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 با تشکر از خرید شما

 ندارید.شما حق تغییر محتویات این کتاب الکترونیکی را 

 ندارید.شما حق فروش مجدد این کتاب الکترونیکی را 

 

 ولی...

 

 سایت خود برای دانلود بگذارید.آنرا در می توانید شما 

 آنرا به دیگران بدهید.می توانید شما 

آنرا به عنوان هدیه همراه محصوالت خود می توانید شما 

 ارائه نمایید.

در صورت استفاده از این محصول و محتویات آن، لطفا نام 

 را نیز ذکر کنید.  www.sarzaminezaban.comسایت 

 زبان می باشد.تمامی حقوق مادی و معنوی این محصول متعلق به سرزمین 

 آموزش گرامر زبان انگلیسی

http://www.sarzaminezaban.com/
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 درباره نویسنده

سال سابقه  01استاد حامد رفیعی به عنوان مدرس و مشاور آیلتس فعالیت می کند. او با 

تدریس و مشاوره آیلتس و نیز اجرای همایش های گوناگون در سطح کشور، داوطلبین 

از   Celtaو   Deltaبسیار زیادی را به اهداف زبانی خود رسانده است. وی دارای مدرک 

ی باشد و مقاله های گوناگونی را در زمینه آیلتس و زبان دانشگاه کمبریج انگلستان م

 انگلیسی به چاپ رسانده است.

از مهمترین فعالیت های وی می توان به پکیج تصویری اسپیکینگ اشاره کرد که تمامی 

تکنیک ها و موارد امتحانی مربوط به آزمون اسپیکینگ را در آن گردآوری کرده و به 

ست. به گفته وی هرکس با تماشای این محصول آموزشی صورت تصویری آموزش داده ا

 و باالتر در آزمون اسپیکینگ دست یابد.  7قادر خواهد بود تا به نمره 

کرد که وب سایت " سرزمین زبان " اشاره  از دیگر فعالیت های وی می توان به ایجاد

انگلیسی در  ترین وب سایت ها در زمینه آموزش آیلتس و زبانیکی از کاملترین و به روز

کشور می باشد. در این وب سایت می توانید هزاران مقاله و مطالب آموزشی را در زمینه 

 آیلتس بیابید. 

برای دریافت مقاالت و دوره های آموزشی رایگان می توانید به سایت سرزمین زبان 

 مراجعه کرده و در آن عضو شوید. امیدواریم بتوانیم رضایت شما را جلب نماییم.
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 این جزوه برای چه کسانی مفید است؟

 موارد این جزوه برای گروه های زیر مفید می باشد.

 دانش آموزان دوره راهنمایی، دبیرستان، داوطلبین کنکور سراسری، داوطلبینی که قصد شرکت در 

 یا سایر امتحانات مشابه را دارند. افرادی که قصد مصاحبه دارند و  TOEFL, MCHE, IELTSامتحانات 

 ه مکالمه زبان انگلیسی به شکل صحیح دارند.در نهایت فارسی زبانانی که نیاز ب
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 جمله در زبان انگلیسی به یک فرمول نوشته می شود آنهم به فرمول زیر: تعریف جمله:

 

 

 

کننده کار را فاعل می گویند که فاعل می تواند به صورت ضمیر یا اسم بکار رود، مثل علی تعریف فاعل: 

 ضمیر فاعلی است.او  او آمد. بنویسیم آمد، که میتوانیم 

 ضمایر فاعلی عبارتند از: 

  مفرد  جمع

 I       من   We ما 

  You تو   You شما 

  He او   They آنها 

 

  She او 

 

It  

 

کاری را که فاعل انجام می دهد. برای تبدیل فعل به مصدر در زبان فارسی حرف )ن( را در تعریف فعل: 

 می باشد.  toدر زبان انگلیسی لغت آخر فعل به آن اضافه می کنند. معادل حرف )ن( 

 to  فعل مصدر  ن 

To see  I see 

You see 

 
 قید زمان+قید مکان+ مفعول+ فعل+ فاعل
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They see 

 قید مکان گویند.قید مکان: محل انجام گرفتن فعل را 

there آنجا at school در مدرسه here اینجا in the class در کالس 

 

 قید زمان: زمان انجام گرفتن فعل را قید زمان گویند.

Today امروز every day هر روز yesterday دیروز 

Every other day    یک روز در میان  on even days روزهای زوج 

On odd days  روزهای فرد 

صفت ملکی: صفاتی هستند که همراه اسم می آیند و بدون اسم معنی ندارند و مالکیت را می رسانند. در 

 زبان فارسی صفت بعد از اسم می آید ولی در زبان انگلیسی صفت قبل از اسم می آید.

 خواص صفت در انگلیسی:

 قبل از اسم می آیند. .1

 اسم را محدود می کنند. .2

که بسته به اسم بعد، جمع  thatو  thisنه موافقتی ندارد بجز صفتهای با اسم بعد از خودش هیچگو .3

 یا مفرد خواهند شد:

This  these this book these books 

that those that car those cars 

 

 مفعول: مفعول کسی یا چیزی است که فاعل بر روی آن کاری را انجام می دهد.

  .Hassan saw Ali حسن علی را دید. مثال:

 .Hassan saw him حسن او را دید. 

 ضمایر مفعولی عبارتند از:
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 مفرد جمع

us  ما را  -به ما                   Me                    مرا -به من  

you               شما را  -به شما  You                  تو را -به تو  

 

 

 

Them              آنها را -به آنها  

 

  Him        او را -به او                           

 

Her او را )زن( -به او                  

 

It                      آنرا -به آن  

 

 صفات ملکی عبارتند از:

 مفرد جمع

Our             مال ما My                    مال من 

Your           مال شما  Your                     مال تو  

 

 

 

Their          مال آنها 

 

His                     مال او  

      

Her                     مال او  

 

Its                      مال آن  

 

نمی آید به جز در   toمی آیند و بعد از آنها  بین فاعل و فعل اصلیافعالی هستند که  افعال کمکی)معین(: 

ought to   وused to . 

 مثال: 

can  توانستن must باید should باید    may ممکن بودن 

 خاصیت های افعال کمکی:

 بین فاعل و فعل اصلی می آیند. .1
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با جابجا شدن، باعث تغییرات در جمله می شوند یعنی افعال کمکی با رفتن به اول جمله، جمله را  .2

لحن( را به اول  -مگر -سوالی می کنند. در زبان فارسی برای سوالی کردن جمله سه عالمت ) آیا

ل جمله می برند و جلوی جمله عالمت سوال می گذارند ولی در انگلیسی برای سوالی کردن، افعا

استفاده   doesو   doکمکی را به اول جمله می برند. اگر جمله فعل کمکی نداشت از فعل کمکی 

 می کنیم.

  سوالی در انگلیسی سوالی در فارسی

 

 

 

 

I can go من می تونم برم 

 

 آیا

 

 

 میتوانی بروی؟                مگر

 

 

 لحن

 

Can you go? 

 

Can you? 

 

You can? 

 

  are you?  I am تبدیل می شوند. مثال:   youو  weو   Iهمیشه تذکر: 

در زبان فارسی اگر بخواهیم جمله ای را منفی کنیم به آن )ن( اضافه می کنیم ولی در زبان  .3

( اضافه می کنیم و بهتر است آنها را به شکل  notانگلیسی برای منفی کردن به افعال کمکی، )

 مخفف بنویسیم.

 مخفف نمی شوند.  may notو  am notاشکال تذکر مهم: 

Can not  can`t  

Will not won`t 

Must not mustn`t 

Shall not shan`t 

Is not isn`t 

Are not aren`t 

Am not am not 
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May not may not 

 سوالی منفی کردن افعال کمکی: .4

 روش اول: افعال کمکی مخفف شده را به اول جمله می بریم.

را هم سر  notمخفف نشده باشد فعل کمکی را به اول جمله برده و   notروش دوم: اگر فعل کمکی 

 جایش قرار می دهیم.

 آیا

 Can`t you go?  You can`t go 

 can you not go? You cannot go میتوانی بروی؟ مگر

 

 لحن

 

 جدول افعال کمکی:

 افعال کمکی معنی مشتقات معنی

 بودن Was- were بودن

 

To be(am-is-are) 

- Has- had داشتن Have 

- Does- did انجام دادن Do 

 Could توانستن Can توانستن

 Shall عالمت آینده Should عالمت آینده

 Will عالمت آینده Would عالمت آینده

 May ممکن بودن Might ممکن بودن

 Must باید Had to باید
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 Ought to باید

 Used to سابقا

 need احتیاج داشتن

 Dare جرات داشتن

 Would rather ترجیح دادن

 Had better بهتره

 

The : 

 کسره( -که -حرف تعریف بوده و دارای سه معنی است. )را

I eat apple. 

I eat the apple. 

I eat the apple which is red. 

می  را در جمله دوم "من سیب در جمله اول "من سیب می خورم"، سیب نا مشخص خورده می شود.

