دستور زبان انگليسی دهم
درس اول
زمان آینده در زبان انگليسی ()Future Tense
در زبان انگليسی برای بيان زمان آينده از افعال و حالتهای مختلفی استفاده میشود که عبارتند از:
A. will + verb
B. be + going to + verb
)حال استمراری( C. Present Progressive
D. will + be + verb-ing
A- will + verb

جملات سوالی

جملات منفی

جملات مثبت

?Will I speak

I will not speak

I will speak

برای همه فاعلها مشابه است

نکته :در مکالمات کلامی هميشه از شکل کوتاه شدة فعل و حرف منفی ساز  notمی تواند استفاده کرد ،بدون اهميت به اينکه چه حرفی پيش از آن
آمده است .به مثال های زير توجه کنيد:
He won’t finish it in just one day.
My colleague/Phil won’t finish it in just one day.
در شکل نوشتاری از شکل کوتاه شده تنها بعد از ضمير استفاده می شود نه بعد از ديگر واژه ها .به مثال های زير توجه کنيد:
He’ll not finish it in just one day.
: My colleague’ll/Phil’ll not finish it in just oneاما نه
)day.

مثال

شکل کوتاه

شکل بلند

they’ll

…’ll

will

…’ll not/… won’t I’ll not/I won’t

will not

کاربردهای  willدر آینده:
 -1پيشبينی :برای توصيف چيزی که میدانيم ،يا انتظار داريم که اتفاق بيفتد:
It will be rainy tomorrow.
فردا هوا بارانی خواهد بود.
You will be sick if you eat all those sweets.
اگر همه آن شيرينیها را بخوری مريض میشوی.
 -2تصميمات ناگهانی :بيان تصميمی که درست در همان لحظه گرفته شده است:
I will answer the phone.
1

من تلفن را جواب میدهم.
!I'll see you tomorrow. Bye
فردا میبينمت .خداحافظ!
Come on, I will help you sort the files.
بجنب ،من بهت کمک می کنم اسناد را مرتب کنی.
 -3حقایق
از  willبرای صحبت کردن در مورد حقايق استفاده می کنيم؛ يعنی چيزهايی که قطعا اتفاق می افتند .در اين مورد ما فقط از  willاستفاده می کنيم.
The sun will rise.
خورشيد طلوع خواهد کرد.
I will take my university degree next year.
مدرک دانشگاهی ام را سال بعد خواهم گرفت.
 -4برای بيان کردن عمل يا کاری که بطور ارادی و با انتخاب افراد صورت می گيرد.
My mother will bake a cake for my friend’s birthday.
مادرم برای جشن تولد دوستم يک کيک خواهد پخت.
Our boss will hold a business meeting next Monday.
رئيس ما دوشنبه بعد يک جلسه کاری برگزار خواهد کرد.
 -5پيشنهاد دادن -برای پيشنهاد دادن معمولا به جای  willاز  shallاستفاده می شود که با آن فقط ضماير  Iو  weبکار برده می شود .به مثال
های زير توجه کنيد:
?Shall I turn on the TV
تلويزيون را روشن کنم؟
?Shall we play soccer
فوتبال بازی کنيم؟
نکته :اين کاربرد  shallمعمولا در انگليسی آمريکايی نيز استفاده می شود.
 -6دستور دادن -از فعل کمکی  willبرای دستور دادن استفاده می شود:
You will do exactly as I say.
تو دقيقا هر چيزی را که من بگم انجام خواهی داد
 -7همراه با جملات شرطی نوع اول) ، (if-clause type Iدر شرايطی که ممکن است اتفاق بيفتند.
If I need help, I will tell you.
اگر به کمک نياز داشتم ،به تو خواهم گفت.
 -8برای بيان کارهايی مثل قول دادن ،پيشنهاد کمک دادن ،تقاضا کردن ،تهديد کردن و يا خريد کردن ،نظرات ،اميدها ،ترديد ها يا فرض ها در مورد
آينده نيز از  willاستفاده می شود.
I promise I will ask Liz to make an appointment to see Doctor Joe.
به شما قول می دهم از ليز يک وقت ملاقات بگيرم تا دکتر جو را ببينی.
?Will you teach me how to do this math problem
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آيا راه حل اين مسئله رياضی را به من ياد می دهيد؟
Don’t say anything or I will call the police.
چيزی نگو وگرنه به پليس زنگ می زنم.
You won’t finish it in just one day.
تو نخواهی توانست اين را در يک روز تمام کنی.
It will rain tomorrow anyway.
فردا به هر حال باران خواهد آمد.

