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In the Name of Allah 

 :دهم اول درس رایتینگ و گرامر  

 

  to going :Be                     am,is,are = be 

 این ساختار : کاربرد اصلي    

 همراه با برنامه ریزي قبلي  نزدیکقصد ، تصمیم و اراده  به انجام کاري در زمان آینده  -1

1- I bought some paint yesterday. I am going to paint  my bedroom 

tomorrow.                  
 دیروز مقداري رنگ خریدم. قصد دارم اتاق خوابم را فردا رنگ بزنم.

2- My father has saved a lot of money.We are going to buy a new car soon. 
 پدرم پول زیادي پس انداز کرده است. قصد داریم ماشین جدیدي بخریم.

3- A:Do you want to go out? B: No, I am going to stay home and watch the 

football match.  
 میخاي بري بیرون؟ نه قصد دارم بمونم خونه و مسابقه فوتبال را تماشا کنم.

) نه براساس نظر   ( عیني/ ملموس ) نشانه ها و شواهد موجودي انجام کار یا عملي در زمان آینده بر اساس نپیش بی -2

 . شخصي (

4- Look at those dark clouds. It's going to rain.  

ن بیاد.وبه اون ابرهاي سیاه نگاه کن)شواهد(. میخاد بار  

     

 will                                         :B Part  

 کاربردها:

 :داافت ا تفاق خواهد در زمان آینده که حتما : کار یا عملي که اطالع رساني در مورد یک واقعیت -1

1- Today is Monday. Tomorrow will be Tuesday. 

 امروز دوشنبه است. فردا سه شنبه خواهد بود. )بیان حقیقت(

2- My daughter will be 12 years old next month. 
ساله خواهد بود. 12دخترم ماه آینده   

 :) نه با برنامه ریزي قبلي( تصمیم هاي آني و لحظه اي براي بیان -2

3- A: "I'm cold."  B: "I'll close the window." 

 اول: سردمه.   نفر دوم: پنجره را خوام بست.)تصمیم آني( نفر

 سوالي :شکل  انجام کاري به کردن ازکسي براي درخواست -3

4- Will you open the door, please? 

 میشه لطفا در را باز کنید؟

 (نه بر اساس شواهد موجود و ) (گوینده شخصي و تجربه اتبر اساس نظر )  پیش بیني  انجام کار یا عملي در زمان آینده -4

5- You won't pass the exam. 

شد.)نظر من گوینده است.(تو در امتحان قبول نخواهي   
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 مربوط باشد و یا بیانآینده زمان به که  اطمینان ، انتظار و افکار حدس و گمان و شک و تردید   ، واريامید براي بیان  -5

 :اگر این افعال   .در آیندهانجام کاري احتمال به 

hope, think, expext, suppose, believe, be sure, … 
این کلمات  و  

perhaps, possibly, probably, certainly, … 
.وجود داشته باشنددر جمله    

6- I think it will rain tomorrow. 

7-I expect they'll be here soon. 

8- The exam will probably take about 2 hours.  

9- A:Are you going to the park on Friday? B: I'm not sure. I will phone you on 

Thursday.  

  

از   وجود داشته باشدعیني و ملموس اگر شواهد  و فعل هاي مذکور ، : با قید هاي احتمال ) زبان تخصصي(  اضافي نکته

be going to  استفاده مي کنیم. 

10- I have eaten too much, and I feel very bad. I think I'm going to be sick. 

و  خیلي حس بدي دارم. فکر کنم میخام مریض شم.من خیلي غذا خورده ام   

  استفاده مي کنیم. will از     در آینده به انجام کاري و تهدید  پیشنهاد براي قول ،  -6

11- I will do it for you, I promise. (.انجامش خواهم داد واست، قول میدم) 

12- The bag looks too heavy. I'll help you with it.  
( )پیشنهاد((.کیف خیلي سنگین به نظر میاد.  کمکت مي کنم حملش کني ) 

13- I will kill you. ()(تهدید . میکشمت )تو را خواهم کشت 

 

 زمان آینده بکار مي رود.  به جاي  زمان حال ساده(  / before/ after/as soon aswhen) بعد از کلماتنکته: 

14-Before we leave tomorrow, we will turn off the lights.  