می خورم  راخورم"، سیب مشخص می شود یا به عبارتی تعریف می شود. در جمله سوم "من سیب قرمز 

 قرمز است می خورم"، سیب مشخص تر می شود یا به عبارتی، دقیقتر تعریف می شود. سیبی را کهیا من 

ی هستند یعنی با فاعلهای مختلف به شکلهای در انگلیسی دو مصدر داریم که استثنایدو مصدر استثنایی: 

به مادر گوناگون در می آیند. اگر پس از صرف کردن، در داخل این جمالت افعال کمکی به کار ببریم 

است که با فاعلهای  to haveبرمی گردد. دومین مصدر  beبه  am-is-areخود بر می گردند یعنی 

مختلف در بعضی جاها به شکلهای دیگر در می آید و اگر در آنها افعال کمکی بکار ببریم به شکل مادر 

 خود برمی گردند.

I have I can have I am  I must be 

You have you can have you are you can be 

They have they can have he is he must be 

We have we can have 
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She has she can have 

 

Have am 

 To have is be 

Has are 

 

 تمرین جمالت فارسی:

 جمالت زیر را به انگلیسی ترجمه کنید.

 نمیتوانی به من هر روز اینجا کمک کنی؟ .1

 یک روز در میان در اینجا درس بدهی؟ 2آیا نباید به ما ساعت  .2

 آیا من بداخالق نیستم؟ .3

 روز اینجا درس نمی خوانند؟آیا آنها هر  .4

 آیا تو هر روز به معلم گوش نمی دهی؟ .5

 من میتونم مودب باشم توی کالس؟ .6

 پدرم باید در خانه مهربان باشد. .7

 خواهرهایم ممکن است تنبل باشند. .8

 والدینشان میتوانند اینجا باشند. .9

 پدرم میتواند نهار بخورد. .11

 او ممکن است یک ماشین داشته باشد. .11

 پاسخ:

1. Can`t you help me here every day? 

2. Mustn`t you teach us here every other day at 2 o`clock? 

3. Am I not bad tempered? 

4. Don`t they study here every day? 

5. Don`t you listen to the teacher every day? 

6. Can I be polite in class? 

7. My father must be kind at home. 

8. My sisters may be lazy. 
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9. Their parents can be here. 

10. My father can have lunch. 

11. He may have a car. 

 بسیار مهم

 "دو فعلیها در جمله و طرز بکار بردن آنها در جمالت":

 ( به کار می بریم وtoاگر در جمله دو فعل اصلی بیاید، بین دو فعل اصلی عالمت ) .1

و  ought toالزم نیست بجز دو فعل  toاگر در جمله یک فعل کمکی و یک فعل اصلی بیاید  .2

 to( و یا از مصدر am- is- areباشد یعنی ) To be(. اگر فعلهای ما از مصدر  used to)سابقا:

have  یعنیhas  وhave ( وقتی که در جمله افعال قصدی را بکار می بریمam-is-are  وhave-

hasبه م )( ادر خود یعنی بهbe, have.تبدیل می شوند ) 

 

 افعال قصدی عبارتند از:

 want خواستن pretend وانمود کردن

 like دوست داشتن refuse امتناع کردن

 Would like مایل بودن plan قصد داشتن

 hope امیدوار بودن decide تصمیم گرفتن

 wish آرزو داشتن intend قصد داشتن

 try سعی کردن Be going to قصد داشتن

 promise قول دادن hate متنفر بودن

 prefer ترجیح دادن dislike متنفر بودن
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 :have toو  mustتفاوت 

I must go. .تاکید زیاد(من حتما باید بروم(   

I have to go. .من مجبورم بروم 

 Must  

 Have to مجبور بودن(  -)باید  

 Has to 

 میباشد. must  ،had toتذکر: با توجه به مطلب فوق گذشته فعل 

 اسم بیاید معنی داشتن و خوردن دارد. have  ،hasاگر بعد از تذکر: 

 

I will have my lunch. .من ناهارم را خواهم خورد 

She has a book. .او یک کتاب دارد 

 

Have 

 

 داشتن و خوردن اسم + 

 

 

Has 

 

 دارد. را ( بیاید معنی مجبور بودنto)have  ،hasتذکر: اگر بعد از

       

 Have

     

 to + مجبور بودن

 Has 
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 تمرین جمالت فارسی:

 الف( جمله مثبت، سوالی، منفی و منفی سوالی جمالت زیر را بنویسید.

 آنها می خواهند هر روز به معلم گوش بدهند. .1

 من باید هر روز انگلیسی صحبت کنم. .2

 خواهید اینجا مودب باشید.شما می  .3

 او دوست دارد یک ماشین داشته باشد. .4

 ما تصمیم داریم امسال زرنگ باشیم. .5

 پاسخ:

1. They want to listen to the teacher every day. 

 Do they want to listen to the teacher every day? 

 They don`t want to listen to teacher every day. 

 Don`t they want to listen to teacher every day. 

2. I must speak English every day. 

3. You want to be polite. 

4. He likes to have a car. 

5. We decide to be clever this year. 

 ب( جمالت زیر را توسط فعل داخل پرانتز اصالح نمایید.

1. They study engineering (Plan:قصد داشتن) 

2. Most students succeed (want) 

3. We understand the lesson. (Pretend:وانمود کردن) 

4. I work hard. (Promise) 

5. Most of the people tell the truth. (Refuse) 

6. You are very successful. (can) 

7. They practice sentence patterns. (Must) 

8. Many students ask questions. (May) 

9. We are polite. (Ought to) 
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10. I dine with you. (Would like) 

11. We play football. (Prefer) 

 پاسخ:

1. They plan to study engineering. 

2. Most students want to succeed. 

3. We pretend to understand the lesson. 

4. I promise to work hard. 

5. Most of the people refuse to tell the truth. 

6. You can be very successful. 

7. They must practice sentence patterns. 

8. Many students may ask questions. 

 May they not ask questions?                         سوالی 

 May not they ask questions?                            منفی 

9. We ought to be polite. 

10. I would like to dine with you. 

11. We prefer to play football. 
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Simple Present Tense   )زمان حال ساده )حاضر ساده 

 

 زمان حال ساده : کاری است که به صورت عادی و تکرار انجام می شود.

ی مصدری را برداریم و به جای آن فاعل بگذاریم فعلی که به دست می آید زمان   toطرز ساخت: اگر

اضافه می  (ies-es-s)به آخر فعل  (it-she-he)حال ساده یا حاضر ساده است. در سوم شخص یعنی 

 شود.

 نشانه های حال ساده:

 در سوم شخص مفرد در آخر فعل مثل:  Sوجود  .1

He works/ she eats/ it runs 

 در آخر فعل در سوم شخص مفرد. esوجود  .2

 می گیرند. مثل: esختم می شوند در سوم شخص مفرد  s,sh,ch,x,o,zافعالیکه به  تذکر:

Washes/ buzzes/ watches/ fixes/ misses/ mixes 

داشته باشد در سوم  ”a,e,I,o,u“حرف صدادار  yختم می شوند اگر قبل از  yافعالی که به  .3

 می گیرد.  Sشخص فقط 

Play سوم شخص مفرد Plays 

را برمی داریم  yحرف صدادار نداشته باشد در سوم شخص  yختم می شوند اگر قبل از   yافعالی که به 

 می گذاریم. esو سپس  iو به جای آن در سوم شخص مفرد 

Carry carries 

Study studies 

 وجود قیود زمان مثل: .4
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 Every + زمان  

 
 یا 

 Each+ زمان  
 
 
 During + قید زمان (during the day در طول روز  ) 
 
 Every other + زمان   (Every other week یک هفته در میان) 

 

 وجود قید تکرار مثل: .5

Ever- never- always- usually- often- sometimes- hardly ever- seldom 

They never play golf. 

 اثبات شده است، جمله زمان حال ساده است.با حقایق دنیا و یا چیزهایی که قبال  .6

The sun sets in the west.         .خورشید در غرب، غروب می کند 

 انجام می شود. do, doesتغییرات در حاضر ساده یا حال با دو فعل کمکی تذکر مهم: 

 )هم همینطور.  doesn`tپران است و  ies -پران es -پران does (sبسیار مهم: 

 قیود مکان همیشه قبل از قیود زمان می آیند. تکراری از قبل: 

He goes to school every day. 

 تمرین جمالت فارسی:

 جمالت زیر را به انگلیسی ترجمه کنید.

