظر  آنهایادگیری زبان انگلیس� برای که  فارس� در کنار زبان ترک� و گرج� قرار دارد 

 . زبانشناخت� و فرهنگ� تفاوت های قابل مالحظه ای بین این زبانها و زبان انگلیس� وج�د دارد

فعل در زبان فارس� شناسه دارد و ما به  . ت های زبان فارس� با زبان انگلیس� داشتن شناسه استیک� از تفاو 
همین دلیل م� ت�انیم فاعل را حذف کنیم اما در زبان انگلیس� فعل بدون شناسه است و اگر فاعل حذف ش�د 

  . نم� ت�انیم معن� جمله را بفهمیم

 به عن�ان مثال:



 

را   go اما در زبان انگلیس�  . معن� دارد و مشخص است که فاعل جمله من است آمدم در زبان فارس� کامال
 . معن� درست من آمدم را انتقال م� دهد  I go نم� ت�ان دقیق معن� کرد و باید از فاعل استفاده کنیم 

بان ز . منظور از هسته مهمترین قسمت جمله یا اصطالح است تفاوت مهم ب�دی جایگاه هسته در جمله است:
  . برای درک بهتر به مثال زیر ت�جه کنید . فارس� هسته اول و زبان انگلیس� هسته آخر است

 . در زبان فارس� اگر بخ�اهیم در م�رد یک خانه صحبت کنیم که قدیم� و زیباست م� گ�ییم خانه قدیم� زیبا 
ن انگلیس� واژه خانه در آخر م� اولین واژه خانه است که م� خ�اهیم در م�رد آن صحبت کنیم در حالیکه در زبا

 آید :

The beautiful old house 

 گرامر زبان انگلیس�مقدمه ای بر 

جزء تقسیم کرده اند  که به ان اجزاء کالم م�  ٩در ابتدایی ترین ت�ریف از گرامر زبان انگلیس�  اجزا جمله را به 
 گ�ییم

 
 مثال وظیفه جزء کالم

   
 ، خ�اندن(do) ، کردن(have) ، داشتن(be) بودن فعل یا حالت (verb) فعل

(read) 
 کتاب (table) میز (Ali) عل� (pencil) مداد ش�ء یا فرد (noun) اسم

(book) 
 بزرگ (ugly) زشت (bad) بد (good) خ�ب ت�صیف کننده اسم (adjective) صفت

(big) 
 تخصیص گر

(determiner) 
 کم� (some) ب�ض� (two) دو (a/an) یکدانه محدود یا مشخص کننده اسم

(few) مال من (my) 
ت�صیف کننده فعل، صفات یا  (adverb) قید

 قید ها
به  (calmly) با آرامش (quickly) به سرعت

 (very) خیل� (well) خ�بی
 آن ها (we) ما (He/She) او (you) ت� (I) من جایگزین اسم (pronoun) ضمیر

(they) شما (you) 
 حرف اضافه

(preposition) 
متصل کننده اسم به دیگر 

 لغات
 (by) با (after) ب�د (at) در (to) به

 حرف ربط
(conjunction) 

کلمات و جمالت را به یکدیگر 
  .ربط م� دهد

 زمان� که (where) جایی که (but) ول� (and) و
(when) 

 حرف ندا
(interjection) 

ادای ص�ت هایی که ندا یا القا 
 م� کنند

ایآه (!Ouch) آخ  (Hi!) امم (Ummm) خب 
(well) 



 

 

 

 چیست؟ گرامر زبان انگلیس�ق�انین 

ق�انین و ق�اعدی که به شما کمک م� کند تا جمالت درست از نظر ساختاری و معن� بسازید در این مقاله 
 مهمترین این ق�انین را بررس� خ�اهیم کرد

 

 : ساختار جمالت انگلیس� پایه

جمالت  . بدون فعل ما نم� ت�انیم جمالت درست و معن� دار بسازیم . دمهمترین جزء هر جمله فعل م� باش
 . امری تقریبا ک�تاه ترین جمالت هستند که م� ت�انند حت� از یک لغت تشکیل ش�ند

 ...بیا برو بشین 

 . در ساختار یک جمله خبری ساده در زبان انگلیس� فاعل در ابتدای جمله و فعل ب�د از آن م� آید

 مله مغع�ل داشته باشیم آن را ب�د از فعل بیان م� کنیم اگر در یک ج

 فاعل+ فعل+مفع�ل

Subject+Verb+Object 

I see him.   