نکته  :1به همراه اين زمان کلماتی مثل …  I think, I don’t think, maybe, probably,هم می توان  willبه کار برد.
I think my sister will travel in October.
فکرمی کنم خواهرم ماه اکتبر به مسافرت خواهد رفت.
It will probably snow tomorrow night.
فردا شب احتمالا برف خواهد باريد.

B- am/is/are + going to + verb
الف -از اين ساختار برای بيان برنامهها و تصميماتی که از قبل گرفته شدهاند ،استفاده میشود:
We're going to paint this room blue.
I'm going to spend my vacation in Turkey. I got my ticket this morning.
They're going to take a new English class. They need to pass an important exam.
I'm going to be a doctor.
ب -همچنين از اين ساختار میتوان برای بيان يک پيشگويی ،مخصوصاً وقتی که براساس مدرکی در زمان حال باشد ،استفاده نمود.
)She's going to have a baby. (Because she's pregnant



او قرار است که يک بچه بدنيا بياورد

)It's going to rain. (It's cloudy



میخواهد باران ببارد.
The dog is angry. It’s going to attack you.
سگ عصبانی است .او به تو حمله خواهد کرد.
ج -صحبت در مورد برنامه ها و پيش بينی های قطعی نشده
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. استفاده می کنيمbe going to  به همراهprobably  از،وقتی برنامه يا پيش بينی ای هنوز قطعی نيست
. اما هنوز بليطهای خود را نگرفته ايم، ما احتمالا قرار است تعطيلات خود را در ترکيه بگذرانيم:برنامه
We’re probably going to spend our vacation in Turkey, but we still haven’t got the tickets yet.
. احتمالا به تو حمله میکند. سگ دم خود را تکان نمیدهد:پیش بینی
The dog is not wagging its tail. It’s probably going to attack you
 با اين حال بعضی ها بر اين باورند. هر دو برای پيش بينی آينده به کار می روند و تفاوتی در معنی آن احساس نمی شودbe going to  وWill :نکته

i. r

. می باشدwill  کمی خودمانی تر و محاوره ای تر ازbe going to که
My sister will be a mom next month: my sister is going to be a mom next month.

n
o

C- Present Progressive (am/is/are + verb + ing)

.خواهرم ماه آينده مادر می شود

: از حال استمراری برای بيان يک برنامه يا يک قرار بين افراد در آينده استفاده میشود و معمولاً به آينده نزديک اشاره دارد

o
n

I'm meeting my friend this evening.

a
k
.

They are driving to Scotland at the weekend.

.امروز بعدازظهر دوستم را ملاقات میکنم

.آنها آخر هفته به اسکاتلند میروند

I’m meeting Jim at the airport = Jim and I have discussed this.
I am leaving tomorrow. = I’ve already bought my train ticket.

w

We're having a staff meeting next Monday = all members of staff have been told about it.

w

: به عنوان مثال، استفاده شودbe going to گاهی اوقات تفاوتی نمیکند که برای بيان يک برنامه يا قرار از حال استمراری و يا از ساختار


w

We're going to see a play tonight.
or: We're seeing a play tonight.

tomorrow

:قيد های زمان آینده
: زمان مشخص-1
two (days, weeks, months…) later

the day after tomorrow

tomorrow + (morning, afternoon, evening, night…)

soon

next + (week, month, year…)

this (week, Monday, Thursday…)

tonight

in (a month, a week, a few days)
. عبارت های زير به زمان کلی اشاره دارند: زمان کلی-2
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later

/

soon

/

someday

My oldest brother is going to arrive home the day after tomorrow.
We’re going to come back here later.
I’m going to finish my homework soon.
He’s going to be famous someday.
English konkur : نام کانالID: @konkur_moradianfard :آی دی کانال تلگرام کنکور ما

i. r

)(ویژة زبان تخصصی



: به عنوان مثال،راههای ديگری نيز برای صحبت درباره آينده وجود دارد

n
o

A) Be + to + verb
Iranian president is to visit Russia.