 او هر روز به مدرسه می رود. .1

 به ما در کالس کمک می کند. 2معلم روزهای زوج ساعت  .2

 پدرم روزهای زوج در خانه درس می خواند. .3

 پدرش می خواهد به آنها هر روز اینجا کمک کند. .4
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 پاسخ:

1. He goes to school every day. 

2. The teacher helps us in the class at 2 o`clock on odd days. 

3. My father studies at home on even days. 

4. His father wants to help them here every day. 

 

 

 

 Question words                                                           کلمات پرسشی یا استفهامی

 چه کسی whoاگر فاعل مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی                     .1

 چه کسی را whomاگر مفعول مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی                   .2

 چه چیز what لمه پرسشی          اگر فاعل و مفعول ما غیر شخصی باشد از ک .3

 کجا whereاگر قید مکان مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی                .4

 کی –چه وقت   whenاگر قید زمان مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی                .5

 چه تعداد how manyاگر تعداد مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی                     .6

 چه مقدار how muchاگر مقدار مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی                     .7

 چگونه howمورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی       اگر حالت و چگونگی  .8

 چه ساعت what timeاگر وقت و راس ساعت مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی      .9

 چه مدت how longاگر مدت و زمان مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی    .11

 چند دفعه how oftenاگر دفعه و بار مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی      .11

 برای چه کسی  whoseاگر صفات ملکی مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی   اسم+ .12

مورد سوال قرار گیرد از  these, those, this, that+ صفت و یا اسم +   theاگر  .13

 کدام  whichکلمه پرسشی                                                              

 چرا whyاگر حالت و دلیل مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی     .14

 چند ساله how oldاگر سن مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی               .15

 چه مسافتی how farافت مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی          اگر مس .16

 چه قد و اندازه  how tallاگر قد و اندازه مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی       .17

 چه سرعتی how fastاگر سرعت مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی           .18

 چه رنگی what colorپرسشی     اگر رنگ چیزی مورد سوال قرار گیرد از کلمه  .19
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 (wh questionکلمات پرسشی دارای سه قانون هستند: )

 . به اول جمله می آیند. جمله را سوالی می کنند و حتما بعد از آن افعال کمکی می آیند:1قانون 

Where 

When 

How 

Why + do you work? 

What time 

How often 

How fast 

Example:   I work where do you work? 

 When do you work? 

 How often do you work? 

. اگر کلمات پرسشی وسط جمله بیایند جمله را از حالت سوالی خارج می کنند یعنی بعد از کلمه 2قانون 

 پرسشی فاعل می آید.

Where do you go? I know where you go. .من میدونم کجا می روی  

Why don`t they study?  I know why they don`t study. 

 من می دونم چرا آنها مطالعه نمی کنند.

I am sure why he is happy.                         .من مطمئنم که چرا او خوشحال است

  

و مثل سوم شخص مفرد عمل کنند یعنی . کلمات استفهامی می توانند به جای سوم شخص بنشینند 3قانون 

 اضافه شود. iesویا  esو  sبه آخر فعل 

 .He works او کار می کند.
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 rks?ow who چه کسی کار می کند؟

Whose brother works?       برادر کی کار می کند؟

which teacher  works?                                              کدام معلم کار می کند؟                

What kind of student works?  چه نوع دانش آموزی کار می کند؟         

 

 تمرین جمالت فارسی:

 جمالت زیر را به انگلیسی ترجمه کنید.

 کجا فوتبال بازی می کنی. 2من میدونم هر روز ساعت  .1

 من نمی دونم چرا شاگردها در مدرسه درس نمی خوانند. .2

 من مطمئنم چرا آنها خسته هستند. .3

 انگلیسی صحبت کند؟آیا می دونی برادر کی می خواهد  .4

 من مطمئن نیستم چرا آنها در کالس تنبل هستند. .5

 

 پاسخ:

1. I know where you play football every day at 2 o`clock. 

2. I don`t know why the students don`t study at school. 

3. I am sure why they are tired. 

4. Do you know whose brother wants to speak English? 

5. I am not sure why they are lazy in class. 

 

  Have toجمالت از نوع 

 (: have to  تمرین جمالت فارسی )جمالت از نوع

 جمالت زیر را به انگلیسی ترجمه کنید.

 آنها مجبورند در کالس انگلیسی صحبت کنند. .6

 پسره مجبوره هر روز در کالس مودب باشه. .7
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 باشند. دختر ها مجبورند روزهای فرد اینجا .8

 او مجبوره یک روز در میان فوتبال بازی کنه. .9

 علی مجبوره در کالس خوشحال باشه. .11

 

 پاسخ:

6. They have to speak English in class. 

7. The boy has to be polite in class every day. 

 Does the boy have to be polite in class every day? سوالی             

 The boy doesn`t have to be polite in class every day.        منفی 

8. The girls have to be here on even days. 

 Do the girls have to be here on even days?                     سوالی 

9. He has to play football every other day.                                مثبت 

 Does he have to play football every other day?                سوالی 

 He doesn`t have to play football every other day.              منفی 

 Doesn`t he have to play football every other day?       سوالی منفی 

10.  Ali has to be happy in class. 

 Does Ali have to be happy in class?                                 سوالی    

 

 زمان حال استمراری

 انجام می شود. استمراربه صورت  حالزمان حال استمراری: کاری که در زمان 

دارند و یا  -دارید -داریم -دارد -داری -طرز ساخت: در زبان فارسی اگر به حال ساده عالمت دارم

عالمت " در حال" اضافه کنیم حال استمراری به دست می آید در انگلیسی اگر بیاییم به حال ساده عالمت 

be+ing .اضافه کنیم به ما حال استمراری می دهد 

 

Subject+ to be+ verb+ ing                                                   حال استمراری 
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بالفاصله بعد از فعل  ingکه بین فاعل و فعل اصلی می آید و  am, is, areعبارتند از   be تذکر مهم:

 اصلی می آید.

 انجام می شود. am, is ,areبه وسیله  تغییرات در زمان حال استمراری:

 

 استمراری:نشانه های حال 

 بین فاعل و فعل اصلی am, is, areالف. وجود 

 در آخر فعل اصلی ingب. وجود 

 وجود قیود زمان در آخر جمله از قبیل:ج. 

Now                                                                      حاال  

at present                                           در حال حاضر –حال  

for the time being فعال                          –در این لحظه        

at the moment در این لحظه                                         

this morning 

this year 

this week 

 د. وجود افعال امری هشدار دهنده مثل:

Look             نگاه کن                                       hush up ساکت باش                 

Listen گوش کن              stop                       بایست 

Be careful مراقب باش      Keep مواظب باش                   

Listen! Some one`s knocking the door.                   گوش کن! یک نفر داره در می زنه!      

Look! Someone is coming. نگاه کن. یکی داره میاد.                                                      
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 چند تذکر مهم:

 نمی گیرند. want- understand- know-like  ،ingافعالی مانند  .1

 به آخرش می چسبد. ingحذف نمی شود و  yگرفتن  ingختم می شوند در موقع  yافعالی که به  .2

Play playing 

Study  studying 

Carry   carrying 

می نشیند به  ingحذف می شود و به جای آن  eگرفتن  ingختم می شوند در موقع  eافعالیکه به  .3

 آن حذف نمی شود. eکه  beجز فعل  

Come  coming 

Take      taking 

Have      having 

Be being 

یک بخشی هستند و به حرف بی صدا ختم می شوند اگر قبل از حرف بی صدا فقط یک افعالیکه  .4

گرفتن حرف آخر تکرار می شود سپس  ing( در موقع a,e,I,o,uحرف صدا دار داشته باشند )

 اضافه می شود. ingبه آن 

Sit Sitting 

Put Putting 

Read Reading 

اضافه  ingمی شود سپس به آن  yتبدیل به  ieتن گرف ingختم می شوند در موقع  ieافعالیکه به  .5

 می شود.

tie tying                        بستن 

die dying مردن                      

lie lying دراز کشیدن    -لم دادن    
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 زمان گذشته ساده

 تعریف: کاری است که در گذشته انجام گرفته و تمام شده.

 اضافه کنیم گذشته ساده به دست می آید. iedیا  edطرز ساخت: اگر به حال ساده 

 افعال در گذشته دو دسته اند:

 افعال:

 بی قاعده: )شکل عوض می شود(: .1

see saw 

  (ied-edبا قاعده: ) .2

work worked 

do did 

am, is was 

have had 

go went 

come came 

see saw 

 می باشد. didتغییرات در گذشته: بر عهده فعل کمکی 

حذف و اگر فعل بی قاعده باشد به حالت   ied یا edمی آید  didn`tیا  didتذکر بسیار مهم: وقتی که 

 اول خود بر می گردد.

 

 نشانه های گذشته ساده:

 و تغییر شکل در افعال بی قاعده. iedیا  edوجود  .1

 وجود قیود زمان مانند: .2
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Last day, yesterday  آیند.که در آخر جمله می  

The other day    چند روز قبل 

Two days ago  دو روز قبل 

In + برای تاریخ گذشته به کار می رود     تاریخ  

 تذکر مهم: اگر در یک جمله دو فعل داشته باشیم فقط فعل اولی به گذشته تبدیل می شود.

حروف صدا دار داشته باشد برای تبدیل به گذشته  yختم می شوند اگر قبل از  yتذکر: افعالی که به 

 می گیرند. edفقط 

play  played 

stay  stayed 

*say  said 

*pay  paid 

 yحروف صدا دار نداشته باشند برای تبدیل به گذشته  yختم می شوند اگر قبل از  yو افعالی که به 

 می شود. iedنیم که اضافه می ک edمی کنیم سپس  iرا بر می داریم و تبدیل به 

carry  carried 

study studied 

try  tried 

 تمرین جمالت فارسی:

 جمالت زیر را به انگلیسی ترجمه کنید.