 . است به این معن� که ابتدا فاعل ب�د فعل و در آخر مفع�ل م� آید  SVOساختار جمله در زبان انگلیس� 

 :ش�دکه به ص�رت زیر ت�ریف م� به ط�ر کل�، جمله انگلیس� از چهار ساختار مختلف تشکیل شده است

 (Simple Sentences) جمالت ساده •

یک جمله ساده از یک بند اصل� که شامل فعل و فاعل است ، تشکیل شده که اطالعات کامل� در م�رد 

  .یک اتفاق یا حالت م� دهد

I like English 

 

 (Compound Sentences) جمالت مرکب •



 

 یا ویرگ�ل )Conjunction (مالت دو بند داریم که با حرف ربطبرخالف جمالت ساده، ما در این ن�ع ج

) comma(به هم متصل م� ش�ند.  

I like apples, and he likes orange 

 (Complex sentences) جمالت پیچیده •

شما در کنار بند  . همانط�ر که از نامش پیدا است کم� با جمله مرکب فرق دارد ساختار جمله پیچیده

  .نید از یک بند وابسته هم استفاده کنیدمستقل م� ت�ا

 ?Can you recognize this man who has committed this crime 

 (Compound-complex Sentences) مرکب-جمالت پیچیده •

ی�ن� از  . این ساختار همانط�ر که از نامش م� ت�ان حدس زد، ترکیبی است از جمالت پیچیده و مرکب

  .وابسته تشکیل م� ش�ددو بند مستقل و یک بند 

The Royal Bengal tiger started roaring, so the people ran away and nobody couldn’t 

. take pictures 
 

 

 

 افعال انگلیس� و زمان های فعل انگلیس�

 ان�اع فعل در زبان انگلیس�:

 )Verbs Intransitive and Transitive( مت�دی و الزم افعال
 )transitive( گذرا و مت�دی یدسته در یا )intransitive( ناگذر یدسته در یا هستیم، روبهرو آن با که فعل� هر

  .گیردم� قرار
 به ش�ء یا شخص این  .کندم� ت�صیف افتدم� اتفاق شیئ� یا شخص� برای که را عمل� مت�دی، یا گذرا افعال
 وج�د افعال این تشخیص جهت هاییقلق فارس� نزبا در البته  .ش�دم� شناخته فعل مستقیم مفع�ل عن�ان

 چه« کمک به را مت�دی فعل و مستقیم مفع�ل ما معم�ال  .است ساز چاره هم انگلیس� زبان در گاه� که دارد
  .دارد مشخص� معن� و مفه�م »خ�اندن؟ را چیزی چه« مثال  .دهیمم� تشخیص »را؟ چیزی چه« و »را؟ کس�
 الزم فعل »است« پس  .است معن� بی »است؟ را چیزی چه« اما  .است ستقیمم مفع�ل و مت�دی ما فعل پس

 درک برای  .کنید استفاده هم انگلیس� زبان در افعال این تشخیص برای روش همین از ت�انیدم� شما  .است
 کنید: ت�جه زیر هایمثال به بیشتر،

I sleep at 10.    He sneezed a lot.  
S+V    S+ V 



 

I saw Ali yesterday.   I eat my lunch at 1p. m.   
S+V+O    S+V+O 
 

 )verbs irregular and regularقاعده( بی و قاعده با افعال
 

ها را در زمان گذشته صرف کنیم، صرفا به هستند، به این معن� که اگر بخ�اهیم آن )reqular (اکثر افعال باقاعده
  . ش�دچسبیده م� –de یا –d انتهای فعل یک

 
 

  
ها را در زمان ی�ن� اگر بخ�اهیم آن . ش�ندشامل ق�انین متفاوت� م� )Irregular verbs ( قاعدهعال بیاز طرف دیگر اف

  .صرف کنیم شکل متفاوت� خ�اهند داشت گذشته

 

