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مقدمه
تیزچنگالی که همیشه پیش روی هرکسی که زبان  گرامر! غول 
از  دارم همیشه  خاطر  به  که  جایی  تا  بوده.  کرده،  کار  انگلیسی 
یادگیری گرامر انگلیسی ترس و وحشت داشتم و این دلیلی بود 

برای اینکه هیچ وقت به سمت اون نرم. اینطور غولی منظورمه!

  
شاید دلیل این امر هم این بود که هیچ روش اصولی و درستی 
رو در یادگیری گرامر اجرا نکردم یا حداقل کسی به من یاد نداد. 
همیشه اراده میکردم که از اول شروع کنم به یادگیری گرامر و 
تعهد میدادم که این دفعه حتماً همه گرامر زبان انگلیسی رو یاد 

میگیرم و مثل بمب انرژی داشتم که تا آخرش ادامه بدم.
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نتیجه ای که هر بار رخ میداد چی بود؟ این که چند درس اول و 
ابتدایی رو یاد میگرفتم و وقتی که به قسمت سختش میرسیدم 

مطالب رو با هم قاتی میکردم و کامالً ناامید بیخیالش میشدم. 

این کتاب برای کسایی نوشته شده که به هر دلیلی از این غول 
تیزچنگال زبان انگلیسی، مثل گذشته من فراری هستن و هیچ 
وقت به یک منبع همه چی تموم و قابل فهم برای یادگیری گرامر 

دسترسی نداشتن.

 در طول 16 سالی که مشغول یادگیری زبان انگلیسی و تالش 
مداوم در کالس های زبان انگلیسی بودم به این نتیجه رسیدم که 
اکثر اساتید بیشتر باعث میشدن که زبان آموزها توی هزارتوی 
این  در  موجود  آموزش  و  مطالب  با  ولی  بشن.  سردرگم  گرامر 
کتاب که ثابت شده هستن و برای همه زبان آموزانی که از این 
آموزش ها استفاده کردن صددرصد نتیجه دادن دیگه خبری از 

سردرگمی و خسته شدن و  چیزی نفهمیدن نیست!

طبق آمار بیشترین عالقه به یادگیری زبان بین 18 تا 34 سالگی 
عنوان شده پس اگر توی این سن هستین تبریک میگم.
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با راحت ترین روش زبان  اآلن توی دوره ای هستیم که میشه 
انگلیسی رو یاد گرفت. کتابی که در اختیار شماست نتیجه 16 
سال تجربه من در یادگیری گرامر زبان انگلیسی هست که کامالً 
مطالب گلچین شده و ناب رو در اختیارتون میذاره که مثل سالح 
و زره برای شماست تا بتونین غول گرامر رو از پا در بیارین. همه 
زبان  در  جمالت  انواع  کاربرد  و  ساختارها  درک  برای  که  اونچه 
که  بود  نیازی  این  کتاب هست.  این  توی  دارین  الزم  انگلیسی 
مطمئن بودم نود درصد از زبان آموزان دارن پس این کتاب رو 

نوشتم.

ایمان دارم که مطالب این کتاب شما رو از هر کتاب گرامر وحشتناک 
آموزشگاهی  و  معلم  هیچ  به  نیازی  و  میکنه  نیاز  بی  قطوری  و 
ندارین. قصد دارم که یادگیری گرامر زبان انگلیسی رو به حدی 
وقتی  نشین  زمان  گذشتن  متوجه  اصالً  که  کنم  براتون شیرین 
که دارین با من گرامر رو یاد میگیرین. صد البته نیاز هست که 
یادگیری رو  تکرار و تمرین کنین ولی وظیفه خودم میدونم که 

براتون شیرین و لذت بخش کنم.

مطالبی که تو این کتاب با هم یاد میگیریم به عنوان یک گنجینه 
نهایت  و  بدونین  قدرشو  که  امیدوارم  و  میکنه  عمل  براتون 

استفاده رو ازش ببرین.
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نظرهایی که زبان آموزها بعد از استفاده از این کتاب برای ما 
ارسال کردن اثبات کارآمدی مطالب این کتابه. بی صبرانه منتظر 

نظرات شما بعد از کشتن این غول تیز چنگال هستم.