 دیروز در کالس کمک کردند. 2آنها به ما ساعت  .1

 شما را در پارک دیدیم. 5ما هفته گذشته ساعت  .2

 استیم چند روز پیش برویم مدرسه.ما می خو .3

 در کالس مودب باشیم. 1367داشتیم در سال ما دوست  .4

 ما دیروز خسته بودیم. .5

 پسره پارسال تنبل بود. .6
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 پاسخ:

1. They helped us in the class at 2 o`clock yesterday. 

2. We saw you in the park at 5 o`clock last week. 

3. We wanted to go to school the other day. 

4. We liked to be polite in the class in 1367. 

5. We were tired yesterday. 

The boy was lazy last year. 

می شود.   wereو  wasباشد که به معنی بودن است در زمان گذشته ساده تبدیل به  to beاگر فعل ما 

Was  برای اول شخص مفرد و سوم شخص مفرد استفاده می شود وwere  برای دوم شخص مفرد و

 جمع و اول شخص جمع و سوم شخص جمع به کار می رود.

 به جمالت زیر توجه کنید:

I was in class yesterday, but Mike wasn`t there. 

Mary and John were in Tokyo last year, but their brother was in New York. 

My mother was sick last week so she didn`t go to work. 

برای تمرین بیشتر یکسری جمالت دیگر برایتان آمده است تا بتوانید زمان گذشته ساده را به راحتی 

 استفاده کنید.

We waited an hour yesterday. 

John cleaned her room on Friday. 

I played squash last night. 

She posted my letter yesterday. 

She stopped when she saw me. 

He cried a lot as a baby. 

I watched TV all evening. 

We laughed when we saw them 

I often see Ali. I saw him again yesterday. 

We always meet on Sunday. We met last Sunday as usual. 
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 زمان گذشته استمراری

 

کارهایی استفاده می شود که در گذشته اتفاق افتاده و مدتی از زمان گذشته استمراری بیشتر برای بیان 

 ادامه داشته اند ولی حدود زمانی آنها به طور دقیق مشخص نیست.

در اغلب موارد گذشته استمراری همراه با گذشته ساده به کار می رود. در چنین حالتی، گذشته 

حالیکه گذشته ساده بر کارها و فعالیت  استمراری بر کارها و فعالیت های طوالنی تر داللت می کند، در

 هایی داللت می کند که در میانه کارهای طوالنی تر واقع شده اند.

 

 

 بطور کلی گذشته استمراری در موارد زیر به کار می رود:

 برای بیان کاری که قبل از زمان خاصی در گذشته آغاز شده و احتماال پس از آن نیز ادامه داشته است:

What were you doing at 6 o`clock? ‘I was having breakfast.’ 

چکار می کردید؟ داشتم صبحانه می خوردم.( 6)ساعت   

 برای بیان کار یا فعالیتی در گذشته که بوسیله چیزی قطع شده باشد:

The phone rang when I was watching TV. 

 وقتی داشتم تلویزیون تماشا می کردم تلفن زنگ زد.

While I was driving home, my car broke down. 

 هنگامیکه داشتم به خانه بر می گشتم، ماشینم خراب شد.

برای بیان کار یا فعالیتی به پایان نرسیده در زمان گذشته) در مقایسه با گذشته ساده که کارهای کامل شده 

 را بیان می کند.(

I was reading a book during the flight. (I didn`t finish it.) 
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But: I read a book during the flight. (I finished it.) 

 

 

به جمالت زیر توجه کنید. در این جمالت سعی شده است تا زمان گذشته ساده و گذشته استمراری به کار 

 رود تا فرق هر یک را به طور کامل درک کنید.

I am sitting in class right now. I was sitting in class at this exact same time 

yesterday. 

I called Roger at nine last night, but he wasn`t at home. He was studying at the 

library. 

I didn`t hear the thunder during the storm last night because I was sleeping. 

It was beautiful yesterday when we went for a walk in the park. The sun was 

shining. A cool breeze was blowing and the birds were singing. 

My brother and sister were arguing about something when I walked into the 

room. 

While I was walking down the street, it began to rain. 

At eight o`clock last night, I was studying. 

 

 

 



www.sarzaminezaban.com                     Tel: 09128382836-09128382837- 02144961935- 02144961936     

                                                                
 

28 
 

 

 

 زمان آینده ساده

زمان آینده: عملی را نشان می دهد که در زمان آینده اتفاق خواهد افتاد.برای ساختن آن از فرمول زیر 

 استفاده می کنیم:

 

 

 

 هم استفاده کنیم: shallمی توانیم از  willبرای اول شخص مفرد و اول شخص جمع بیشتر به جای 

 نشانه های زمان آینده ساده:

 بین فاعل و فعل اصلی. willو  shallالف( وجود فعل کمکی 

 (tomorrowب( وجود قیود زمان مثل فردا )

 قیود زمان:

Tomorrow                   فردا 

Soon                              به زودی 

Sooner or later               دیر یا زود  

Three weeks later         تا سه هفته دیگر 

Next + در آینده                          زمان 

In + زمان   (a week/ a year/ a month)          تا یک فته، یک سال، یک ماه دیگه 

            

منفی می شوند و به شکل  notمی باشد که با  shallو  willکی تغییرات در زمان آینده: به عهده فعل کم

won`t   و یاshan`t .در می آیند 

 

 + فاعل  shall/willبقیه جمله  +  فعل اصلی  +  
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 کاربرد زمان آینده:

 برای بیان قصد گوینده، تفکر و ایده او درباره آینده که اکثرا با افعال و اصطالحات زیر می آید:

 

Think, know, believe, hope, suppose, expect, sure, probably,… 

I am sure that he will come back. 

Do you think we will win the match? 

 عملی که به صورت عادت در آینده صورت می گیرد:

Spring will come again.        .بهار دوباره می آید 

I will probably fail the quiz.        می شود.( احتماال در امتحان رد می شوم. )همیشه اینطور  

 در روزنامه ها و اخبار برای اعالن و آگاهی از طرحهای آینده:

The president will open the new heliport tomorrow. 

 رئیس جمهور فردا فرودگاه جدید هلیکوپتر را افتتاح خواهد کرد.

 هنگامیکه هم اکنون تصمیم گرفته ایم کاری را انجام دهیم.

The phone is ringing. I will answer. 

 

  willو  shallتفاوت 

بکار می رود که در  shallبیشتر از  willوجود ندارد اما  willو  shallبرای آینده ساده هیچ فرقی بین 

بیشتر به کار می  shallمی گویند. در صحبتها و نوشتارهای رسمی  intensive futureآن حال آنرا 

 رود.

A 

Will .با دوم شخص برای یک پیشنهاد، تقاضا و یا یک دعوت بکار می رود 

Will you shut the door? 
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(asking someone to do) will you answer the phone please? 

Won`t you please join me for a cup of coffee please? 

I need some money. Don`t worry, I`ll lend you some. 

B 

 بکار می بریم. willه تصمیم بگیریم در زمان صحبت کاری انجام دهیم هنگامیک

I will wait for you. 

 اما اینگونه جمالت را نمی توانیم با زمان حال ساده بیان کنیم.

I`ll go and shut it. (not: I go…) 

 هنگامی بکار می رود که قصد و منظور در کار نباشد. shallاما 

I shall be 25 next month. 

ساله می شوم.)نشان می دهد که عمل در آینده انجام خواهد گرفت بدون اینکه فاعل در آن  25ماه آینده 

 دخالتی داشته باشد.(

C 

همچنین می تواند با افعالی که مربوط به حس، فکر ویا مالکیت باشد  will+main verb)فعل اصلی( 

 بکار رود.

(senses, emotion, thinking, possession) 

I`ll see you tomorrow. .فردا شما را می بینم 

I will forgive you.            .شما را خواهم بخشید 

D 

Shall .را می توان برای بیان یک پیشنهاد و یا کسب اجازه به کار برد 

Shall we take a taxi?      )پیشنهاد( 

Shall I come in?      )اجازه( 
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E 

 بکار می بریم. willکاری را انجام دهیم  اگر قول بدهیم

I won`t tell Ali what you said. I promise..قول می دهم آنچه را که گفتی به علی نگویم 

 

 be going toبا  willتفاوت 

Be going to  هنگامی به کار می رود که میخواهیم در مورد کار برنامه ریزی شده ای در آینده صحبت

در مورد احتمال صحبت می کند و انجام گرفتن آن قطعی  willدر این است که   will کنیم. تفاوت آن با

 در مورد کاری صحبت مب کند که انجام گرفتن آن قطعی می باشد. be going toنیست ولی 

 به مثال های زیر توجه کنید:

I bought these tickets yesterday. I am going to go to a concert tomorrow. 

After I leave this class, I am going to move to another city. 

When she finishes her English studies, she is going to immigrate to the US. 

We are going to play soccer tonight. 

