
 

 

 97-96                                                                                              پایه ی یازدهم دوره دوم  و دستور نوشتار مجموعه ی گرامر

 درس یک 

 اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش :
  ,language ,researcher             book ,bird ,man ,woman ,studentمثال : جمع دارند . اسامی قابل شمارش :  اسامی هستند که شکل مفرد و

 اسامی غیر قابل شمارش : اسامی هستند که فقط به شکل مفرد به کار می روند . 
 ,weather, knowledge, traffic ,news, information , snow, rain, money, hair,  air,  coffee ,milk, water, juice, rice, bread,مثال:
meat ,cheese ,butter ,sugar 

 شمارش یا غیر قابل شمارش باشند  با توجه به معنایشان در جمله می توانند قابل  cake, fruit, hair, time, chickenکلمات 
1. He wanted a piece of cake.               2. We ate some chicken . 
 1-1 He wanted  a cake .                         2-1  They saw two chickens .                                                                                                                                                                 

 چه مقدار  مورد سوال قرار می گیرند .  How muchچند تا     اسامی غیر قابل شمارش با     How manyاسامی قابل شمارش    با          

 روشهای پرسیدن قیمت : 
How much is it?  
How much are they ? 
How much does it cost? 
How much are they cost ? 
How much does a kilo of rice cost ? 
How much does a bottle of milk cost ? 
 

 + شمارنده ها ) صفات کمی (اسامی  قابل شمارش  ) صفات کمی ( سامی  غیر قابل شمارش +  قید مقدار ا

Much juice Many   birds 

A little butter A few  students 

Little water Few  pictures  

A lot of oil A lot of cows 

Lots of money Lots of apples 

Some rice Some languages 

 با اسامی قابل شمارش مفرد فعل مفرد و با اسامی غیر قابل شمارش هم فعل مفرد به کار می رود.  -با اسامی قابل شمارش    جمع    فعل جمع 

There is  a/one  book   on the table.           There are some books on the table .               There is some tea on the table . 

Some    در جمالت مثبت  به کار می رود 

Few       کم  و    به معنیa   few  .به معنی ناچیز با اسامی قابل شمارش   به کار می روند 

little   معنی کم و   بهa  little   . به معنی ناچیز  با اسامی   غیر قابل شمارش  به کار می رود 

 

 استفاده شوند .همچنین فعل آنها باید مفرد باشد . a,an,one,theاسامی مفرد قابل شمارش می توانند با 

 بگیرند . فعل اسامی جمع باید جمع باشد . theبه کار روند  ولی اگر شناخته شده باشند می توانند   ,one  a,anاسامی جمع نمی توانند با 

 یعنی  واحدهای اندازه گیری به کار می رود . measure wordsاسامی غیر قابل شمارش جمع بسته نمی شوند اما قبل از آنها از 

 .Two bottles of milkیا            . a   bottle of milkمثال :
 

 .قبل از اسامی قابل شمارش هم می توان از واحد های اندازه گیری استفاده کرد 

      two kilos of potatoesیا   A kilo of potatoمثال :  
 

 

 

 درس دو

 زمان حال کامل یا ماضی نقلی : 
اثر آن تا کنون باقی است . می توان برای کارهایی که در گذشته انجام شده اند کاری است که در گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه داشته است و یا 

 ولی زمان دقیق آنها معلوم نیست از این زمان استفاده کرد .
 ساختار :

I /You/We/They /Ali and Mina / have /past participle(  قسمت سوم فعل )   
I   have washed the car. 
He/She/Ali/Mina  /has  /past participle  
He has washed the car . 



 

 

 : ی حال کامل  قیدهای زمان و نشانه ها
Since / for / yet/ ever/recently 

                          

Since  شروع زمان:   
Since  yesterday/ last week /last month /last year /5 years ago /1 o’clock/ October/1397/I was ten.  

For   : طول مدت 

For      1 minute/2minute/1 hour /2 hours / 1 week / 2 weeks/1 month/12 month/1 year/2 years /a long time/many 
              years  
yet        I haven’t   seen it , yet. 
Ever      Have you ever been in England? 
               I think it is the best movie that I’ve ever seen. 
Recently   They’ve recently made a  house.  
 

 با فاعل جمله    have , hasسوالی : با جا به جایی 

  have , hasبه  notمنفی : با افزودن 

 
 درس سه

 جمال شرطی نوع اول : این جمالت زمانی به کار می روند که  امکان انجام کاری در آینده مشروط به انجام کاری دیگر در زمان حال باشد 

 ساختار : 
 جواب شرط                            و               جمله ی شرط    
If    subject ( فاعل)   verb (  فعل)…………..   , subject   verb  …. 
                                       ↓                                               ↓ 

 سادهحال                           آینده ساده                                                                                                         
 ریشه ساده یا ریشه ساده will  (          +s/es) ریشه ساد ه+                                                                                      

 پذیر است . هم استفاده کرد . همچنین جا به جایی جمله ی شرط و جواب شرط امکان can / mayاز افعال ناقص  willمیتوان به جای 

 

 ی ساده      جمله   Simple Sentenceنوشتار درس یک  :

بخشی از  از سمت چپ  به ترتیب ابتدا فاعل و سپس  فعل نوشته می شود . هر جمله ی ساده ی انگلیسی حد اقل از یک فعل و فاعل تشکیل می شود . 
 جمله است که جمله در مورد آن  است و فعل عملی است که فاعل انجام داده است .