Present 
 

past 

“I see the horizon. ” 
“I grow bigger every day. ” 
“I give to charity. ” 
“I sing on Tuesday. ” 
“I swim often. ” 
“I drive to work. ” 

“I saw the horizon. ” 
“I grew bigger every day. ” 
“I gave to charity. ” 
“I sang on Tuesday. ” 
“I swam often. ” 
“I drove to work. ” 

 

 زمانهای فعل در زبان انگلیس�:

در ساده ترین حالت  . �ری استیک� از مباجث اولیه و ضروری برای یادگیری نح�ه ساخت جمالت، زمان دست
در انگلیس� هر یک از  .تقسیم م� ش�ند (future) و آینده (now) حال ،(past) زمان جمالت به سه بخش گذشته

  (perfect) کامل ، continuous) استمراری ،(simple) ساده این زمان ها خ�د به چهار بخش دیگر؛
 . م� ش�ندتقسیم  (perfect continuous) استمراری کامل و

 

present 
 

Past 

“I play the violin. ” 
“I bake cakes. ” 
“I listen to my teacher. ” 
“I gather firewood. ” 
“I climb trees. ” 

“I played the violin. ” 
“I baked cakes. ” 
“I listened to my teacher. ” 
“I gathered firewood. ” 
“I climbed trees. ” 



 

 مثال کاربرد زمان

 present) حال ساده
simple) 

برای بیان یک حقیقت، مسائل کل� و تکراری و مسائل� که گذر 
  .زمان بر آن ها بی تاثیر است

“She writes a lot of papers for her classes. ” 
 

  .او مطالب زیادی برای کالس هایش م� ن�یسد

 past) گذشته ساده
simple) 

 ” .She wrote the papers for all of her classes last month“  .برای بیان وقای�� که در گذشته اتفاق افتاده و تمام شده اند
 

  .او برای همه کالس هایش در ماه گذشته مطلب ن�شت

 future) آینده ساده
simple) 

 ” .She will write papers for her classes next semester“  .برای اتفاقات� که در آینده انجام خ�اهند شد
 

  .او ترم ب�د، برای کالس هایش مطالبی خ�اهد ن�شت

 present) حال کامل
perfect) 

برای ت�صیف اتفاقات� که در گذشته شروع شده اما خ�د یا تاثیر 
  .آن تا زمان حال ادامه پیدا م� کند

“She has written papers for most of her classes, but she 
still has some papers left to write. ” 

 
او مطالبی برای بیشتر کالس هایش ن�شته است، اما هن�ز چند مطلب 

  .مانده که باید بن�یسد

 past) گذشته کامل
perfect) 

برای ت�صیف اتفاقات� که قبل از اتفاق دیگری در گذشته به 
  .وق�ع پیوسته اند

“She had written several papers for her classes before she 
switched universities. ” 

 
او پیش از ت�ییر دانشگاهش، چندین مطلب برای کالس هایش 

  .ن�شته بود

 future) آینده کامل
perfect) 

برای ت�صیف اتفاقات� که در بازه زمان� حال و یک زمان 
  .مشخص در آینده به وق�ع خ�اهند پیوست

“She will have written many papers for her classes by the 
end of the semester. ” 

 
او تا پایان این ترم، مطالب بسیاری را برای کالس هایش خ�اهد 

  .ن�شت

 حال استمراری
(present 

continuous) 

 ” .She is writing a paper for her class“  .برای ت�صیف وقای�� که در حال حاضر اتفاق م� افتند
 

  .او دارد مطلبی برای کالسش م� ن�یسد

 گذشته استمراری
(past continuous) 

برای ت�صیف کار هایی که در گذشته نسبت به اتفاق دیگری در 
  .گذشته درحال انجام بوده اند

“She was writing a paper for her class when her pencil 
broke. ” 

 
مدادش شکست او داشت مطلبی برای کالس م� ن�شت، که .  

