
  نویسنده: مرادیان فرد جونقانی دستور زبان انگلیسی پایۀ هشتم

 مروري بر دستور زبان هفتم
ضمایر

 ،شود. ضمیرها انواع مختلفی دارند که از بین آنها ضمایر فاعلی، مفعولیاي دستوري یا گرامري است که جانشین یک اسم یا عبارت اسمی میضمیر کلمه
 آیند.ملکی و انعکاسی جزو ضمایر شخصی به حساب می

 ضمایر فاعلی
  

 ضمایر مفردضمایر جمع

WeIاول شخص
Youyouدوم شخص
Theyhe, she, itسوم شخص

 
:چند نکته  
تواند به انسان و هم به اشیاء اشاره کند.)هم می theyشوند. (در مورد انسان به کار گرفته می itهمه ضمایر شخصی (فاعلی، مفعولی و...) به استثناء  -1
 در وسط یک جمله بکار گرفته شود:  شود، حتی اگرهمیشه بصورت بزرگ نوشته می Iضمیر  -2

Am I right? 
****************************************************************************** 

toافعال  be
toبه افعالی که از مصدر بودن ( be ساخته میشوند، افعال (to be  گویند. ضمایر فاعلی زیر با افعال روبروي آنها به کار میروند.می 

toفعل  beفعل فاعل جمعto be مفردفاعل 

are
WeamIاول شخص
Youareyouم شخصدو
Theyishe, she, itسوم شخص

I am a teacher.  We are at school.  They are tired. 

****************************************************************************** 
 صفات ملکی
د. مالکیت آن شیء را بر انسان بیان می کنندهند که چه چیزي به چه کسی تعلق دارد و نشان می یعنی ؛ براي نشان دادن مالکیت بکار میروندصفات ملکی 

:این صفات عبارتند از
 

ضمایر فاعلی  (I) (you) (he) (she) (it) (we) (they)

صفات ملکی مال من 
my

مال  -مال تو
شما your

مال او 
(مرد) 

his

مال او (زن)
her

مال آن (شیء):   
its

مال ما 
our

مال آنها 
their

  
شوند) آیند (به همین دلیل صفت نامیده میز یک اسم میاتوجه داشته باشید که صفات ملکی همیشه قبل 

 چند مثال:
My car اتومبیل من Her watch ساعت او Our teacher علم ما
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 دستور زبان هشتم
)Present Progressive( زمان حال استمراري:
 :به زمانی می گویند که

طول بکشد.در حال انجام شدن است و به این دلیل به آن استمراري می گویند که انجام فعل ممکن است مدتی در زمان حال  کنونا یفعلا ی -1
I am washing the dishes now. 

 شود.یاستفاده م يزمان حال استمرار ازز یشود نیک انجام مینده نزدیکه در آ يان انجام کاریب يبراا ی -2
We are leaving here tomorrow morning. 

 :ينحوه ساخت فعل زمان حال استمرار
سازند، ی) هر فعل مingهمراه با شکل ( )to beفعل ( سه شکل حالهر فعل را با  يحال استمرار
 

فاعل   +(am/ is/ are)  فعل ingدار+
 

I am cleaning the black board now. You are speaking English now. 
   

 د.یر خط بکشیدر جمالت ز يل استمرارام حیر عالیاکنون ز
I am eating now.     They are thinking about it. 
I am driving in my car.    I am walking in street. 
I am talking with you.    She is reading a book. 
I am sitting in the park.    I am going to my home. 
He is watching TV.     We are playing soccer. 

مخصوص زمان حال استمراري: يقیدها
at the present (time) at the moment                 حال حاضر در 
right now     just now همین االن                                  
these days     Nowadays                         این روزها 
now  حاال                            

  شوند: ینوشته م يجمله بصورت حال استمرار ي، در ابتداهشدار دهندهکلمات و  يفعل امرشه جمالت بعد از یهم
:مثل کننده آگاه کلمات

Listen     be careful   Look 
مثال:

Look! Hassan is coming. 
Listen! I am talking with you 
Be careful! I am coming 

: يحال استمرار یو سوال یمنفجمالت 
,am( :دارد وجود زمان حال استمراري فعل کمکیچون در  is, are( لی از افعال سواو منفی ، در جمالتtobe :استفاده می کنیم 

-areکردن ( یسوال ي) را ذکر کرده و براnotکلمه ( یکمکست که بعد از افعال یکاف یمنفساخت جملۀ  يبرا is- am(آوریم.میجمله  يرا به ابتدا
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I am not cleaning the black board now. 
You are not cleaning the black board now. 

