
 

 حرف نخست:

که  گرامرهیا به قول خودمون  قواعدبچه ها در پایه نهم خاص ترین اتفاقی که افتاده اضافه شدن بخش مستقل 

خوندین و ضمنی در پایه های هفتم و هشتم اصال و ابدا جای هیچ نگرانی نیست!شما اکثر این موضوعات رو به طور 

باهاشون مواجه شدین فقط اینجا یه خورده ای پر رنگ و لعاب تر و تابلوتر باهاشون روبرو می شین و من در سراسر 

کاربردی و جذاب مباحث گرامری رو مرور کنیم و توضیح بدم جزوه سعی کردم کامال با هدف استفاده و به صورت 

 تا حوصله تون سر نره!

برسین و در گفتار و نوشتار فراتر از سطح لغات و  جملهموضوع مهم دیگه اینکه در پایه نهم شما باید به سطح 

 عبارات عمل کنین که این موضوع هم در سرتاسر جزوه دیده شده است.

!! بزن بریم...!کمربنداتون رو ببندین!  

*** 

 درس اول

شما چجور آدمی هستین؟! خیلی ساکتین یا خیلی پرحرف؟! خیلی خسیسین یا حسابی دست و دلباز؟!خوب!تو این 

.هامون صحبت کنیمشخصیت درس قراره یاد بگیریم که بتونیم خودمون و دیگران رو توصیف کنیم و در مورد   

 خوب به این جدول دقت کنین:

 



 

،درسته؟فعلهو یه  فاعلمواد الزم واسه ساختن یه جمله چیه بچه ها؟! اصلی ترین و پایه ای ترین ها وجود یه   

ما قراره با ضمایر مستقل اصلی تو زبان آشنا بشیم که جای فاعل می شینن و همچنین با سه تا فعل که حسابی 

.هستنن می گیم افعال صداشون می کنن...و ما بهشو افعال توبیکاربرد دارن و اصطالحا   

 خوب این سه تا فعل هستن چیان؟

am : هستم   //   is : هست   //   are : هستیم،هستید و هستند 

 یه نگاهی هم به ضمایر مستقل اصلی مون در زبان انگلیسی بندازیم:

I : من / you :  جمعمفرد و  اهاشمتو و  / he : )او)سوم شخص مفرد مذکر / she :  مفرد مؤنث(او)سوم شخص  

It : )این،آن)سوم شخص مفرد غیر اشخاص / we : ما / they : ایشان یا آنها 

 

: ضمایر سوم شخص مفرد تو زبان انگلیسی بسته به جنسیت تغییر می کنند.1نکته  

برداشون متفاوته.ر: ضمیر دوم شخص مفرد و جمع تو زبان انگلیسی کامال شبیه همند و فقط کا2نکته  

رگردین و خوب دقت کنین که هر فعل توبی با کدوم ضمیر میاد و به خاطر بسپارینشون.به جدول ب: 3نکته  

کردن افعال هستن تا تبدیل بشن به نیستن فقط کافیه که به انتهای این افعال یه کلمه سه : واسه منفی 4نکته

 حرفی رو اضافه کنیم که در پایین اومده:

NOT 

حرف زدن و در عین حال سریع تر صحبت کردنیم و واسه همین گاهی  : ما تو زبان همیشه دنبال راحت تر5نکته

که تو زبان به  می چسبنمی شن و یا بهم  ادغاماوقات یک سری کلمات یا عبارات و یا ضمایر و افعال با هم 

معروفن و اگه خوب به جدول صفحه قبل دقت کنین این موضوع کامال هویداست و می بینین که  فشردگی زبانی

رو فراموش نکنین!!! واو کوچولوافعالمون یا به ضمیر قبلشون چسبیدن و یا به منفی ساز بعدشون.فقط اون   

 مراقب باشین و هیچوقت این استثنا رو فراموش نکنین!!!

  فعل amآبش با منفی ساز تو یه جوب نمی ره و نمی تونن با هم ادغام بشن.



 

اتفاق  جا به جایی: ساختن جمالت سؤالی با این افعال مثل آب خوردنه بچه ها!! فقط کافیه تو جملتون یه 6نکته

با جا به جا کردن فعل توبی و فاعل جمله از حالت خبری تبدیل میشه به حالت سؤالی، بیفته و تامام!!!  

خوشمزگی!!!به همین سادگی و   

 نوبتی هم باشه نوبت غرق شدن تو دریای انواع شخصیت هاست...

 



 

 و این تصویر هم کلی کلمه و عبارت فوق العاده بهمون یاد می ده...

 



 

. با من همراه باشید...جملهخوب! دیگه وقتشه هر چی یاد گرفتیم رو بریزیم تو قالب   

 

I am polite. 

You are talkative. 

He is shy. 

She is nervous. 

We are hard-working. 

They are kind. 

*** 

Are you neat? Yes, I am. 

Is he quiet? No, he isn’t. 

Is she rude? No, she isn’t. 

Are they humble? Yes, they are. 

*** 

What are they like? They are friendly. 

What are you like? I am impatient. 

What is he like? He is coward. 

What is she like? She is generous. 
 



 

در بخش بعدی درس قراره با یه ساختار آشنا بشین که حسابی کاربرد داره و مفیده و خیلی جا ها همراهتون 

وجود داشتن یا نداشتن و یا  بودن یا نبودنهست،وقتی از این ساختار استفاده می کنیم که بخوایم در مورد 

کنیم...یه نگاهی به این عکس بندازین:صحبت   

 
 



 

 

There is a/one book on the table. 

 

 

There are two books on the table. 

 

صحبت کنیم دو تا  ه یک چیزین ساختار بخوایم راجع بیه نکته کلیدی رو هم بگم بهتون و اون اینکه وقتی تو ا

 شمارنده مختلف داریم:

There is a … VS. There is an … 

خوب؟! چطوری باید تشخیص بدیم که از کدومش استفاده کنیم؟!   

کلمه ای که بعد از شمارنده ها بیاد تعیین می کنه که از کدومش باید استفاده کنیم  حرف اولمثل آب خوردنه!!! 

باشه باید از حروف صداداراون کلمه جزو  ه که اگر حرف اولساده ما اینو حاال قانون   

an 

برو صفحه بعدی... !استفاده کنیم. حروف صدادار رو مثل هلو قورت بدین...  



 

 
 

 این صورت دوست داشتنی رو همیشه به خاطر داشته باشین...مثالها رو خوب بخونین:

There is a book on the table. 

There is an eraser on the book. 

There is a banana in the basket. 

There is an apple in the basket. 

There is an orange in the basket. 

 