چه چیزی توی این کتاب یاد خواهیم گرفت؟

پرکابرد  انگلیسی  زبان  توی  که  هایی  زمان  و  ساختارها  تمام 
هستن به همراه نکاتی که درمورد این ساختارها باید بلد باشیم 
به طور مفصل همراه با مثال ها توی این کتاب هست که راه 
رو برای یادگیری گرامر زبان انگلیسی برای شما عزیزان هموار 

میکنه.

با هم پیش بریم و  مشتاقانه منتظرم که این کتاب رو تا آخر 
ازتون میخوام که وقت بذارین و مطالعه کنین چون که واقعاٌ 
ارزششو داره. پس اگه آماده باشین بریم تا با هم شروع کنیم!

کورش سلیمانخانی
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نظرات زبان آموزانی که از کتاب استفاده کردن:

agrin sa
کتاب گرامر زبان برای تنبل ها فوق العاده عالیه ..به زبانی 
رو  انگلیسی  زبان  ساختارهای  های  پیچیدیگی  تمام  ساده 
توضیح داده .به جرات میتونم بگم از ابتدای آشنایی با 
زبان انگلیسی ، این کتاب اولین کتابیه که تونستم باهاش 
ارتباط برقرار کنم . از مدرس کتاب با کمال خلوص تشکر 

و قدردانی میکنم

Saied Hajizadeh
کتاب زبان براي تنبلها واقعا کتابیه که براي تنبلها عالیه 

ازینجا راحت میشه کلمات سختر رو یاد بگیري

مسعود
نسبت  به  تسلط  از  و  میخونم  زبان  ساله  چند  سالم،من 
مناسبی برخوردارم،ولی همیشه تو گرامر لنگ میزدم! خیلی 
دوست داشتم یجوری این گرامر تو کتم بره! تبریک میگم 
به سازنده محتوای این فایل که تونست مشکل رو از ریشه 

شناسایی کنه و براش تجویز درستی داشته باشه!
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کار  به  رو  بلدن  که  تمام چیزی  میخوام  آموزها  زبان  از  همیشه 
بگیرن و صحبت کنن و وقتی شروع میکنن به صحبت کردن من 
که  مشکلی  بزرگترین  میکنین  فکر  میگم.  بهشون  مشکالتشونو 
دارن چی میتونه باشه؟ لغت کافی بلد نیستن؟ نه! اونا حتی از 
منم بیشتر لغت بلدن! ازتون میخوام چند ثانیه فکر کنین و بعد 

ادامه متن رو بخونین.

نمیتونن ساختار درست رو موقع حرف زدن به کار ببرن. مثل 
این میمونه که از یه نفر بپرسی دیروز کجا بودی؟ اونم جواب 

بده که فردا خونه بودم! خنده داره!

اینجا باهم میخوایم که زمان ها رو یاد بگیریم. اول 4 مدل 
زمان حال رو کار میکنیم. بعد از اون میریم سراغ 4 مدل زمان 
گذشته و بعد نوبت به 4 مدل زمان آینده میرسه. تا اینجا شد 

12 تا زمان! 4 تا زمان مهم دیگه هم داریم که به وقتش بهتون 
آموزش میدم. بعد جمالت شرطی و در آخر هم ساختار مجهول 
رو میترکونیم! پس قدم به قدم با من جلو بیاین و ترتیب رو 

رعایت کنین.
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زمان حال ساده
یا

simple present

از زمان حال ساده توی زبان انگلیسی برای بیان کاری استفاده 
تکراری  به صورت  بار  چند  یا  بار  یک  حال  زمان  در  که  میکنیم 
پرکاربردترین  از  یکی  زمان  این  که  باشه  یادتون  میفته.  اتفاق 

زمان ها توی زبان انگلیسیه! پس خوب دقت کنین!

اول از هر چیزی باید ساختار این زمان رو بلد باشیم:

subject)فاعل( + verb)فعل(

.)verb(بعدش فعل )subject(یعنی اول فاعل

I work )من کار میکنم(.
I eat )من میخورم(.
I go )من میروم(.
I come )من میایم(.

http://vocabstarter.ir
http://vocabstarter.ir
http://vocabstarter.ir


www.vocabstarter.ir

11وکب استارتر

زمان حال ساده به همین سادگیه کافیه که اول یه دونه فاعل 
بذاریم بعدش یه دونه فعل بیاریم. ولی یه نکته وجود داره:

نکته:توی ضمیر سوم شخص مفرد)She, He, It( شکل 
ساده فعل s یا es به خودش میگیره .

