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جزوه پیش درس کتاب زرد 

گرامر

تعریف                                                                                        مخفف              انوع کلمه 
Subject                               S                                                                 .فاعل: کننده ی کار در جمله را فاعل می گویند   

                                                      I study English.   I is Subject                   . من انگلیسی می خوانم. من فاعل  است
    Verb                                   V                                                             .فعل: کاری که در جمله انجام می شود را فعل می گویند   

                                                      I study English.   Study is Verb           . من انگلیسی می خوانم. خواندن فعل است
Object                                O                                        .مفعول: کسی یا چیزی که در جمله کار برایش یا رویش انجام می شود   

                                                      I study English.   English is Object .من انگلیسی می خوانم. انگلیسی مفعول است
Adjective                            Adj.                                                                       .صفت: توصیف کننده ی اسم در جمله است   

                                                      The weather is hot today. Hot is Adj.                 هوا گرم است. گرم صفت است 
Adverb                                Adv.                                                                             .قید: توصیف کننده  فعل در جمله است   

                                                      I study English slowly at home every day 
                                                      Slowly is Adv. Of manner./ Home is adv. Of Place/ Every day is Adv. Of Time

آرامی در خانه هر روز.   به آرامی قید حالت، خانه قید مکان، هر روز قید زمان                 من می خوانم انگلیسی را به ٰ
  Noun                                   N                                                                                    .اسم: موجودیت هر چیزی اسم است   
 Pronoun                                                         .ضمیر: کلمه ای است که به جای اسم)فاعل، مفعول و ...( در جمله می آید   

            ضمیر فاعلی،ضمیر مفعولی، ضمیر ملکی و ضمیر انعکاسی که در درس اول توضیح می دهیم.

  در قسمت قبل ما انواع کلمات که باعث ساخت جمله می شوند را شناختیم، اما در این قسمت می خواهیم تمام آن ها را باز کرده و به طور کامل  
   تمام آن ها را برای تان شرح دهیم.

To be V.                                                                                                                              to be فعل
                              )Am is are (            )am being  is being  are being(        )have been   has been(
                              )Was were (            )was being   were being(                   )had been(
                              )will be(                                                                                  )will have been(

   نکته1: زمانی از این فعل استفاده می کنیم که می خواهیم از اسم  یا  صفت در جمله استفاده کنیم.
   نکته2:  این فعل خودش ، خودش را سوالی و منفی می کند.

   نکته3:  این فعل معنی است، بود، خواهد بود می دهد.
   نکته4:  وقتی می خواهیم جمله ای را مجهول کنیم از این فعل استفاده می کنیم.

   نکته5: وقتی هر زمانی را درس می دهیم، .To BE V آن زمان را نیز به شما خواهیم گفت!
Helping verb                                                                                       فعل های کمکی
                    )Do Does(              )Am is are(           )Have has(            )Have has(
                              )Did(                       )was were(            )had(                      )had(
                              Will )will is for all future tense( 

   نکته1: وقتی فعل اصلی در جمله داریم از این فعل برای سوالی و منفی کردن آن در جمله استفاده می کنیم.
   نکته2: وقتی هر زمانی را درس می دهیم، Helping V آن زمان را نیز به شما خواهیم گفت!

Main verb                                                                                                                          فعل های اصلی
   از نظر تعداد فعل اصلی زیاد داریم اما بحث اصلی بر سر این فعل به  باقاعده و بی قاعده بودن آن است و هر کدام از آن ها به چهار حالت 

   می باشند که در جدول زیر توضیح کامل می دهم.
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Present progressive past P.P

باقاعده Walk Walking Walked Walked 

بی قاعده Go Going Went Gone

   نکته1: در باقاعده قسمت گذشته و اسم مفعول )P.P( فقط )ED( می گیرند. اما بی قاعده دو قسمت آخر به طور کامل تغییر می کند که در  
   دیکشنری می توان قسمت های سوم و چهارم را پیدا کرد.

   درس 14 ما با این فعل های بی قاعده سر و کار داریم، که تمامی این فعل ها را برای شما ارسال می کنیم.
Modal verbs                                                                                                فعل های چند وجهی
        1( Can could( 2 )shall should( 3 )will would( 4)may might( 5 )need to( 6)have to/ has to  had to(    
        7 )ought to( 8) must ( 9. Had better )‘d better( 10. Get to )gotta( 

   1 )توانستن( 2)باید %55( 3 )خواهد( 4 )ممکن بودن( 5 )باید %70( ) بایدی که با نیاز همراه است( 6 )باید %90(  7 )باید %60( 8 )باید 100%(
   9 )بهتر است که( 10. باید)عامیانه ی آمریکایی ها(

   نکته1: زمانی که از فعل های modal V در جمله استفاده می کنیم فعل آن جمله باید خالص باشد.
Sentences                                                                                                                                جمله ها

      1 Imperative: the sentence you order somebody to do S.th
   امری: جمله ای که شما دستور می دهید به کسی تا کاری انجام شود...

         Structure:      V+O.                                    فعل + مفعول              
         Example:     + close the door
                   - don’t close the door
       2 Request: it is a sentence you please someone to do something.