Are you coming? 
Are you drinking water? 
Are we going to Semnan? 
Is she playing the piano? 

د.یپاسخ ده noو  yesر با یبه سوال ز
Are you cleaning the black board now? 
Yes, I am cleaning the black board. 
No, I am not cleaning the black board. 

:دیان کنیب یمنف ک بار به شکلیو  سوالبه شکل کبار یر را ین: جمالت زیتمر
I am listening to the radio now.  

Mehri is coming from high school. 

She is going to take her coat.  

We are explaining the lesson for him. 
****************************************************************************** 

@)modals(   should – may – can

modalm 

 

/ can may / should   

 They should walk to school at 7. 
                                                                                                                                                                                                                                                                         

A  ACan 

  Can you give me your pen, please?@@@ 
: Yes, sure.      : I'm sorry. I need it. 

  Can I help you? 
  : Yes, thanks. Please give me some water.   : No, thanks. 

Can I open the door   
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 : Of course, why not.   : I'm sorry. It's cold 

Can he ride a bicycle? 
  Yes, he can.    No, he can't. 

BMayMcan ccanc

May I use your car? 
.  Yes, of course    Sorry, it's busy today.  

May I leave the class room? 
 Yes, of curse.    No, you may not 

 
C  C Should  

 Should you type this letter for me? 
 Surely I type it.    I'm very sorry. I'm busy. 

 

   Should you do my home work this evening? 
 Yes, I should finish it at 9.  No, I shouldn't. 

modalm

 

I should go to school now. 
 

We should leave here at 7 tomorrow morning.                                                                   

I can buy a car. 
Can you buy a car? Yes, I can buy one. No, I can't. I don't have enough money. 

have to - has to - ought to - could can - must  ......
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Simple present tense) S

go-work

S + V 
seseshe – he – Ali , … 

S + V + s/es 
 

   مفعول  +   فعل  اصلی  +   فاعل 
Subject  +  Verb   +  object  

  

They watch TV every day
Subject + Verb + object  

svoss

لفاعل
he      she

 Ali         Mina     

 look at –Goیفعل اصلی

لمفعول
TVT                                                                They watch TV every day.

TVTTVT

نقید زمان

every  → everyday, every month, every Friday

On   → on Mondays, on Sondays 

           don’t

            doesn’t
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sese

I don’t speak Russian. 
She doesn’t go to the gym on Sundays.
They don’t watch TV in the evening.  

do ddoesd

                  do

                 does

sese

Does john speak English very well? 
Yes, he does.                   He speaks English very well.  No, he doesn’t. 

Do you practice tennis every Sunday? 
Yes, I do.    I practice tennis every Sunday.    No, I don’t. 

 

 Yesپاسخ دادن با شرح 
yesydodoesd

s ese

 Noپاسخ دادن با شرح 
Nodon’tdoesn'tddoesn’t don’td

  

Do they clean the room? 
No, they don’t.  They don’t clean the room.  They clean the classroom. 

Do you go to school everyday?

Do they watch a cartoon? 

Do Ali and Mary play tennis? 

، توجه به تمام ابعاد زبان ضروري است. یعنی عالوه بر یادگیري واژگان جدید و سعی در به سی مانند هر زبان دیگربان انگلییادگیري زبراي دوستان عزیز، 

ز بیان منظور خود عاجاگیري ساختارهاي دستوري نیز الزامی است. به این دلیل که اگر ندانید جملۀ شما به چه زمانی است، ممکن است از کار بردن آنها، فر

 بمانید. به عالوه، خواندن داستان کوتاه و تماشاي کارتون و فیلم به زبان انگلیسی میتواند کمک شایانی به فراگیري زبان نماید. 

 کنم.برایتان در یادگیري زبان و همۀ امور زندگی آرزوي موفقیت می

 مرادیان فردفاطمه آرزومند سعادت شما،           