She works in Tehran )او در تهران کار میکند(.
He eats breakfast )او صبحانه میخورد(.
She goes to school )او به مدرسه میرود(.

این میشه زمان حال ساده! 

simple presentsimple present
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چطوری زمان حال ساده رو سؤالی کنیم؟

برای اینکه زمان حال ساده رو سؤالی کنیم از افعال کمکی Do و 
Does استفاده میکنیم. از Does برای سوم شخص مفرد یعنی 

She, He, It و از Do برای بقیه ضمیرها استفاده میکنیم.

به مثال های زیر توجه کنین:

A(You play the piano.   Do you play the piano?

B(He plays football.  Does he play football?

C(She drinks water.  Does she drink water?

A( تو پیانو مینوازی.     آیا تو پیانو مینوازی؟

B(او فوتبال بازی میکند.      آیا او فوتبال بازی میکند؟

C(او آب مینوشد      آیا او آب مینوشد؟
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برای اینکه بتونیم به پرسش های این زمان جواب بدیم به 
شیوه زیر عمل میکنیم:

برای جواب مثبت:

A(Yes, I do.
B(Yes, he does.
C(Yes, she does.

برای جواب منفی:

A(No, I don't.
B(No, he doesn't.
C(No, she doesn't.

تا اینجا با هم سؤالی کردن و جواب دادن به سؤاالت زمان حال 
رو   Wh با  کردن  سؤالی  که  میخوام  حاال  گرفتیم.  یاد  رو  ساده 
تیزچگنال  غول  اندازه چشم چپ  به  زمان  این  بدم.  یاد  بهتون 

مهمه پس اگه یادش بگیرین چشم چپشو از کاسه در آوردین!
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: Wh سؤالی کردن زمان حال ساده با

 What, Where, Why, های  واژه  با  کردن  سؤالی  برای 
When, How باز هم به فعل کمکی Do و Does نیاز داریم.

: Wh برای پرسشی کردن با

A(اول جمله خبری رو به پرسشی تبدیل میکنیم، همونطور که 
چند صفحه قبل بهتون گفتم.

B(اون قسمت از جمله که شامل جواب هست رو حذف میکنیم.

C( واژه Wh مورد نظر رو اول جمله میاریم.

بریم چندتا مثال کارکنیم:
  They live here. )آنها اینجا زندگی میکنند(

A(Do they live here? )آیا آنها اینجا زندگی میکنند(
B(Do they live? )آیا آنها زندگی میکنند(
C(Where do they live? )آنها کجا زندگی میکنند(
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  You work here. )شما اینجا کار میکنید(
A(Do you work here? )آیا شما اینجا کار میکنید(
B(Do you work? )آیا شما کار میکنید(
C(When do you work? )کی شما کار میکنید(

خب بچه ها تا اینجا با هم سؤالی کردن رو هم یاد گرفتیم. حاال 
میخوام که منفی کردن زمان حال ساده رو براتون بگم.

 منفی کردن زمان حال ساده

Does نیاز  Do و   برای منفی کردن زمان حال ساده باز هم به 
داریم. کافیه که بعد این دوتا فعل کمکی یه not بیاریم. برای 
سوم شخص مفرد یعنی She, He ,It  از Does و برای بقیه 

ضمایر از Do استفاده میکنیم.

I live in Iran now    I do not live in Iran now.
He drinks water     He does not drink water.
She likes food    She does not like food.
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کاربردهای زمان حال ساده:
A(وقتی که میخوایم درباره حقایق  صحبت کنیم.

I am a student. ) من یک دانش آموز هستم(
He lives in Iran. )او در ایران زندگی میکند(
He is twenty two. ) او بیست و دو ساله است(

و  روتین  به  تبدیل  که  کارهایی  درباره  کردن  صحبت  B(برای 
روندی همیشگی شدن. توی این کاربرد از قیدهای تکرار مثل 
always, sometimes, often, never  استفاده میکنیم.

I go to school everyday.)من هرروز به مدرسه میرم(
I wake up late sometimes.)گاهی دیر بیدار میشوم(
She always goes to work.)او همیشه سرکار میرود(

C(برای بیان حقایق علمی.

