دکتر حسن لطفی

خالصه زبان انگلیسی متوسطه اول

اگر بخواهیم شیء را به شئی دیگر تعلق و مالکیت دهیم  ،کافی است حرف اضافه ofرا بین اسم آن دو شی قرار
دهیم مثل:
 The door of the class:

"دربِ کالس"

 The legs of the table:
"پایه های میز"
حرف اضافه  ofفقط برای تعلق دادن شی به شی دیگر به کار می رود و برای تعلق دادن شی به انسان ها به کار
نمی رود.

زمان حال ساده simple present tense:
 از زمان حال ساده ) (simple presentبرای نشان دادن کاری که در زمان حال یکبار یا چند بار
به صورت تکراری اتفاق می افتد استفاده می کنیم .زمان حال ساده یکی از پرکاربردترین زمان های
زبان انگلیسی است.

کاربرد ها:

 کارها یا اتفاقاتی که به طور منظم یا به خاطر عادت تکرار می شوند.گاهی از قیدهای زمان برای نشان دادن
میزان تکرار استفاده می شود .قیدهایی مثل ): (always, never, rarely, oftenبه مثال زیر توجه کنید:

 He plays football every Tuesday.

)او هر سه شنبه فوتبال بازی می کند(

 دو یا چند اتفاق یا کار در زمان حال که پشت سر هم اتفاق افتاده اند .به مثال زیر توجه کنید:

 After school Colin goes home, packs his bag, puts on his football shirt and then
he goes to football training.
 بعد از مدرسه کالینز به خانه می رود ،کیفش را میبندد ،لباس فوتبالش را می پوشد و سپس به به تمرین
فوتبال می رود.
 یک واقعیت یا قاعده عمومی .به مثال زیر توجه کنید:

 A forward tries to score goals for his team.
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یک مهاجم سعی می کند برای تیمش گل بزند.

 برنامه های آینده که در زمان حال برنامه ریزی شده اند .به مثال زیر توجه کنید:

 The bus leaves at half past four.

)اتوبوس ساعت چهار و نیم حرکت می کند(

 His training starts at five o’clock.

)تمرین او ساعت  0شروع می شود(

 برای فعل های حالت یا فعل هایی که افکار و شخصیت را نشان می دهند .به مثال های زیر توجه کنید:

 Colin likes football.

)کالین فوتبال را دوست دارد(

 He is a forward.

)او یک مهاجم است(
ساختار زمان حال ساده:

 در جمالت مثبت ما از فعل به صورت شکل ساده استفاده می کنیم .تنها برای سوم شخص مفرد فعل باید
صرف شده و یک پسوند  –sبه آن اضافه می شود .در شکل منفی و سوالی باید از فعل کمکی doیا does
برای سوم شخص مفرد در جمله استفاده کرد .در صورت وجود فعل کمکی فعل اصلی همیشه به صورت ساده
در جمله آورده می شود (حتی در سوم شخص مفرد ).جدول زیر ساختار جمالت در این زمان را نشان می
دهد.
جمالت سوالی
? Do I speak
? Does he speak

جمالت منفی

جمالت مثبت

 I/you/we/they  I speak
 I do not speak
 he/she/it
 he speaks  he does not speak

استثناها برای سوم شخص مفرد:
 اگر جمله به  oیا  shو  chختم شود به جای پسوند  –sاز  –esاستفاده می کنیم .به مثال های زیر
do – he does
wash – she washes
توجه کنید:
 اگر یک فعل به حرف  yپس از یک حرف بی صدا ختم شود ،حرف  yرا به  ieتغییر می دهیم و سپس
–sرا اضافه می کنیم( .در صورتی که قبل از  yحرف صدادار باشد  yتغییری نمی کند).
) (Worry – he worries
)(Play – he plays
زمان حال ساده اغلب با قیدهای تکرار مورد استفاده قرار میگیرند .مهمترین قیدهای تکرار عبارتند از:
Never rarely sometimes often usually always
0%............................. 50% .............................100%
 I usually play football with my friends.
 Sometimes she plays piano for us.
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صفت ملكی(Possessive adjective):
صفات ملکی ضمیر نیستند و جزء تعیین کننده ها ) (determinersمی باشند .اما از آنجایی که شبیه
ضمایر ملکی عمل می کنند بهتر است آن ها را در کنار ضمایر دیگر فرا گرفت .صفات ملکی همانند بقیه
صفت ها قبل از اسمی می آیند که آن را توصیف می کنند اما مانند ضمیرها جایگزین اسم نمی شوند.
در زبان انگلیسی  8صفت ملکی وجود دارد که لیست آنهادر جدول زیر آمده است.

به مثال های زیر در این خصوص توجه کنید:

 Their house is very big.

خانه آنها خیلی بزرگ است .

 Her car is very expensive.

ماشین او خیلی گران قیمت است.

? Is it your pen

این خودکار مال توئه؟

? Whose wallet is this

این کیف کیه؟
تمرین:
درجای خالی صفت ملکی مناسب به کار ببرید.
……. car is blue.
……bag is brown.
……….. Books are in ………... Bags.

25

۰)Mr Amini has a car .
۵) Mina’s brother has a bag.
7) The students have many books.
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سوال پرسیدن با Wh Question
در زبان فارسی ما یک سری کلمه داریم که برای گرفتن اطالعات و پرسش درباره چیزهای مختلف از اونها استفاده
می کنیم .این کلمات که به آنها کلمه پرسشی می گیم معموال با حرف“ چ ”شروع می شوند مثل:
چرا؟ چگونه؟ چند؟ چه؟ چطور؟ چقدر؟ چندتا؟ چی؟ چه کسی؟ چه چیزی؟….
ما در جواب سوالهایی که با کلمات پرسشی شروع می شوند “بله” و “خیر” ساده نمی تونیم بگیم بلکه مجبوریم
یه سری اطالعات رو در اختیار سوال کننده بذاریم.
مثال  :چرا دیروز به تلفن من جواب ندادی؟ چون من دیروز…
کلمات پرسشی کلماتی هستند که برای پرسش در مورد شخص ،مکان ،زمان ،تعداد و یا مالک یک چیز به کار می
روند.
در زبان انگلیسی دو دسته سوال وجود دارد .دسته اول سواالت  yes/no questionsهستند .برای پاسخ این
دسته از سواالت ابتدا باید با بله یا خیر پاسخ داد و اگر نیاز به توضیح بیشتری بود پس از تایید یا رد سوال توضیح
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