.رئيس جمهور ايران از روسيه بازديد میکند

o
n

B) Be + about + to + verb
The mayor is about to announce the result of election.

.شهردار به زودی نتايج انتخابات را اعلام خواهد کرد

a
k
.

. بقيه زمانهای آينده را نيز توضيح میدهم، برای اطلاع بيشتر شما،در اين قسمت

w

w

Future Continuous Tense

 برای بيان کارهايی است که قرار است در آينده انجام شود و از زمان دقيق انجام آن در: future continuous tenseزمان آینده استمراری

w

.آينده اطلاع داريم
:ساختار
 فاعل+ will + be +  فعل+ ing

We will be sitting for exam at this time
tomorrow.
I will be driving to Tehran between 8 and 9
tomorrow.
Next week I'll be talking about how to use a
microscope.
At this time next week I will be working.

.فردا همين موقع سر جلسه امتحان خواهم نشست
. به سمت تهران رانندگی خواهم کرد9  و8 فردا بين ساعت
. من در مور نحوه استفاده از ميکروسکوپ صحبت خواهم کرد،هفته آينده
.هفته بعد همين موقع در حال کار کردن خواهم بود
5

نکته :کاربرد ديگر آينده استمراری :ما همچنين هنگامی از زمان آينده استمراری استفاده میکنيم که میخواهيم در مورد واقعهای که در آینده و به
تدریج رخ میدهد صحبت کنيم.
اکنون به اين عبارات توجه کنيد:
Don’t go to his house now. He’ll be studying for his exams.

i. r

الان به منزل او نرو .او در حال درس خواندن برای امتحاناتش است.
The children are really quite. They’ll be making a mess, I’m sure.

بچهها خيلی ساکت هستند .من مطمئنم در حال خرابکاری هستند.

n
o

اين جملهها درباره زمان آينده صحبت نمیکنند .اما میتوانيم از ساختار زمان آينده استمراری برای بيان آنچه حدس میزنیم اکنون در حال رخ
دادن است استفاده کنيم.

o
n

Future perfect tense

زمان آینده کامل : Future perfect tenseبرای بیان کارهایی است که در آینده قرار است قبل از کار دیگری انجام شود و میخواهيم
بيان کنيم فعالیتی خاص تا یک زمانی مشخص در آینده به اتمام رسیده است.

a
k
.

معمولا در زمان آينده کامل ما از کلمات  byو  inپيش از قيد زمان استفاده میکنيم.
ساختار:

قید زمان  + will + have + PP +فاعل

w

I will have finished this book by Peter come back

They will have written the letters before tomorrow

من اين کتاب را تمام خواهم کرد زمانی که پيتر

w

برسد.

قبل از فردا آنها نامه را خواهند نوشت.

w

Will they have written the letters before tomorrow

آيا آنها نامه را قبل از فردا خواهند نوشت؟

The film will already have started by the time we get to the
cinema

.زمانی که به سينما برسيم فيلم شروع شده است

لطفا به تمايز کاربرد  byو  inتوجه فرماييد:
وقتی قيد زمان را با  byاستفاده میکنيم ،يعنی رخ دادن فعل از یک زمان خاص ،که قید زمان ما محسوب میشود ،دیرتر نخواهد شد.
وقتی قيد زمان را با  inاستفاده میکنيم ،يعنی فعل در یک بازه زمانی مشخص ،که قید زمان ما محسوب میشود ،رخ خواهد داد.
I promise I’ll have completed the task by next Tuesday.
من قول میدهم که تا سهشنبه بعدی کار را تکميل کردهام.
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ما نمیدانيم که دقيقا عمليات تکميل کردنِ گوينده کِی اتفاق میافتد .شايد شنبه ،يکشنبه و يا دوشنبه باشد .اما میدانيم که نهايتا تا روز سهشنبه
تکميل خواهد شد.
By this time next year, I will have finished university.
تا سال بعد همين موقع ،من تحصيلات دانشگاهیام را تمام کردهام.
I’ll have finished my daily practice by 10 o’clock.
من تا راس ساعت  ۰۱تمرين روزانهام را به پايان رساندهام.
The police will have arrested the suspect in an hour.

