
 

 استادبانک  آموزش زبان انگلیسی

 

 

 مبحث

 متوسطه اول زبان انگلیسی نهم  گرامر 

 

 
 تهیه و تنظیم: 

 مجله استادبانک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 درس اول 

 زمان حال ساده 

برای بیان  کنیم. به طور مثال برای  برای بیان موضوعی در حالت کلی از زمان حال ساده استفاده می
یا کارهای روزانه. در جدول زیر، ساختار جمالت زمان حال    شوندکارهایی که از روی عادت انجام می 

 ساده مثبت، منفی و سوالی آماده است.

 
 

 

 



There is & There are 

به طور کلی،   .دهندوجود کسی یا چیزی را در جایی نشان می  There areو    There isهای  ترکیب
There is  برای جمالت مفرد وThere are روند.برای جمالت جمع به کار می 

 

 
 there areو  there isمثال برای 

There is a book on the table. 

 . کتابی روی میز هست

 

There are many people at the bus stop. 

 .های زیادی در ایستگاه اتوبوس هستندآدم

 

 



 سازی مخفف

  شکل  بعد  و   دهیممی  قرار  را(  ‘شکل کوتاه شده دارند. بعد از فاعل عالمت کاما) am, is, are افعال
 .نویسیم. به جدول زیر دقت کنیدمیرا  to be لافعا شده کوتاه

 

 
 

 نوشت. I amn’t توانرا نمی  I’m not یک استثنا وجود دارد ونکته: 

 

 

 

 

 

 



 درس دوم

 استمراری ساده  حال

ساختار    .کنیم، از زمان حال استمراری استفاده میاستاکنون در حال انجام  برای بیان کاری که هم 
 جمالت مثبت، منفی و سوالی حال ساده استمراری در جدول زیر آمده است. 

 

 
 

 



 کاربرد حال استمراری: 
 

 :اکنون جريان داردبرای بیان عملی که هم .1

He is playing football . 

 کند. او دارد فوتبال بازی می 

 . حال انجام شدن استبرای صحبت کردن درباره چیزی که قبل و بعد از زمان خاصی در .2

At eight o’clock we are usually having breakfast. 

 .خوریمما معموال صبحانه می 8در ساعت 

در همین زمان صحبت  است. )لزوما برای بیان عملی يا موقعیتی که در حال حاضر در حال وقوع  .3
 (کردن در حال رخ دادن نیست

I'm reading an exciting book. 

 .حال خواندن یک کتاب هیجان انگیز هستم من در 

 برای بیان قراری تعیین شده در آينده.4

Mary is going to a new school next term . 

 .رودماری" ترم آینده به مدرسه جدیدی می "

 برای بیان کار يا شرايطی موقتی .5

I’m working in London for the next two weeks. 

 .در لندن مشغول به کار هستممن دو هفته آینده را 

 

 

 

 



 سوم درس 
  sکه به آن ))   ردیگی م  s\esها  اشخاص سوم شخص، فعل آن   ی هنگام استفاده از حال ساده برا

  ,he, she, it, Amirمانند:  )  در واقع، اگر فاعل سوم شخص مفرد باشد،  .م ییگویسوم شخص(( م
our techear,… ) فعل اصلی(s-es ) گیرد.می   

 



-sها ) گیرند که آخر آن ( میes)  هاییفقط فعل   ،اگر فاعل جمله سوم شخص مفرد باشدنکته مهم:  
x-ch-sh-o-z.داشته باشد ) 

 ضمایر ملکی

صفات ملکی در انگلیسی    کنیم.از ضمایر ملکی استفاده میبرای نشان دادن مالکیت کسی یا چیزی  
 .آینددهند و همیشه قبل از اسم می مالکیت اسم را نشان می 

 

 

 ملکی  صفاتمثال برای  

 

This is my coffee.  

 این قهوه من است.

This is your drink.  

 این نوشیدنی تو است.

He is borrowing our car.    



 . او ماشین ما را قرض گرفته است

My car is very old.  

 ماشین من خیلی قدیمی است.

He's broken his arm 

 او دستش را شکست. 

She's washing her hair. 

 او موهایش را شست.

What a beautiful bird! Its feathers are bright blue! 

 . چه پرنده قشنگی! پرهایش آبی روشن است

Their car is in their garage. 