 

 زمان آینده استمراری

اضافه کنیم.  willو یا  shallراری برای ساختن این زمان در انگلیسی کافی است که به جمالت حال استم

 بنابراین فرمول زیر را خواهیم داشت:

 
Subject + shall / will + be + Verb (ing)  

 

I shall be working 

I will be working 

He/she/it will be working 
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We shall be working 

We will be working 

They will be working 

 کاربرد این زمان

 داللت بر انجام عملی می نماید که در زمان آینده در لحظه معینی در حال انجام می باشد. مثل: الف(

 فردا صبح نشستیم در کالس و داریم درس می خوانیم.

We will be sitting in the class and studying tomorrow morning. 

 ان استفاده می کنیم، مثل:ب( اگر اطمینان به انجام عمل در آینده داشته باشیم از این زم

I will be seeing you tomorrow.                 .فردا می بینمت 

We will be having a test nest week.       .هفته دیگر امتحان داریم 

 نشانه های این زمان:

 All +  قید زمان  all day tomorrow 

 

 this time next session                   قید زمان آینده + لحظه معین               

  At 7 o`clock next session 

  At 9 o`clock tomorrow. 

 به جمالت زیر توجه کنید:

Tomorrow I’m going to leave for home. When I arrive at the airport, my whole 

family will be waiting for me. 

When I get up tomorrow morning, the sun will be shining, the birds will be singing 

and my roommate will be sleeping in bed. 
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 زمان آینده کامل

Future Perfect Tense 

این زمان داللت بر انجام عملی دارد که یک زمانی شروع شده است ولی در آینده تمام و کامل می گردد. 

 زمان را در زبان فارسی تمییز دهیم به شرح زیر است:اگر بخواهیم در ابتدا این 

 کلمه )تا( در ابتدای قید زمان آینده همراه با جمله حال کامل نشانه این زمان در زبان فارسی است. 

 تا سال آینده از دبیرستان فارغ التحصیل شده ام.مثال: 

 م:اما در زبان انگلیسی که مد نظر ما می باشد به شرح زیر عمل می کنی

Subject + will + have + past participle 

 تا سال آینده از دبیرستان فارغ التحصیل شده ام.

I will have graduated from high school by next year. 

علی به خانه برگشته است. 5تا ساعت   

Ali will have returned home by 5 o`clock. 

 نشانه های این زمان

 تا + قید زمان آینده

By tomorrow 

I will have finished my project by tomorrow. 

We will have set up human communities on Mars by 2050. 

Scientists will have discovered a way to prevent aging by the middle of twenty-

first century. 

 تا + طول مدت زمان
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In / within two weeks 

Scientists will have discovered a cure for baldness within 20 years. 

I will have finished my project within 10 days. 

 تا + جمله حال ساده

I will have changed a lot by the time I retire. 

 تا وقتی که من بازنشسته بشم خیلی تغییر کرده ام.

 

 زبان انگلیسی می توانید به انتهای این جزوه مراجعه کنید.برای مشاهده قسمت سوم افعال در 

 

 زمان آینده کامل استمراری

Future Perfect Progressive 

زمان آینده کامل استمراری داللت بر انجام عملی می کند که از یک زمانی شروع شده و تا آینده به طور 

 استمرار انجام گیرد.

قید زمان( را به همراه )طول مدت زمان+است( را به جمالت اگر )تا + طرز ساخت در زبان فارسی: 

 حال استمراری اضافه کنیم، زمان آینده کامل استمراری به دست می آید.طبق فرمول زیر:

 
(by( + تا+قید زمان آینده + طول مدت زمان)Forاست + زمان حال استمراری ) آینده کامل استمراری 

 

ساختن زمان آینده کامل استمراری در زبان انگلیسی باید از فرمول  برایطرز ساخت در زبان انگلیسی: 

 زیر استفاده کرد.

 
Subject + will have been + verb + ing + for + طول مدت زمان + by + قید زمان آینده 
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دو ساعت است که داریم درس می خوانیم. 8تا ساعت  مثال:   

We will have been studying for two hours by eight o`clock. 

 سال است که داریم در تهران زندگی می کنیم. 11تا ماه آینده مثال: 

We will have been living in Tehran for ten years by next month. 

 به جمالت زیر توجه کنید:

I will graduate in June. I will see you in July. By the time I see you, I will have 

graduated. 

I will go to bed at ten o`clock. Ed will get home at midnight. At midnight I will be 

sleeping. I will have been sleeping for two hours by the time Ed gets home. 

 

 

 زمان حال کامل یا ماضی نقلی

Present Perfect Tense 

لی را می نماید که در گذشته شروع و حال که راجع به آن صحبت تعریف: این زمان داللت بر انجام عم

 می کنیم اثر و نتیجه ان باقی و مشخص است.

 عالمت این زمان در زبان فارسی:

A  : .طول مدت زمان با کلمه "است" همراه جمالت حال ساده عالمتی از این زمان در فارسی می باشد

بکار می بریم که به  Forدر این حالت کلمه "است" به انگلیسی ترجمه نشده و قبل از طول مدت زمان، 

 فارسی ترجمه نمی شود.

 

 

 

 مثال: 

 
 حال کامل طول مدت زمان + است + حال ساده   
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I have known him for two years.                  که او را می شناسم. است دو سال  

He has had this car for five years.                 5 که او این ماشین را دارد. است سال  

B : وجود کلمه "از" در اول قید زمان گذشته و مجموعه "تا حاال" همراه با جمالت حال ساده عالمت

 یگر این زمان در فارسی است. در این حالت مجموعه تا حاال به انگلیسی ترجمه نشده و کلمه )از( را به د

Since  و قبل از قید زمان به کار می بریم.ترجمه کرده 

 

 

 

از  ثال: او م

 تا حاال اینجاست. 2ساعت 

He has been here since 2 o`clock. 

 مثال: از هفته پیش تا حاال مدرسه نمی رود.

He hasn`t gone to school since last week.  

C  :اند( بعد از اسم مفعول فعل فارسی عالمت دیگر این زمان می باشد. -اید -ایم -است -ای -وجود )ام 

 مثال:

I haven`t notified them.                             به آنها اطالع نداده ام.من  

 

 نشانه های این زمان

For 

 

For +   طول مدت زمان 

 

 
 حال کامل از + قید زمان گذشته + تا حاال + حال ساده 
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For two weeks              دو هفته است 

 
For the past / last +   طول مدت زمان 

 

For the last two weeks            از دو هفته پیش تا حاال 

Since 

 
Since + قید زمان گذشته     

Since yesterday                                                                                 از دیروز تا حاال 

 
Since + last + قید زمان 

 

Since last week                                                                                  از هفته پیش تا حاال 

Since / since then / ever sinceاز آن موقع تا حاال : 

 دو هفته پیش رفته انگلیس از آن موقع تا حاال خبری ازش ندارم.

He left for England two weeks ago and I haven`t heard from him since / since then 

/ ever since. 

 

 

   

 

 

 
(I) + گذشته سادهsince ماضی نقلی + 
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(II ) + گذشته سادهsince  + قید زمان +it is 

 

 ( تبدیل می شود.IIقید زمان بود فرمول به ) since( اگر قبل از Iدر فرمول )

 ماه می گذرد. 3مثال: از وقتی این ترم را شروع کردیم 

It has been 3 months since we started this term. 

It is three months since we started this term. 

 جمالت زیر را به انگلیسی ترجمه کنید:

 از وقتیکه دوستش مرد تا حاال خیلی ناراحته.

 دو ترم است انگلیسی می خوانیم ولی نمی توانیم انگلیسی صحبت کنیم.

 او از صبح تا حاال هیچ چیزی نخورده است.

 سه سال است او در این مدرسه انگلیسی تدریس می کند.

 اینجاست. یک ساعت و نیم است که او

He has been very upset since his friend died. 

We have studied English for two terms but we can`t speak. 

He hasn`t eaten anything since morning. 

He has taught English in this school for three years. 

He has been here for an hour and a half. 

 

5. lately, recently:  هر دو به مفهوم اخیرا و یا تازگی می باشد که قبل ازp.p  و یا انتهای جمله به

 کار می رود. 

 مثال:

 او اخیرا یک ماشین نو خریده است.

He has recently / lately bought a new car. 
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Never – ever :از تاکنون می باشند که قبل  -ابدا -اصال -هر دو به مفهوم هرگزp.p  قرار می گیرند

در جمالت مثبت به کار رفته و مفهوم آنها  neverدر جمالت سوالی و منفی اما  everبا این تفاوت که 

 را منفی می کند.

 نه هرگز به آنجا نرفته ام.آیا تاکنون به انگلستان رفته ای؟  مثال:

Have you ever been to England? 

No, I haven`t ever been to England. 

No, I have never been to England. 

تا حاال به طور تنها به کار رفته باشد آنرا به یکی از عبارات زیر ترجمه کرده و در آخر هرگاه مجموعه 

 ماضی نقلی به کار می بریم.

So far 

By now 

Up to now 

Up till now 

Up to the present time 

I have reviewed this lesson twice so far. 

Already:  قبل ازp.p  و یا آخر جمله به کار رفته و داللت بر عملی می کند که قبل از انتظار و خواست

 ما انجام شده است. 

 مثال: ما دیر رسیدیم. زنگ خورده است.

We are late, the ball has already gone/ rung. 