i. r

تا يک ساعت ديگر ،پليس ،مظنون را دستگير کرده است.
زمان آینده کامل استمراری : Future Perfect Continuous Tense

n
o

اين زمان بر عملی دلالت داردکه ت ا زمان مشخصی در آينده ادامه خواهد يافت.يا قبل از عملی ديگر در آينده کامل خواهد گرديد و در آينده نيز ادامه
خواهد يافت.
ساختار:
مثال:

o
n

 + ingفعل + will + have + been +فاعل

a
k
.

I will have been living in New York for 2 years by next week.
تا هفته ی آينده به مدت دو سال است که در نيويورک زندگی می کنم
I will have been teaching French for 12 years by the end of this month.
تا پايان اين ماه ۰1 ،سال است که دارم فرانسوی تدريس می کنم.

w

نکته:تفاوت این زمان با آینده کامل این است که در زمان آینده کامل کار یا عملی در زمان معینی تمام خواهد شد ولی در زمان آینده
کامل استمراری متوقف نخواهد شد و ادامه خواهد یافت.

w

انواع اسم
اسم به طور کلی به دو دسته تقسيم می شود:

 -1اسم ذات)(Concrete Noun
اسم ذات قابل رويت بوده و به خودی خود موجود می باشد .مانند chair :صندلی book ،کتاب
اسم ذات خود به چهار دسته تقسيم می شود:

7

w

 اسم خاص)(Proper Noun
واژه ای است که بر شیء يا شخص خاص و معينی دلالت کند .بديهی است هرگز قبل از اسم خاص حرف تعريف  theقرار نمی گيرد .مانند :تهران
 ،Tehranروبرت  ،Robertلندن  ، Londonعلی Ali
 اسم عام)(Common Noun
اسمی است که تمام افراد همجنس و همنوع را در بر گيرد.مانند :کتاب  ،bookگربه  ،catدختر  ،girlشهر city

i. r

 اسم جنس)(Material Noun
اسم جنس اسمی است که نوع و جنس ماده و شیء را مشخص می کند .مانند :چوب Woodطلا Goldآهن Ironنقره Silver

n
o

 اسم جمع)(Collective Noun
اسمی است که در صورت مفرد ولی در معنی جمع باشد.مانند :تیپ  ،Brigadeگله  ،Flockقبیله ،Tribeتیم Team
چند نکته:

o
n

کلمه پليس  the policeو مردم  peopleهميشه با فعل جمع به کار می روند.
کلمه گله گوسفند  flockو گله گاو  cattleهم با فعل مفرد و هم جمع به کار می روند.

a
k
.

کلمات  informationاطلاعات team /تيم  crowd /جمعيت  group /گروه  army /ارتش  news /خبر يا اخبار /
audienceشنوندگان  furniture /مبلمان  /هميشه با فعل مفرد به کار می روند .مثال:
A group of scientists is working on the new project.

گروهی از دانشمندان روی پروژه جديد مشغول کار هستند.
تيم دارد به سوی ما می آيد.

w

The team is coming towards us.

w

The police were on the scene last night.

ديشب پليس در صحنه بود.