 .شان استپارکینگها در ماشین آن

 

 

 

 

 

 

 

 



 درس چهارم 
 

جمله  (  …What,Where,When,Who,How)   کلمات ابتدای  در  که  هستند  کلماتی 
استفاده    مانند مکان، زمان و غیرهسوالی می آیند و برای پرسیدن از موارد مختلف  

 .شوندمی 
 

 
 

 .وقتی فاعل مورد سوال است، فعل کمکی نیازی نیست نکته:

 مثال:

Who speaks English?  

Who puts out the fire? 



 قیدهای تکرار 

احتمال وقوع یا به وقوع پیوستن یک اتفاق را   هستند که   قیدهای تکرار، کلماتی
 ,am یعنی to be بعد از فعل اصلی و افعال  ،توانند. قیدهای تکرار میندکنبیان می 
is, are   .به کار بروند 

 
 مثال: 

They never come late. 

 . آیندمی ها هرگز دیر نآن

She always studies hard. 

 واند. خهمیشه سخت درس می 

He often plays outside. 

 .کنداو اغلب بیرون بازی می 

 



 درس پنجم

 باقاعده ال افع –زمان گذشته ساده 

برای ساخت زمان گذشته ساده، باید فعل را به صورت گذشته استفاده کرد. اما افعال 
شوند. در درس پنجم، زمان گذشته  تقسیم می قاعده  به دو دسته افعال باقاعده و بی 

یاد می  را  باقاعده  افعال  با  باقاعده در ساختار    گیرید.ساده  افعال  از  استفاده  برای 
 کنیم.اضافه می edیا  dها  گذشته با آخر آن 

 



 

 ها: ی آن چند مثال از افعال باقاعده و شکل گذشته 
 

Paly = played / receive = received / study = studied 

 

 مثال: 

 

My brother received an E-mail.  

 .برادرم یک ایمیل دریافت کرد

 
He often played football when he was a young man. 

 .کرداو وقتی جوان بود، اغلب فوتبال بازی می 

 

I finished work, walked to the café . 

 .رفتممن کارم را تمام کردم، پیاده به کافه 

 

 

 

 



 to beی افعال گذشته

افعال همان to be گذشته  شکل am, is, are یا  برای was, were به    است. 
I/she/he/it  از Was و برای we/you/they از Were  کنیم.  استفاده می 

 
 مثال: 

 

I was watching TV when you called. 

 .کردموقتی تو زنگ زدی، من داشتم تلویزیون تماشا می 

She wasn't home last night. 

 .او دیشب در خانه نبود

You were drinking some water. 

 .خوردیتو داشتی آب می 

We were in the right place. 

  .ما جای درستی بودیم



 درس ششم 

 قاعده بی ال افع –زمان گذشته ساده 

ه  ختار زمان گذشته ساده بفعال در سا، ا طور که در درس پنج توضیح داده شد همان 
قاعده افعالی هستند  افعال بی   شود. ده استفاده می قاعده و بی عدو شکل افعال باقا

 . کندها از قاعده خاصی پیروی نمی که گذشته شکل آن 

 



 ثال: م
 

I went to the gym yesterday. 

 .رفتم هباشگادیروز 

 

They drove to the airport and left their car there . 

 .جا رها کردندها تا فرودگاه رانندگی و خودرو را همان آن 

 

They spoke English last week . 

 .ها هفته گذشته انگلیسی صحبت کردندآن 

 

She told me to come back the next day. 

  بهم گفت که روز بعد برگردم.

 

I woke up in the middle of the night. 

 .های شب از خواب بیدار شدمنیمه 

 

 

 

 

 



 های مفعولیضمیر 

گیرند و طبق آنچه گفته ضمایر مفعولی کلماتی هستند که در جایگاه مفعول قرار می
 .هستند کننده کارتدریاف ،شد

 
 

 

............................................................................................................................. ....................... 

ی  موزش زبان مجله آموزشبه بخش آ  بانکموزش زبان انگلیسی استادمنابع آبرای دسترسی به  
 استادبانک مراجعه کنید. 

   :خدمات آموزش در دسترس شما است انواعخش ین بدر ا

 فایل آموزش ویدیویی  •
 ات آموزشیجزو Pdfهای فایل •
 مقاالت آموزش زبان   •

 بخش آموزش زبان مجله استادبانک 

https://edu.ostadbank.com/category/language-teaching/


 

 استادبانک آموزش خصوصی  سامانه جامع 

 آموزش زبان   یجزوه

 

 

www.ostadbank.com 
 شماره تماس: 

91005343 -  021 

http://www.ostadbank.com/