15- When I get home tonight, I'm going to watch TV and rest.  
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 پایه دهم زبان درس یک رایتینگ

 :اسم هاي )عام و خاص(    

. اسم شي داللت مي کند و به یک گروه اطالق نمي شودیک  بر یک شخص یا،  : اسم خاص( proper nouns : ) اسم خاص

 . خاص مي باشد چیزیک شخص، مکان و یا  یک نام ، معموالا خاص

 حرف اول همه اسم هاي خاص با حروف بزرگ نوشته مي شود. : 1نکته 

 ,your, his, her, its, our, my( و صفات ملکي ) an ,the / a ) حروف تعریف قبل از اسم خاص  : 2نکته 

their  و صفات )( جمع = اشاره this, that / these, those  و وابسته هاي پیشین دیگر= مفرد ) مثل 

  ( most / some  /  lot of / a little / a few a ) که درحیطه ، ) مگر در موارد خاص . نمي رودبکار  و اعداد

 ( .کتاب درسي نمي باشد

Tom, Mary , Tehran, France , Mars, April, Monday, Milad Tower 

 

 یک گروه داللت مي کند.  افراد یا اشیا ي همه اسمي است که به( : common nouns)  اسم عام :

boy, woman, car, school, student, chair, desk 

 

 ,my, your, his, her, its( و صفات ملکي ) a / an ,the اسم هاي عام با حروف تعریف )  قبل از: 1نکته 

our, their  ( و صفات اشاره )this, that, these, those   ( و وابسته هاي پیشین دیگر مثل ) most/  

a lot of / a little / a few / some  د .نمي روبکار  اعداد( و 

 رود. ( بکار نمي an / aجمع بسته نمي شوند و شکل مفرد آنها با ) ،غیر قابل شمارش (عام)اسم هاي  : 2نکته

money/ bread / water/ tea / sugar/ milk / meat  

 

 ( بکار میرود. a/anجمع بسته مي شوند و شکل مفرد آنها با ) ،قابل شمارش (عام)اسم هاي  : 3نکته

a computer- computers     / an apple – apples  

 : روش هاي جمع بستن اسم هاي قابل شمارش  ***

 اضافه مي کنیم.   sبه آنها  ، براي جمع بستن  اکثر اسم ها  -1

  cup- cups / tree - trees  / garden - gardens  

 

 .( اضافه مي کنیم esبه آنها )  ،( ختم مي شوند z/x/sh/ch/ sبراي جمع بستن کلماتي که به حروف ) -2

 bus –buses ,  quiz- quizzes , box- boxes , dish- dishes ,  watch – watches , fish 

- fishes (or fish)   

 د.نمي شو تبدیل ( esvبه ) ، موقع جمع بستن ( ختم مي شوند feیاf کلماتي که به حروف )  -3

wife- wives, life- lives , knife - knives , half- halves , leaf- leaves, shelf -

shelves,  loaf- loaves , thief – thieves ,  wolf- wolves   
 :   ءاستثنا

roof- roofs , belief-beliefs, safe –safes, cliff- cliffs   
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 دو روش وجود دارد. ، ( ختم مي شوندyف )براي جمع بستن کلماتي که به حر -4

 اضافه مي شود. sفقط ، ( باشد  u -o  –i  –e  –aحروف صدا دار )یکي از  (y) حرفاز الف ( اگر قبل    

day - days, boy - boys, key - keys  

 

 .اضافه مي کنیم esو بعد   تبدیل مي شود  iبه  y  ، ( حرف صدادار نباشد yحرف )  از اگر قبلب ( 

 baby- babies , city- cities ,family – families, fly -flies   

 