Just :الساعه می باشد و قبل از  –چند لحظه پیش  -به مفهوم همین االنp.p  .بکار می رود 

 مثال: من همین االن کارم را به اتمام رساندم.

I have just finished my work. 
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11. yet : به مفهوم "یا نه" آخر جمالت سوالی و به مفهوم هنوز آخر جمالت منفی به شرط آنکه فعل

 به کار می رود. notاز  و اگر مخفف نشده بود بعد مخفف شده باشد  notکمکی و 

 مثال: آیا تو به آنها اطالع داده ای یا نه؟

Have you notified them yet? 

 نه من هنوز به آنها اطالع نداده ام.

No, I haven`t notified them yet. 

No, I have not yet notified them. 

  11 .yet: در آخر امر منفی به کار می رود: –حاال نه  -به معنای فعال 

Don`t do that yet.                                                     .فعال اون کارو نکن 

Don`t tell them anything yet.                                 .فعال چیزی به آنها نگو 

12.  still:  بازهم در جمالت ساده مثبت و سوالی قبل از فعل اصلی و  -باز -هنوز هم –به مفهوم هنوز

بعد از افعال کمکی به کار رفته و داللت بر عملی می نماید که از گذشته شروع شده و هنوز هم ادامه 

 دارد.

 نکته:

 تبدیل شده و در آخر جمله قرار می گیرد: anymore / any longerبه  stillدر جمالت منفی 

 :مثال

I used to study English. 

Do you still study English? 

No, I don`t study English anymore. 

 

 

 

 



www.sarzaminezaban.com                     Tel: 09128382836-09128382837- 02144961935- 02144961936     

                                                                
 

41 
 

 زمان حال کامل استمراری

Present Perfect Progressive 

این زمان نشان می دهد که کاری در گذشته در یک زمان معین یا نا معین شروع شده و تا زمان حال 

 ادامه دارد.ادامه داشته و هنوز هم 

 طرز ساخت:

 
 + فاعل been  +have/ has+ فعل +   ingمفعول + 

 

I have been living here since 1983. 

شروع شده و هنوز هم ادامه دارد. 1983یعنی زندگی کردن من در اینجا از سال   

 موارد کاربرد این زمان:

 برای عملی که در گذشته ادامه داشته و هنوز هم ادامه دارد.

 مثال:

He has been walking in the street for three hours. 

 او سه ساعت است که در خیابان مشغول قدم زدن است.

 برای بیان عملی که در گذشته نزدیک انجام گرفته ولی زمان آن ذکر نشده باشد.

He has been speaking about the matter. 

 او راجع به آن موضوع صحبت می کرده است.
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 زمان گذشته کامل

Past Perfect Tense 

 تعریف: هر عملی که قبل از گذشته ای اتفاق افتاده باشد گذشته دور یا ماضی بعید گویند.

 عالمت این زمان در زبان فارسی:

A : طول مدت زمان با کلمه "بود" همراه جمالت گذشته ساده عالمتی از این زمان در فارسی می باشد

بکار می بریم که به  forدر این حالت کلمه "بود" به انگلیسی ترجمه نشده و قبل از طول مدت زمان 

 فارسی ترجمه نمی گردد.

 
 کامل گذشته در فارسی           طول مدت زمان + بود + گذشته ساده

 

      

 

 

 : دو سال بود او را می شناختم.1مثال 

I had known him for two years. 

 : وقتی او را بردیم دکترسه روز بود چیزی نمی خورد.2مثال 

He hadn`t eaten anything for three days when we took him to the doctor. 

B :بودند( بعد از اسم مفعول فعل فارسی، عالمت دیگر این  -بودید -بودیم -بود -بودی -وجود ) بودم

 زمان است.

 : او گفت که قبال به شما اطالع داده بود.1مثال

He said (that) he had notified you before. 

 : فکر کردم که تو همه چیز را فهمیده بودی.2مثال

I thought (that) you had understood everything. 

 
 + گذشته کامل Forدر انگلیسی                طول مدت زمان + 
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 برای ساختن ایز زمان در انگلیسی از فرمول زیر استفاده می شود.طرز ساخت: 

 فرمول کلی:

 
Subject + had + past participle 

 نشانه های این زمان:

 
 + گذشته کامل  when / beforeگذشته ساده + 

 

I had gone when / before you came in.       .وقتی که تو آمدی من رفته بودم 

 
 گذشته ساده    +   after  +   گذشته کامل

 

I came in after you had gone.                              .بعد از اینکه تو رفته بودی من آمدم 

 
 +   گذشته کامل   Sinceشته کامل  +   گذ       

 

You had gone since I had arrived.                   .از وقتیکه من رسیده بودم تو رفته بودی 

I had taken no examination since I had failed.    

 از وقتیکه رفوزه شده بودم هیچ امتحانی هم نداده بودم.
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 لیست کامل افعال بی قاعده در زبان انگلیسی

The English Irregular Verb List 

Base Form Past Simple Past Participle 
3rd Person 

Singular 

Present 
Participle / 

Gerund 

 اسم مفعول حالت گذشته فرم پایه
سوم شخص 

 مفرد
 اسم مصدر

A 

Abide Abode/Abided Abode/Abided/Abidden Abides Abiding 

Alight Alit/Alighted Alit/Alighted Alights Alighting 

Arise Arose Arisen Arises Arising 

Awake Awoke Awoken Awakes Awaking 

B 

Be  Was/Were Been Is Being 

Bear Bore Born/Borne Bears Bearing 

Beat Beat Beaten Beats Beating 

Become Became Become Becomes Becoming 

Begin Began Begun Begins Beginning 

Behold Beheld Beheld Beholds Beholding 

Bend Bent Bent Bends Bending 

Bet Bet Bet Bets Betting 

Bid Bade Bidden Bids Bidding 

Bid Bid Bid Bids Bidding 

Bind Bound Bound Binds Binding 

Bite Bit Bitten Bites Biting 

Bleed Bled Bled Bleeds Bleeding 

Blow Blew Blown Blows Blowing 

Break Broke Broken Breaks Breaking 

Breed Bred Bred Breeds Breeding 

Bring Brought Brought Brings Bringing 

Broadcast Broadcast/Broadcasted Broadcast/Broadcasted Broadcasts Broadcasting 

Build Built Built Builds Building 

Burn Burnt/Burned Burnt/Burned Burns Burning 

Burst Burst Burst Bursts Bursting 

Bust Bust Bust Busts Busting 

Buy  Bought Bought Buys Buying 

C 

Cast Cast Cast Casts Casting 

http://newdic.mart.ir/query.php?q=abide
http://newdic.mart.ir/query.php?q=alight
http://newdic.mart.ir/query.php?q=arise
http://newdic.mart.ir/query.php?q=awake
http://newdic.mart.ir/query.php?q=be
http://newdic.mart.ir/query.php?q=bear
http://newdic.mart.ir/query.php?q=beat
http://newdic.mart.ir/query.php?q=become
http://newdic.mart.ir/query.php?q=begin
http://newdic.mart.ir/query.php?q=behold
http://newdic.mart.ir/query.php?q=bend
http://newdic.mart.ir/query.php?q=bet
http://newdic.mart.ir/query.php?q=bid
http://newdic.mart.ir/query.php?q=bid
http://newdic.mart.ir/query.php?q=bind
http://newdic.mart.ir/query.php?q=bite
http://newdic.mart.ir/query.php?q=bleed
http://newdic.mart.ir/query.php?q=blow
http://newdic.mart.ir/query.php?q=break
http://newdic.mart.ir/query.php?q=breed
http://newdic.mart.ir/query.php?q=bring
http://newdic.mart.ir/query.php?q=broadcast
http://newdic.mart.ir/query.php?q=build
http://newdic.mart.ir/query.php?q=burn
http://newdic.mart.ir/query.php?q=burst
http://newdic.mart.ir/query.php?q=bust
http://newdic.mart.ir/query.php?q=buy
http://newdic.mart.ir/query.php?q=cast
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Catch Caught Caught Catches Catching 