 آینده استمراری
(future continuous) 

برای ت�صیف اتفاقات� در آینده که که تا یک بازه زمان� مشخص 
  .در آینده ادامه پیدا خ�اهند کرد

“She will be writing a lot of papers for her classes next 
year. ” 



 

 

 

 م ها در گرامر زبان انگلیس�اس

 

اسم  . فاعل، مفع�ل یک فعل، حرف اضافه و یا در نقش بدل استفاده ش�د ت�اند به عن�ان اسم در انگلیس� م�
همچنین در یک تقسیم بندی دیگر اسم را به  . ش�ندها به دو دسته قابل شمارش و غیرقابل شمارش تقسیم م� 

 . ان�اع مفرد و جمع تقسیم م� کنیم

ساخت جمله باید به آن ت�جه داشت قابل  یک� از جنبه هایی از اسم ها که دراسام� قابل شمارش در انگلیس�: 
  .بودن اسم ها است (uncountable) و یا غیر قابل شمارش (countable) شمارش

مثال:  . این اسام� چیزهایی هستند که م� ت�انیم آنها را بشماریم . تشخیص اسام� قابل شمارش آسان است
این اسام� م�   .سه یا چند کتاب داشته باشیمم� ت�انیم یک، دو،  . کتاب شیئ� قابل شمارش است . »کتاب«

 . ت�انند به ص�رت مفرد یا جمع استفاده ش�ند

مفرد و شمردنشان را نداریم، اسام�  عناصر به تقسیمشان امکان ما که هایی چیز شمارش، قابل بر خالف اسام�
  .محس�ب م� ش�ند (uncountable) غیر قابل شمارش

 
اهد ن�شتاو مطالب بسیاری را برای کالس هایش در سال آینده خ� .  

 حال کامل استمراری
(Present perfect 

continuous) 

برای ت�صیف اتفاقات� که در گذشته آغاز شده و تا زمان حال 
(ارتباط آن با زمان  . ادامه پیدا کرده و یا به تازگ� انجام شده اند

  .حال را برجسته م� سازد)

“She has been writing a paper all night, and now she needs 
to get some sleep. ” 

 
  .او تمام شب مطلبی را م� ن�شت و االن نیاز به خ�اب دارد

 گذشته کامل استمراری
(Past perfect 
continuous) 

برای ت�صیف اتفاق� در گذشته آغاز شده، ادامه پیدا کرده و به 
اتمام رسیده (ارتباط آن با زمان� در گذشته را برجسته م� 

  .سازد)

“She had been writing a paper all night, and she needed to 
get some sleep. ” 

 
  .او تمام شب داشت مطلبی را م� ن�شت و نیاز به خ�اب داشت

 آینده کامل استمراری
(Future perfect 

continuous) 

برای ت�صیف اتفاق� که تا زمان� مشخص در آینده ادامه پیدا 
رد نظر را برجسته م� سازد)خ�اهد کرد (بازه زمان� م� .  

“She will have been writing this paper for three months 
when she hands it in. ” 

 
زمان� که مطلب را تح�یل بدهد، سه ماه خ�اهد شد که در حال 

  .ن�شتن این مطلب بوده است



 

لیوان آب یا یک بطری آب را م� ت�انیم بشماریم، اما خ�د آب برای ما قابل درست است که ما یک  . مثال؛ آب
امکان جمع بستن اسام� غیر   .بی مفه�م است” . من یک آب خ�ردم“شمارش نیست و جمله ای مثل 

  .جمع همراه با آن ها، اشتباه است “s ”قابل شمارش وج�د ندارد و استفاده از

 انگلیس�: در گرامر زبان ضمایر

ایر، جایگزین های گروه های اسم� در جمالت هستند که برای جل�گیری از تکرار اسم بکار ضم
در انگلیس� ضمایر عالوه بر شخص، مفرد، جمع، از نظر جنسیت و همچنین   .برده م� ش�ند

 نقش فاعل یا مفع�ل� نیز تقسیم م� ش�ند

 

 مفع�ل� فاعل� جنسیت شخص ضمیر

 
 مفرد

 
(singular) 

نمرد یا ز اول  
 

(male/ female) 

I 
 

 من

me 
 

 من

 مرد یا زن دوم
 

(male/ female) 

you 
 

 ت�/شما

you 
 

 ت�/ شما

 he (male) مرد س�م
 

 او

him 
 

 او

 she (female) زن
 

 او

her 
 

 او

 it خنث� (اشیاء و حیوانات)
 