 در حالت جمع بستن دو روش وجود دارد. ،( ختم مي شوند oبراي جمع بستن کلماتي که به حروف ) -5

 .اضافه مي کنیم sفقط ، باشد  دا دار ف صحر ، ( oالف ( اگر قبل حرف ) 

 radio- radios, video- videos, zoo- zoos   

 .اضافه مي کنیم esباشد، ( حرف صدادار ن oب( اگر قبل حرف ) 

 hero- heroes, potato- potatoes, tomato- tomatoes 

 : ءاستثنا

kilo-kilos, piano- pianos, photo- photos 

 

 : حد کتاب و کنکور اسم هاي جمع بي قاعده در  -6

man-men, woman-women, child-children, foot-feet, tooth-teeth, mouse-mice, 

goose–geese, deer-deer, sheep-sheep, series-series, species-species, means- 

means 
__________________________________________________________________________________ 

   نامعین و معین تعریف حروف

 در موارد زیر به کار مي روند.  قابل شمارش مفردقبل از اسامي   anیاaحروف تعریف نامعین 

 بکار مي رود . باشد ،    )u-o-i-e-a (حروف صدا دار  یکي ازشان کلماتي که حرف اولقبل از( an)نکته: 

an apple – an orange – an egg  

  ngineere an               eachert a                           :از شغل. قبل 1

 باشد . مشخص و نامعیننا. اسم مفرد قابل شمارش که براي شنونده 2

   book aI bought .       کتابي خریدم.

   ) یک ( :    oneشمارش معادل عدد . براي بیان 3

   spen twoand  notebook aShe had.    او یک کتاب و دو خودکار دارد.

    “ the       “              معین تعریف حرف   

 :(  جمالت امريباشد ) بویژه در  وگوینده  مشخص و معین  شنونده. قبل از اسامي که براي 1

.door, please theOpen  

 استفاده کنیم .  ،صحبت کرده ایم در مورد آن . اگر بخواهیم براي دومین بار یا بیشتر از کلمه یا اسمي که قبالا 2

.redis  The car. a car boughtI  

 : طبیعت و جهان منحصر به فرد در  پدیده هاي . قبل از 3

world the / sky the earth/ the / sun the/ moon the 
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 : صفات عالي ) برترین ( و اعداد ترتیبي. قبل از 4

 … most beautiful the, biggest thebest,  thesecond,  thefirst,  the 

 : هاي روزبخش قبل از برخي از  -5

 evening theafternoon, in  themorning, in  thein  

 باشد :  منظور خانوادهبیان شود و  جمع که به صورت نام خانوادگي. قبل از 6

 Browns theSmiths /  het 

 . یا به شکل جمع باشندو  ایالت ، جمهوري. قبل از نام کشورهایي که به صورت 7

Islamic Republic of Iran het                   Republic of Ireland the 
United Kingdom het           United States of America the 

 Netherlands het                          Philippines   the 

 : خلیج هاو  دریاها،  اقیانوسها ، کوهها رشته،  رودخانه ها. قبل از اسامي 8

Persian Gulf hetAmazon River                           het 

Atlantic Ocean het                            Alps         het 

 مکانهاي عمومي هتل ها ، رستوران ها ،موزها و سینما هاو ....قبل از اسامي  -9

the Grand  Hotel, the Rex Cinema, the Mellat Park  

 اشاره مي کند.  کل گروه قبل از برخي از صفات که به -10

the rich , the poor , the young, the old 

 

 : the    کاربرد عدم موارد  

 Ali , Tom. قبل از اسامي اشخاص ، افراد  :                           1

    Iran , Rasht. قبل از اسامي شهرها ، کشورها :                 2

 . قبل از سال ، اسامي ماه ها و روزهاي هفته :3

in 1998, in April, on Sunday 

 بکار مي رود : کلي. قبل از اسم غیر قابل شمارش که به صورت 4

.very much milkHe likes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