Choose  Chose Chosen Chooses Choosing 

Clap Clapped/Clapped Clapped/clapped Claps Clapping 

Cling Clung Clung Clings Clinging 

Clothe Clad/Clothed Clad/Clothed Clothes Clothing 

Come Came Come Comes Coming 

Cost Cost Cost Costs Costing 

Creep Crept Crept Creeps Creeping 

Cut Cut Cut Cuts Cutting 

D 

Dare Dared/Durst Dared Dares Daring 

Deal Dealt Dealt Deals Dealing 

Dig Dug Dug Digs Digging 

Dive Dived/Dove Dived Dives Diving 

Do Did Done Does Doing 

Draw Drew Drawn Draws Drawing 

Dream Dreamt/Dreamed Dreamt/Dreamed Dreams Dreaming 

Drink Drank Drunk Drinks Drinking 

Drive Drove Driven Drives Driving 

Dwell Dwelt Dwelt Dwells Dwelling 

E 

Eat Ate Eaten Eats Eating 

F 

Fall Fell Fallen Falls Falling 

Feed Fed Fed Feeds Feeding 

Feel Felt Felt Feels Feeling 

Fight Fought Fought Fights Fighting 

Find Found Found Finds Finding 

Fit Fit/Fitted Fit/Fitted Fits Fitting 

Flee Fled Fled Flees Fleeing 

Fling Flung Flung Flings Flinging 

Fly Flew Flown Flies Flying 

Forbid Forbade/Forbad Forbidden Forbids Forbidding 

Forecast Forecast/Forecasted Forecast/Forecasted Forecasts Forecasting 

Foresee Foresaw Foreseen Foresees Foreseeing 

Foretell Foretold Foretold Foretells Foretelling 

Forget Forgot Forgotten Forgets Forgetting 

Forgive Forgave Forgiven Forgives Forgiving 

Forsake Forsook Forsaken Forsakes Forsaking 

Freeze Froze Frozen Freezes Freezing 

http://newdic.mart.ir/query.php?q=catch
http://newdic.mart.ir/query.php?q=choose
http://newdic.mart.ir/query.php?q=clap
http://newdic.mart.ir/query.php?q=cling
http://newdic.mart.ir/query.php?q=clothe
http://newdic.mart.ir/query.php?q=come
http://newdic.mart.ir/query.php?q=cost
http://newdic.mart.ir/query.php?q=creep
http://newdic.mart.ir/query.php?q=cut
http://newdic.mart.ir/query.php?q=dare
http://newdic.mart.ir/query.php?q=deal
http://newdic.mart.ir/query.php?q=dig
http://newdic.mart.ir/query.php?q=dive
http://newdic.mart.ir/query.php?q=do
http://newdic.mart.ir/query.php?q=draw
http://newdic.mart.ir/query.php?q=dream
http://newdic.mart.ir/query.php?q=drink
http://newdic.mart.ir/query.php?q=drive
http://newdic.mart.ir/query.php?q=dwell
http://newdic.mart.ir/query.php?q=eat
http://newdic.mart.ir/query.php?q=fall
http://newdic.mart.ir/query.php?q=feed
http://newdic.mart.ir/query.php?q=feel
http://newdic.mart.ir/query.php?q=fight
http://newdic.mart.ir/query.php?q=find
http://newdic.mart.ir/query.php?q=fit
http://newdic.mart.ir/query.php?q=flee
http://newdic.mart.ir/query.php?q=fling
http://newdic.mart.ir/query.php?q=fly
http://newdic.mart.ir/query.php?q=forbid
http://newdic.mart.ir/query.php?q=forecast
http://newdic.mart.ir/query.php?q=foresee
http://newdic.mart.ir/query.php?q=foretell
http://newdic.mart.ir/query.php?q=forget
http://newdic.mart.ir/query.php?q=forgive
http://newdic.mart.ir/query.php?q=forsake
http://newdic.mart.ir/query.php?q=freeze
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Frostbite Frostbit Frostbitten Frostbites Frostbiting 

G 

Get Got Got/Gotten Gets Getting 

Give Gave Given Gives Giving 

Go Went Gone/Been Goes Going 

Grind Ground Ground Grinds Grinding 

Grow Grew Grown Grows Growing 

H 

Handwrite Handwrote Handwritten Handwrites Handwriting 

Hang Hung/Hanged Hung/Hanged Hangs Hanging 

Have  Had Had Has Having 

Hear Heard Heard Hears Hearing 

Hide Hid Hidden Hides Hiding 

Hit Hit Hit Hits Hitting 

Hold Held Held Holds Holding 

Hurt Hurt Hurt Hurts Hurting 

I 

Inlay Inlaid Inlaid Inlays Inlaying 

Input  Input/Inputted Input/Inputted Inputs Inputting 

Interlay Interlaid Interlaid Interlays Interlaying 

K 

Keep Kept Kept Keeps Keeping 

Kneel Knelt/Kneeled Knelt/Kneeled Kneels Kneeling 

Knit Knit/Knitted Knit/Knitted Knits Knitting 

Know Knew Known Knows Knowing 

L 

Lay Laid Laid Lays laying 

Lead Led Led Leads Leading 

Lean Leant/Leaned Leant/Leaned Leans Leaning 

Leap Leapt/Leaped Leapt/Leaped Leaps Leaping 

Learn Learnt/Learned Learnt/Learned Learns Learning 

Leave Left Left Leaves Leaving 

Lend Lent Lent Lends Lending 

Let Let Let Lets Letting 

Lie Lay Lain Lies Lying 

Light Lit Lit Lights Lighting 

Lose Lost Lost Loses Losing 

M 

Make Made Made Makes Making 

Mean Meant Meant Means Meaning 

http://newdic.mart.ir/query.php?q=frostbite
http://newdic.mart.ir/query.php?q=get
http://newdic.mart.ir/query.php?q=give
http://newdic.mart.ir/query.php?q=go
http://newdic.mart.ir/query.php?q=grind
http://newdic.mart.ir/query.php?q=grow
http://newdic.mart.ir/query.php?q=handwrite
http://newdic.mart.ir/query.php?q=hang
http://newdic.mart.ir/query.php?q=have
http://newdic.mart.ir/query.php?q=hear
http://newdic.mart.ir/query.php?q=hide
http://newdic.mart.ir/query.php?q=hit
http://newdic.mart.ir/query.php?q=hold
http://newdic.mart.ir/query.php?q=hurt
http://newdic.mart.ir/query.php?q=inlay
http://newdic.mart.ir/query.php?q=input
http://newdic.mart.ir/query.php?q=interlay
http://newdic.mart.ir/query.php?q=keep
http://newdic.mart.ir/query.php?q=kneel
http://newdic.mart.ir/query.php?q=knit
http://newdic.mart.ir/query.php?q=know
http://newdic.mart.ir/query.php?q=lay
http://newdic.mart.ir/query.php?q=lead
http://newdic.mart.ir/query.php?q=lean
http://newdic.mart.ir/query.php?q=leap
http://newdic.mart.ir/query.php?q=learn
http://newdic.mart.ir/query.php?q=leave
http://newdic.mart.ir/query.php?q=lend
http://newdic.mart.ir/query.php?q=let
http://newdic.mart.ir/query.php?q=lie
http://newdic.mart.ir/query.php?q=light
http://newdic.mart.ir/query.php?q=lose
http://newdic.mart.ir/query.php?q=make
http://newdic.mart.ir/query.php?q=mean
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Meet Met Met Meets Meeting 

Melt Melted Molten/Melted Melts Melting 

Mislead Misled Misled Misleads Misleading 

Mistake Mistook Mistaken Mistake Mistaking 

Misunderstand Misunderstood Misunderstood Misunderstands Misunderstanding 

Mow Mowed Mown Mows Mowing 

O 

Overdraw Overdrew Overdrawn Overdraws Overdrawing 

Overhear Overheard Overheard Overhears Overhearing 

Overtake Overtook Overtaken Overtakes Overtaking 

P 

Pay Paid Paid Pays Paying 

Preset Preset Preset Presets Presetting 

Prove  Proved Proven/Proved Proves Proving 

Put Put Put Puts Putting 

Q 

Quit Quit Quit Quits Quitting 

R 

Re-prove  Re-proved Re-proven/Re-proved Re-proves Re-proving 

Read Read Read Reads Reading 

Rid Rid/Ridded Rid/Ridded Rids Ridding 

Ride Rode Ridden Rides Riding 

Ring Rang Rung Rings Ringing 

Rise Rose Risen Rises Rising 

Rive  Rived Riven/Rived Rives Riving 

Run Ran Run Runs Running 

S 

Saw Sawed Sawn/Sawed Saws Sawing 

Say Said Said Says Saying 

See Saw Seen Sees Seeing 

Seek Sought Sought Seeks Seeking 

Sell Sold Sold Sells Selling 

Send Sent Sent Sends Sending 

Set Set Set Sets Setting 

Sew Sewed Sewn/Sewed Sews Sewing 

Shake Shook Shaken Shakes Shaking 

Shave Shaved Shaven/Shaved Shaves Shaving 

Shear Shore/Sheared Shorn/Sheared Shears Shearing 

Shed Shed Shed Sheds Shedding 

Shine Shone Shone Shines Shining 

http://newdic.mart.ir/query.php?q=meet
http://newdic.mart.ir/query.php?q=melt
http://newdic.mart.ir/query.php?q=mislead
http://newdic.mart.ir/query.php?q=mistake
http://newdic.mart.ir/query.php?q=misunderstand
http://newdic.mart.ir/query.php?q=mow
http://newdic.mart.ir/query.php?q=overdraw
http://newdic.mart.ir/query.php?q=overhear
http://newdic.mart.ir/query.php?q=overtake
http://newdic.mart.ir/query.php?q=pay
http://newdic.mart.ir/query.php?q=preset
http://newdic.mart.ir/query.php?q=prove
http://newdic.mart.ir/query.php?q=put
http://newdic.mart.ir/query.php?q=quit
http://newdic.mart.ir/query.php?q=re-prove
http://newdic.mart.ir/query.php?q=read
http://newdic.mart.ir/query.php?q=rid
http://newdic.mart.ir/query.php?q=ride
http://newdic.mart.ir/query.php?q=ring
http://newdic.mart.ir/query.php?q=rise
http://newdic.mart.ir/query.php?q=rive
http://newdic.mart.ir/query.php?q=run
http://newdic.mart.ir/query.php?q=saw
http://newdic.mart.ir/query.php?q=say
http://newdic.mart.ir/query.php?q=see
http://newdic.mart.ir/query.php?q=seek
http://newdic.mart.ir/query.php?q=sell
http://newdic.mart.ir/query.php?q=send
http://newdic.mart.ir/query.php?q=set
http://newdic.mart.ir/query.php?q=sew
http://newdic.mart.ir/query.php?q=shake
http://newdic.mart.ir/query.php?q=shave
http://newdic.mart.ir/query.php?q=shear
http://newdic.mart.ir/query.php?q=shed
http://newdic.mart.ir/query.php?q=shine
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Shoe Shod Shod Shoes Shoeing 