 آن

it 
 

 آن

 جمع
 

(plural) 

 مرد یا زن اول
 

(male/ female) 

we 
 

 ما

us 
 

 ما

 مرد یا زن دوم
 

(male/ female) 

you 
 

 شما

you 
 

 شما



 

 مرد یا زن یا خنث� (اشیاء) س�م
 

male/ female/ neuter 

they 
 

 آن ها

them 
 

 آن ها

 

 انگلیس� در گرامر زبان صفت ها

 . یک� از مهمترین مباحث در زبان انگلیس� است چرا که نقش بسیار مهم� در جمله دارد   )Adjectives (صفت
هایی نظیر کیفیت، اندازه، شکل، کند و معم�الً به ویژگ�در جمله ت�صیف م� را ای است که اسممهصفت کل

 ٨در زبان انگلیس� ان�اع مختلف� از صفات را داریم که در اینجا به   . احساسات و م�اردی از این قبیل اشاره دارد
 . ن�ع مهم و پرکاربرد آن اشاره م� کنیم

 : (Quantitative Adjectives) صفات شمارش� •

  .دهندصفات شمارش� اطالعات� درباره کمیت اسم یا ضمیر به ما م�

 . They have two children 

 

 (Proper Adjectives) صفات خاص •

  . کندصفت خاص اسم را ت�صیف م�

I like Italian food 

 (Demonstrative Adjectives) صفات اشاره

های ان�اع صفت. بریماشاره به کار م� کنیم، صفتزی اشاره م�ط�ر مستقیم به شخص یا چیوقت� به

 :اند ازاشاره در انگلیس� عبارت

• This    این«به معنای 

•  That   آن«به معنای 

•  These   هااین«به معنای 

• Those  هاآن«به معنای 

This is my grandmother.  



 

 (Possessive Adjectives) صفات ملک� •

دهند که چه چیزی مت�لق به چه کس� یا چه نقش مالکیت را در جمله دارند و نشان م� صفات ملک�

 :صفات ملک� شامل م�ارد زیر است . مکان� است

• my 

• your 

• his 

• her 

• its 

• our 

• your 

• their 

My book is in my bag 

 (Interrogative Adjectives) صفات پرسش� •

ب�د از صفت  . روندصفات پرسش�، همان ط�ر که از اسمشان پیداست، برای پرسیدن به کار م�

 :اند ازصفات پرسش� عبارت . پرسش�، حتماً باید اسم یا ضمیر بیاید

• which  کدام«به معنای» 

• what  چه چیزی«به معنای» 

• whose  چه کس�«به معنای» 

Whose boots are these? 

 (Indefinite Articles) صفات نامعین •

ی�ن� اطالعات نامعین یا نامشخص� درباره  . کندشکل نامشخص� ت�صیف م�صفت نامعین اسم را به

 د از:عبارتن  های نامعین انگلیس�ترین صفتمهم . دهداسم به ما م�

Nobody  each   most  few  

 several  every   all  many   

https://blog.faradars.org/%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C/


 

some   either   any  much 

Nobody knows where he is.  

 (Cardinal Adjectives) صفات ترتیبی •

 :دهد، مانندهای دیگر نشان م�ای از اسماین صفات م�قعیت اسم را در میان مجم�عه

• first  اولین«به معنای» 

• second  دومین«به معنای» 

• third  س�مین«به معنای» 

The first movie was about a mystery.  

 

 (Definite & Indefinite Articles) حروف ت�ریف معین و نامعین •

ها به شمار بنابراین، حرف ت�ریف در انگلیس� هم جزو صفت . کندنیز اسم را ت�صیف م� حرف ت�ریف

ت�ریف در انگلیس� به سه دسته زیر تقسیم  حروف . کندن م�های اسم را ت�ییرود و ویژگ�م�

 :ش�ندم�

• a 

• an 

• the 

هایی به برای اسم «the» های عام و حرف ت�ریف معینای اسمبر «an» و «a» های ت�ریف نامعینحرف

  .رودکار م�

Please give me an apple.  