 -2اسم معنی)(Abstract Noun

w

اسمی است که به خودی خود وجود نداشته و نتوان آن را لمس کرد .مانند :رهبری  / leadershipقدرت  / abilityفقر / poverty
گرسنگی  / hungerقحطی  / starvationهوش intelligence

قواعد جمع بستن اسمها در زبان انگليسی
 اگر به آخر اسم  sاضافه کنيم ،تبديل به جمع می شود:
book → books
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bag→ bags

lighter → lighters

 اگر اسم مفرد با ) (Z - X - S - Sh - Chختم شود ،در جمع  esمی گيرد و به صورت سيلاب جداگانه و به صورت ( )izتلفظ می شود.
buzz → buzzes

→ church

bus → buses

box → boxes

dish → dishes
churches

 اگر اسم مفرد به يکی از حروف ) (f - k - t - pختم گردد s ،علامات جمع به صورت ( )sتلفظ می شود:
tap → taps

roof → roofs

cat → cats

 اگر اسم مفرد به يکی از حروف به غير از حروف بالا ختم شود ،علامت جمع  sبه صورت ( )zتلفظ می شود.

i. r

table → tables

turtle → turtles

dog → dogs

 اگر اسمی به  yختم شود و قبل از  yيک حرف بی صدا باشد y ،در جمع به  iesتبديل می شود .ولی اگر قبل از آن حرف صدا دار باشد ،تغييری

n
o

نمی کند و به آن  sاضافه می شود:

boy → boys

key → keys

baby → babies

country→ countries

duty → duties

 برای جمع بستن حروف و ارقام از  sاستفاده می شود ،ولی برای وجه تشخيص آن از علامت آپوستروف (') استفاده می شود .چنانچه حرف  sبعد از

o
n

سال به کار رود ،معنی (دهه) در زبان فارسی را می دهد:

There are two O'S in the word room.

a
k
.

They made much progress in economy in 1380s.

 اگر اسم مفرد به  oختم شود و قبل از آن يک حرف بی صدا باشد ،هنگام جمع بستن  esمی گيرد .اگر قبل از  oحرف صدا دار باشد ،هنگام جمع
فقط  sمی گيرد:
radio → radios

negro → negroes

 کلمات زير از قاعده فوق مستثنی بوده و فقط  sمی گيرند:
dynamo

silo → silos

tomato → tomatoes

w

photo → photos

 → motto(e)sشعار motto

 اگر اسمی به  fختم شود ،در جمع  fتبديل به  vesمی گردد:
wife → wives

w

 → solosتک نواز solo

 کلمات زير هم با  sو هم با  esمی توانند جمع بسته شوند:
 → mosquito(e)sپشه mosquito

potato → potatoes

 → calvesگوساله calf

piano → pianos

w

→ dynamos

 → vocano(e)sآتش فشان vocano

 →leavesبرگ leaf

 → thievesدزد thief

 لغات زير از قاعده فوق مستثنی بوده و در جمع فقط  sمی گيرند:
 → proofsدليل proof

 → roofsپشت بام roof

 → handkerchiefsدستمال handkerchief

→ cliffsپرتگاه cliff

 → gulfsخليج gulf

 → chiefsرئيس chief

 → hoofsسُم hoof

 → griefsغم و غصه grief

 → cuffsسرآستين cuff
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plaintiff  → مدعیplaintiffs

reef  → صخرهreefs

serf  → غلامserfs

: می گرددves  تبديل بهfe  در جمع، ختم شودfe  همچنين اگر اسمی به
wife  → زنwives

life  → زندگیlives

knife  → چاقوknifes
: می گيرندs  سه لغت زير از قاعده فوق مستثنی بوده و در جمع

safe  → صندوق آهنیsafes

strife  → نزاعstrifes

fife  → فلوتfifes
: اسامی زير بی قاعده می باشند

i. r

 مردman→ men

 زنwoman→ women

 موشmouse → mice

 شپشlouse →lice

 دندانtooth→ teeth

 پاfoot →feet

 غاز نرgoose→ geese

 بحرانcrisis→ crises

 پايهbasis→ bases

 نوعی موشdormouse→ dormice

 بچهchild→ children

 برادر دينیbrother →brethren

n
o

 پيشخدمتfootman footmen

 گاو نرox→ oxen

 گاو مادهkine  ياcow →cows

o
n

: تبديل به جمع می شوندthe  بعضی صفات با اضافه کردن حرف تعيين
rich→ the rich

poor →the poor

heathen →the heathen

young→ the young

a
k
.