Shoot Shot Shot Shoots Shooting 

Show Showed Shown Shows Showing 

Shrink Shrank Shrunk Shrinks Shrinking 

Shut Shut Shut Shuts Shutting 

Sing Sang Sung Sings Singing 

Sink Sank Sunk Sinks Sinking 

Sit Sat Sat Sits Sitting 

Slay Slew Slain Slays Slaying 

Sleep Slept Slept Sleeps Sleeping 

Slide Slid Slid/Slidden Slides Sliding 

Sling Slung Slung Slings Slinging 

Slink Slunk Slunk Slinks Slinking 

Slit Slit Slit Slits Slitting 

Smell Smelt/Smelled Smelt/Smelled Smells Smelling 

Sneak Sneaked/Snuck Sneaked/Snuck Sneaks Sneaking 

Soothsay Soothsaid Soothsaid Soothsays Soothsaying 

Sow Sowed Sown Sows Sowing 

Speak Spoke Spoken Speaks Speaking 

Speed Sped/Speeded Sped/Speeded Speeds Speeding 

Spell Spelt/Spelled Spelt/Spelled Spells Spelling 

Spend Spent Spent Spends Spending 

Spill Spilt/Spilled Spilt/Spilled Spills Spilling 

Spin Span/Spun Spun Spins Spinning 

Spit Spat/Spit Spat/Spit Spits Spitting 

Split Split Split Splits Splitting 

Spoil Spoilt/Spoiled Spoilt/Spoiled Spoils Spoiling 

Spread Spread Spread Spreads Spreading 

Spring Sprang Sprung Springs Springing 

Stand Stood Stood Stands Standing 

Steal Stole Stolen Steals Stealing 

Stick Stuck Stuck Sticks Sticking 

Sting Stung Stung Stings Stinging 

Stink Stank Stunk Stinks Stinking 

Stride Strode Stridden Strides Striding 

Strike Struck Struck/Stricken Strikes Striking 

String Strung Strung Strings Stringing 

Strip Stripped/Stripped Stripped/Stripped Strips Stripping 

Strive Strove Striven Strives Striving 

Sublet Sublet Sublet Sublets Subletting 

Sunburn Sunburned/Sunburnt Sunburned/Sunburnt Sunburns Sunburning 

http://newdic.mart.ir/query.php?q=shoe
http://newdic.mart.ir/query.php?q=shoot
http://newdic.mart.ir/query.php?q=show
http://newdic.mart.ir/query.php?q=shrink
http://newdic.mart.ir/query.php?q=shut
http://newdic.mart.ir/query.php?q=sing
http://newdic.mart.ir/query.php?q=sink
http://newdic.mart.ir/query.php?q=sit
http://newdic.mart.ir/query.php?q=slay
http://newdic.mart.ir/query.php?q=sleep
http://newdic.mart.ir/query.php?q=slide
http://newdic.mart.ir/query.php?q=sling
http://newdic.mart.ir/query.php?q=slink
http://newdic.mart.ir/query.php?q=slit
http://newdic.mart.ir/query.php?q=smell
http://newdic.mart.ir/query.php?q=sneak
http://newdic.mart.ir/query.php?q=soothsay
http://newdic.mart.ir/query.php?q=sow
http://newdic.mart.ir/query.php?q=speak
http://newdic.mart.ir/query.php?q=speed
http://newdic.mart.ir/query.php?q=spell
http://newdic.mart.ir/query.php?q=spend
http://newdic.mart.ir/query.php?q=spill
http://newdic.mart.ir/query.php?q=spin
http://newdic.mart.ir/query.php?q=spit
http://newdic.mart.ir/query.php?q=split
http://newdic.mart.ir/query.php?q=spoil
http://newdic.mart.ir/query.php?q=spread
http://newdic.mart.ir/query.php?q=spring
http://newdic.mart.ir/query.php?q=stand
http://newdic.mart.ir/query.php?q=steal
http://newdic.mart.ir/query.php?q=stick
http://newdic.mart.ir/query.php?q=sting
http://newdic.mart.ir/query.php?q=stink
http://newdic.mart.ir/query.php?q=stride
http://newdic.mart.ir/query.php?q=strike
http://newdic.mart.ir/query.php?q=string
http://newdic.mart.ir/query.php?q=strip
http://newdic.mart.ir/query.php?q=strive
http://newdic.mart.ir/query.php?q=sublet
http://newdic.mart.ir/query.php?q=sunburn
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Swear Swore Sworn Swears Swearing 

Sweat Sweat/Sweated Sweat/Sweated Sweats Sweating 

Sweep Swept Swept Sweeps Sweeping 

Swell Swelled Swollen Swells Swelling 

Swim Swam Swum Swims Swimming 

Swing Swung Swung Swings Swinging 

T 

Take Took Taken Takes Taking 

Teach Taught Taught Teaches Teaching 

Tear Tore Torn Tears Tearing 

Tell Told Told Tells Telling 

Think Thought Thought Thinks Thinking 

Thrive Throve/Thrived Thriven/Thrived Thrives Thriving 

Throw Threw Thrown Throws Throwing 

Thrust Thrust Thrust Thrusts Thrusting 

Tread Trod Trodden Treads Treading 

U 

Undergo Underwent Undergone Undergoes Undergoing 

Understand Understood Understood Understands Understanding 

Undertake Undertook Undertaken Undertakes Undertaking 

Upset Upset Upset Upsets Upsetting 

V 

Vex Vext/Vexed Vext/Vexed Vexes Vexing 

W 

Wake  Woke Woken Wakes Waking 

Wear Wore Worn Wears Wearing 

Weave Wove Woven Weaves Weaving 

Wed Wed/Wedded Wed/Wedded Weds Wedding 

Weep Wept Wept Weeps Weeping 

Wend Wended/Went Wended/Went Wends Wending 

Wet Wet/Wetted Wet/Wetted Wets Wetting 

Win Won Won Wins Winning 

Wind Wound Wound Winds Winding 

Withdraw Withdrew Withdrawn Withdraws Withdrawing 

Withhold Withheld Withheld Withholds Withholding 

Withstand Withstood Withstood Withstands Withstanding 

Wring Wrung Wrung Wrings Wringing 

Write Wrote Written Writes Writing 

Z 

Zinc Zinced/Zincked Zinced/Zincked Zincs Zincking 

http://newdic.mart.ir/query.php?q=swear
http://newdic.mart.ir/query.php?q=sweat
http://newdic.mart.ir/query.php?q=sweep
http://newdic.mart.ir/query.php?q=swell
http://newdic.mart.ir/query.php?q=swim
http://newdic.mart.ir/query.php?q=swing
http://newdic.mart.ir/query.php?q=take
http://newdic.mart.ir/query.php?q=teach
http://newdic.mart.ir/query.php?q=tear
http://newdic.mart.ir/query.php?q=tell
http://newdic.mart.ir/query.php?q=think
http://newdic.mart.ir/query.php?q=thrive
http://newdic.mart.ir/query.php?q=throw
http://newdic.mart.ir/query.php?q=thrust
http://newdic.mart.ir/query.php?q=tread
http://newdic.mart.ir/query.php?q=undergo
http://newdic.mart.ir/query.php?q=understand
http://newdic.mart.ir/query.php?q=undertake
http://newdic.mart.ir/query.php?q=upset
http://newdic.mart.ir/query.php?q=vex
http://newdic.mart.ir/query.php?q=wake
http://newdic.mart.ir/query.php?q=wear
http://newdic.mart.ir/query.php?q=weave
http://newdic.mart.ir/query.php?q=wed
http://newdic.mart.ir/query.php?q=weep
http://newdic.mart.ir/query.php?q=wend
http://newdic.mart.ir/query.php?q=wet
http://newdic.mart.ir/query.php?q=win
http://newdic.mart.ir/query.php?q=wind
http://newdic.mart.ir/query.php?q=withdraw
http://newdic.mart.ir/query.php?q=withhold
http://newdic.mart.ir/query.php?q=withstand
http://newdic.mart.ir/query.php?q=wring
http://newdic.mart.ir/query.php?q=write
http://newdic.mart.ir/query.php?q=zinc
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