 

  (Compound Adjectives) صفات مرکب •

ها صفات روند، به آنگیرند و برای ت�صیف یک اسم به کار م�وقت� صفات مختلف در کنار هم قرار م�

  .ش�ندخط فاصله از هم جدا م�صفات مرکب معم�الً با  . گ�یندمرکب م�

https://blog.faradars.org/%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C/


 

. bed sofa yesterday-a-I bought a hide 
 

 

 انگلیس� در گرامر زبان قیدها

کند و اطالعات بیشتری درباره آن قید بخش� از اجزاء کالم است که فعل، صفت یا قید دیگری را ت�صیف م�
 . کندگیرد که آن را ت�صیف م�قید معم�الً ب�د از فعل قرار م� . دهدم�

. He drives carefully 

 . های صفت را تشدید یا کم کندت�اند ویژگ�گیرد و م�قبل از صفت قرار م�قید همچنین 

. She looks absolutely tired 

 . بیاید وبار معنایی مثبت یا منفِ� بیشتری بدهد ت�اند قبل از قیدهای دیگر در جمله قیدم�

ellShe played the piano extremely w 

 

 

  .ش�دقید در زبان انگلیس� به پنج دسته اصل� تقسیم م�

 

Yesterday, tomorrow, next week قید زمان 
Adverbs of time 

Here, there, nowhere قید مکان 
Adverbs of place 

Beautifully, angrily قید حالت 
Adverbs of manner 

Almost, very قید مقدار 
Adverbs of degree 

Always, usually ,never قید تکرار 
Adverbs of frequency 

 

 

 



 

 انگلیس� در گرامر زبان حروف اضافه

در زبان انگلیس�  بیشتر حروف اضافه  . گیرندهای مختلف� قرار م�حروف اضافه ان�اع مختلف� دارند و در دسته
معم�ال، حروف اضافه  . گیرندر م�کاربردها و معان� مختلف� دارند که در م�ارد مختلف، م�رد استفاده قرا

 ی مختلف قرار بگیرندت�انند در هشت دستهم�

 
 حرف اضافه

Time زمان   at, in, on, for, during, since, by, until, before, after, to, past 
Place مکان  at, in, on, by/near/close to, next to/beside, between, behind, in front of, 

above/over, below/under 
Direction or  
Movement 
 جهت

to, from, over, under, along, around, across, into, out of, toward(s), away 
from, onto, off, up, down 

Agency  
 کمک

by, with 

Instrument or 
Deviceوسیله  

by, with, on 

Reason or Purpose  
 دلیل

for, because of, on account of, from 

Connectionارتباط  of, to, with 
Origin  
 ماهیت

from, of 

  
 

 ECCبا  گرامر زبان انگلیس�تمرین 

البته این م�ض�ع به این معن� نیست که صرفا  . برای یادگیری زبان انگلیس� باید گرامر این زبان را بخ�بی بدانیم
در روشهای  . ش یادگیری گرامر استفاده و بکار بردن آن در جمله م� باشدبهترین رو . به یادگیری گرامر بپردازیم

زبان آم�زان یاد م� گرامر را بص�رت غیر مستقیم و در غالب جمالت به اساتید ما در ای س� س� ن�ین آم�زش� 
س� گرامر به ص�رت طبقه بندی شده و بر حسب نیاز زبان آم�زان بص�رت ک�تاه در جزوه های ای س�  . دهند

به عن�ان مثال در  . گنجانده شده و زبان آم�زان م� ت�انند با مرور ک�تاه� بر نکات گرامری آماده مکالمه ش�ند
درس مربوط به کار های روتین روزانه گرامر حال ساده به ص�رت خالصه در جزوه آمده است تا زبان آم�ز بت�اند به 

اساتید ما در ای س� س�  . وتین روزانه خ�د صحبت کنندراحت� با ساختن جمالت در زمان حال ساده در م�رد ر
شما بط�ر غیر مستقیم و با بکار بردن گرامر در  . تالش م� کنند تا گرامر را به ص�رت کاربردی به شما آم�زش دهند

 . م� گیرید جمالت تان آن را یاد
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