dead→ the dead

کافر

. می بايستی کلمه دوم جمع بسته شود، برای جمع بستن اسم مرکب

green house → green houses

safety belt → safety belts

w

w

white board → white boards

)(ویژة زبان تخصصی



 اما حالاتی وجود دارد که فعل بعد از. (دقت کنيد که فعل به کار رفته معمولا مفرد است. معمولا اسم در حالت جمع به کار می رودone of  بعد از-1

w

).عبارت فوق در حالت مفرد به کار رود

Ex1: One of our dogs (NOT one of our dog)
Ex2: One of our dogs has disappeared. (NOT … have disappeared.)
Ex3: One of the things that really make/makes me angry is people who don’t answer letters.
: الزامی استone of  بعد ازdeterminer ضمنا استفاده از
Ex4: One of the/my/those horses (BUT NOT one of horses)
: دقت کنيدthe number of  وa number of  به تفاوت-2
Ex5: The number of farmers is decreasing.
Ex6: A number of options were suggested.
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: فعل جمله شکل مفرد خواهد داشت، در صورتی که فاعل جمله مصدر باشد-3
Ex7: To use long words is not easy for beginner learners.
Ex8: Selling insurance is a pretty boring job.
 اگرچه مفهوم جمع دارند اما با فعل مفردevery  و اصولا تمام ترکيبات باeverything ، everybody ، nothing ، nobody  کلماتی مانند-4
:به کار می روند

i. r

Ex9: Everybody likes her.

: معمولا فعل در حالت مفرد استفاده می شودeach  بعد از-5
Ex10: Each of them has problems.

n
o

electronics , statistics , aerobics , politics , economics , physics , mathematics ,  ژیمناستیکgymnastics کلمات-6
.غالبا (نه هميشه) با فعل مفرد به کار می روند

o
n

Ex11: Gymnastics has been my favorite sport since childhood.

: فعل در حالت جمع به کار می رودpolice  بعد از-7

Ex12: Police are still searching for the murder weapon.

a
k
.

 راa policewoman  ياa police officer , a policeman  اما می توان با همين مفهوم. رايج نيستa police  دقت کنيد که ترکيب

w

.استفاده کرد

 فعل بعد از آنها معمولا مفرد. معمولا يک واحد در نظر گرفته می شوندa sum of money, a period of time, distance  مفاهيم مرتبط با-8

w

:است

Ex13: Six miles is a long way to walk every day.

w

Ex14: Three years (=it) is a long time to be without a job.
 (مگر اينکه اسم تيم مربوط به اسم يک شهر باشد که در. بعد از اسم تيم های ورزشی يا شرکت ها معمولا فعل در حالت جمع به کار می رود-9
.)اينصورت فعل به صورت مفرد به کار می رود

Ex15: The North Stars consist of 34 players.
Ex16: Sudbury is first in the standings.
: به ترکيب های زير توجه کنيد-11
Ex17: All I want is a home somewhere.
Ex18: What she does is (to) write science fiction.
: وقتی دو اسم مفرد برای مقايسه به کار می روند فعل به کار رفته نيز مفرد خواهد بودor, either/or, neither/nor  در ساختار-11
11

Ex19: My aunt or my uncle is arriving by train today.
Ex20: Neither Ali nor Mehdi is available.
: در حالت کلی فعل به کار رفته در موارد بالا بايد با نزديکترين اسم يا ضمير قبل از خود مطابقت کند
Ex21: Neither the plates nor the serving bowl goes on that shelf.
Ex22: Neither the serving bowl nor the plates go on that shelf.

i. r

: به هم متصل شده اند فعل در حالت جمع به کار می رودand  يا چند اسم که به وسيله1  به عنوان يک قانون کلی بعد از-12
Ex23: A car and a bike are my means of transportation.

n
o

Ex24: Breaking and entering is against the law.

Ex25: The bed and breakfast was charming.

o
n

: اما استثناء هم وجود دارد

 (هر دو کلمه به صورت جداگانه دارای معنی مجزا دارند اما وقتی با هم ترکيب. شده اسم های مرکب هستندbold  ترکيب های25  و24 در مثال های

a
k
.

).میشوند يک کلمه با معنی جديد میسازند
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