 فاعل 
 

 is sleeping     Mahan.                      اگر فعل جمله  الزم  نا گذرا باشد نیاز به مفعول نخواهد داشت .       
 فعل                    فاعل                                                                                                                   

  milk            are drinking     The kids.اگر فعل  متعدی  گذرا  باشد بعد از فعل نیاز به مفعول وجود دارد .                  
 مفعول                فعل                      فاعل                                       

 مفعول شخص و بعد مفعول غیر انسان قرار می گیرد . برخی از افعال دارای دو مفعول هستند  ابتدا
        
 My   sister bought    my mother    a  gift . 

 مفعول شخص        مفعول شیئی                                                                                                                            
 صورتیکه بخواهیم مفعول شیئی را قبل از مفعول شخص قرار دهیم  نیاز به حرف اضافه خواهیم داشت . در

 الزم است .  toحرف اضافه ی  giveو برای   forاز حرف اضافه ی   buyفعل    حرف اضافه بر اساس مفهوم فعل مشخص می شود . مثال برای 

My sister  bought    a gift   for    my mother . 
 

  Adverb   of  Frequency    )   :always , sometime ,  often,  , usually  , never   (  قید های تکرار

 . در جمالت مثبت   بعد از فاعل  و قبل از فعل اصلی  1جایگاه قیدهای تکرار:   
He   usually   comes   late . 

 beبعد از فعل است    to beمثبت   که فعلشان . در جمالت 2                             
He   is   usually   late . 

 در جمالت مثبت به کار می رود و به جمله مفهوم منفی   می دهد .  neverقید تکرار 

She   never   comes   late. 
 پس از فعل اصلی است . معموال قید حالت : قیدی است که چگونگی  انجام کار را نشان می دهد . محل قرار گرفتن ثید حالت 

  fast – fastمانند  هم هستند  ساخته می شود . البته بهضی از صفات و قیدها عین به پایان صفت    lyقید حالت از افزودن   



 

 

He drives   carefully . He doesn’t drive   fast . 

 قید مکان معموال پس از قید حالت  قرار می گیرد. 
He  drives   carefully  in the road . 

        قید زمان معموال پس از قیدمکان  به کار می رود .
                                                                             

He drove   carefully    in the road yesterday. 
 در هر زمان متفاوت اند .  قید زمان جمالتفعل و  

 زمان حال ساده : کاری که به طور تکرار هر روز یا هر هفته ماه یا سال تکرار می شود .
 

 eatsمثل     فعل +   sو یا اگر فاعل سوم شخص مفرد باشد      eat , come , play, studyفعل زمان حال ساده یا به صورت ریشه ی ساده  است مثل 
  … , everyday/ every week  :هستند   everyقید زمان های حال ساده  معموال همراه با 

 
 +am/is/are          فعل  + ingبه صورت  ن و فعل آزمان حال استمراری که هم اکنون در حال انجام است  

  now / just   nowقید زمان آن 
شکل می یابد  یا تغییر میگیرد  d/edبا قاعده است وزمان گذشته ی ساده : کاری است که در گذشته انجام یافته و به پایان رسیده است . غعل این زمان یا 

. 
 …… , yesterday/last week / two days ago گذشته : قید رمانهای

 (  درس دو   writingنوشتار ) 

 به آخر فعل ساخته میشود ولی در جمله  مثل اسم نقش می پذیرد .  ing: از افزودن  (gerund)مصدراسم 

 اسم مصدر میتواند فاعل / مفعول /یا مفعول حرف اضافه باشد . 
Running made him tired. 
She likes running . 
She is interested in running .  
 
Jogging and cycling are my favorite sports .  با هم فاعل جمله باشند فعل باید جمع به کار رود .  اگر دو اسم مصدر  

  , like ,hate ,enjoy , finish , imagine ,quit, give up ,spendاسم مصدر می آید مانند   ز بعضی از افعال فعل دوم به صورتبعد ا

  go   biking       go   fishing( استفاده می شود .مانند   go + gerund برای صحبت در مورد فعالیتهای تفریحی معموال از )  

 /with / by / for /from/in/ on / under / /without /about/at / againstبعد از حروف اضافه ) 

 

 نوشتار درس سه

 به اول فعل ساخته می شود .  to( : با اضافه کردن   infinitive)   toمصدر با 

 . در این صورت می تواند در ابتدای جمله یا در وسط جمله به کار رود .  می تواند برای بیان هدف  به کا ر رود
She   stopped   to see her friend . 

 ه . استفاده شود و نه در ابتدای جمل    it + be + adjective + infinitiveدر ساختار  toبهتر است مصدر با 

 , tell , want  , decide , promise , attempt , hop , ask,  advise بعد ار بعضی افعال فعل به صورت این نوع مصدر به کار می رود . مانند :
plan  

  happy , glad, surprised, ashamed , sorry, safe, nervousاستفاده می شود .مانند     toا مصدر باز بعد از بعضی صفات هم 

  Not to translate _ not to goاستفاده می گردد. toقبل از   notاز  toبرای منفی کردن مصدر با   

 