   خواهشی: جمله ای که از کسی خواهش می کنید تا کاری را انجام دهد.
         Structure:      please + V + O.                  فعل + مفعول             
         Example:   +  please, close the door
                   - please, don’t close the door
       There are some other special Request sentence as well.             چند جمله های خواهشی مخصوص دیگر هم وجود دارد
         Could  you……………….?                                                                                                              میشه که .....؟
         Could you bring me a glass of water?                                                                 میشه که یک لیوان آب برایم بیاوری؟
         Would you ……………?                                                                                                                  میشه که ....... ؟
         Would you read that page for me?                                                                        میشه که این صفحه رو برام بخونی؟  
         Would you mind + V + ING                                                                                           میشه درخواست کنم که ....؟

   آخرین جمله فعل باید ing دار بیاید. 
         Would you mind opening your book?                                                     میشه درخواست کنم که کتاب تون را باز کنید؟      
       3 Exclamatory: the sentence you hear or see something and surprise. 

   تعجبی: جمله ای که شما می شنوید و متعجب می شوید 

       Structure:        wow,+ what/such+ a/an)the( + adj. + noun
       Example:         Wow, what a nice car.
                             Wow, such a nice car. 
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4 Statement: This sentence is all the tenses, 
خبری: جمله هایی است که به تمام زمان ها ربط دارد

نکته: شما می توانید برای دانستن تمام زمان ها یا از پکیج زمان ها استفاده کنید یا این که پکیج گرامر را برای تقویت گرامر خودتان در 
سایت راسا زبان تهیه فرمایید.

5 Question: the sentence you ask something somebody.
سوالی: جمله که شما از کسی سوال می پرسید. 

Structure for Yes-No questions:                                             ساختار برای سواالت بله-نه 
                        To Be V.: To Be V. + S. + Noun/Adj.

                                              To Be V.: فعل to be + فاعل + اسم/صفت
                        Helping V: Helping V. + S. + Main V. + O +…

                                         فعل کمکی: فعل کمکی + فاعل + فعل اصلی + مفعول + ... 
Structure for W-H questions       W-H ساختار برای جمالت سوالی                                         

                        To Be V.: W-H word + To Be V. + S. + Noun/Adj.
                                              To be V.: کلمه ی W-H+ فعل to be + فاعل + اسم/صفت

                        Helping V: W-H word + Helping V. + S. + Main V. + O +…
                                         فعل کمکی: کلمه ی W-H+ فعل کمکی + فاعل + فعل اصلی + مفعول + ... 

What              چه چه چیز            what time          چه ساعتی                         how often  چند وقت یکبار 
When              چه موقع                        whose            مال چه کسی                            who                    چه کسی            
Where                  کجا                       how                           چطور                                    how much              چقدر  
Why                     چرا                        how many         چه تعدادی                                    Which                     کدام        
 Exercise:                                                                                                                                           تمرین

1. درب را باز کن.

2. نرو بیرون.

3. بیا داخل.

4. میشه که نری بیرون؟

5. لطفن درب را باز کن.

6. میشه که اینقدر حرف نزنی؟

7. وای عجب خانه زیبایی!
Simple Present:
Usage: to talk about Facts, Habits, Daily routine, news and ….

صحبت کردن در مورد حقایق، عادت ها، کار های روزانه، خبر و ....
To be v.:        Am Is Are
Helping v:    Do, Does
Sign:              Adv. of frequency   قید تکرار
Structure for main v.: 
                        S. + Present main v. + O.+…..

ساختار: فاعل + فعل اصلی حالت اول) حال( + مفعول و ....
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Example with main v.:       + I break the window 
                                         -  I don’t break the window 
                                         ?  Do I break the window?
                                        ?- Don’t I break the window?
Structure for to be v.:    
                        S. + to be V. + noun/adj.
Example with to be v.:        + I am a teacher
                                          - I’m not a teacher
                                           ? Am I a teacher?
                                         ?- Am not I a teacher?
Note: if the subject is third person singular, the verb of the sentence gets third person S. 

نکته: سوم شخص مفرد فعل ش )S( سوم شخص میگیرد. 
Example:                                  + He breaks the window.
                                          - He doesn’t break the window.
                                          ? Does he break the window?
                                        ?- Doesn’t he break the window?

1. من می روم به مدرسه که درس بخونم

2. آیا بابات میره سر کار که کار بکنه؟

3. شغل بردارت چی هست؟

4. من هر روز قبل از صبحانه قهوه می نوشم.

5. رضا همیشه میره سینما که فیلم تماشا کند.

6. من نمی روم مدرسه که درس بخونم.

singular مفرد plural جمع

I من WE ) ما(

        YOU تو YOU شما

HE )         مرد(او 
SHE )         زن(او
  It  )اشیا،حیوان(آن 

THEY آنها

Am  برای اول شخص مفرد که I است.
Are برای You, We, They و اسم های جمع است.

Is برای سوم شخص مفرد که He, She, It و اسم های تکی یا مفرد است.
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