Ice melts on fire.)یخ روی آتش ذوب میشود(
Light travels very fast.)نور خیلی سریع حرکت میکند(
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D(برای بیان کاری که در آینده حتما به وقوع خواهد پیوست.

We fly to tehran today)امروز به تهران پرواز داریم(
The train leaves at eight.)قطار ساعت هشت میرود(

دقت کنین که Who با بقیه فرق داره  و وقتی میخوایم درباره 
 Do/Does جمله پرسشی بسازیم  دیگه به Who فاعل جمله با

نیاز نداریم.

Who lives here? )کی اینجا زندگی میکنه(
Who workes in here? )کی اینجا کار میکنه(

با همدیگه همه نکات زمان حال ساده رو کار کردیم، هیچ وقت 
به یک بار خوندن مطالب قانع نشین و چندین بار مطالب رو مرور 

کنین.

http://vocabstarter.ir
http://vocabstarter.ir
http://vocabstarter.ir


www.vocabstarter.ir

18وکب استارتر

زمان حال استمراری
یا

present continuous

از زمان حال استمراری برای بیان کاری استفاده میکنیم که به 
صورت ادامه دار و مستمر در حال انجامه و یا به طور موقت داره 

انجام میشه.

ساختار زمان حال استمراری اینجوریه:

subject + am/is/are + verb + ing

یه سری نکته میخوام بهتون بگم که باید برای ساختن فعل ها 
هنگام اضافه  کردن ing رعایت کنین. این نکته هایی که میگم 

توی بقیه زمان ها هم کاربرد دارن. پس خوب یادشون بگیرین!

A(اگه آخر فعلی  e  بود، اون e حذف میشه به غیر از فعل هایی 
که آخرشون ee, oe, ye  باشه.

come    coming          Agree    Agreeing
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B(برای افعالی که حرف آخرشون بی صداست و استرس داره 
و حرف یکی مونده به آخر صداداره، حرف بی صدا دوبار تکرار 

میشه. به جز اونایی که آخرشون X, Y, W داره.

sit   sitting                     fix   fixing

C(توی انگلیسی بریتانیایی اگر آخر فعلی L باشه، دوبار تکرار 
میشه و در انگلیسی آمریکایی یک بار.

American   travel   traveling
British   travel   travelling

D(اگر آخر یک فعل ie باشه تبدیل به y میشه.

lie   lying                   Die   Dying

این میشه ساختار حال کامل به همراه نکته هاش. بریم که با هم 
مثال ببینیم.
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I am talking to my father.
من دارم با پدرم حرف میزنم.

She is going to her home.
اون داره به خونش میره.
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She is exercising.
او در حال ورزش کردن است.

با ساختار حال استمراری هم آشنا شدیم. توی قسمت بعد میخوام 
که  بگم  بهتون  رو  استمراری  زمان حال  که روش سؤالی کردن 

خیلی آسونه. اصالٌ آب خوردنه!
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سؤالی کردن زمان حال استمراری:

برای سؤالی کردن جمالت حال استمراری میتونیم سواالت بله یا 
خیر بسازیم و یا با Wh سؤالیشون کنیم. برای اینکه بخوایم با 
بله و خیر سؤالی کنیم، کافیه که جای فعل be رو با فاعل عوض 

کنیم.

A(He is talking     Is he talking?
B(We are playing     Are we playing?
C(I am teaching     Am I teaching?

A(اون داره حرف میزنه.       آیا اون داره حرف میزنه؟
B(ما داریم بازی میکنیم.     آیا ما داریم بازی میکنیم؟

C(من دارم درس میدم.    آیا من دارم درس میدم؟

برای جواب دادن هم اینجوری عمل میکنیم:

A(Yes, he is talking     No, he is not talking
B(Yes, we are playing    No, we are not playing
C(Yes, I am teaching    No, I am not teaching
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:Wh سؤالی کردن زمان حال استمراری با
شاید فکر کنین سؤالی کردن زمان حال استمراری با Wh ساده 
باشه ولی باید بهتون بگم که کامالٌ درست فکر کردین. آب خوردنه!

A( اول جمله خبری رو پرسشی میکنیم همونطوری که بهتون یاد 
دادم.

حذف  کنیم،  سوالیش  میخوایم  که  رو  جمله  از  قسمتی  B(بعد 
میکنیم.

C(واژه پرسشی موردنظر رو اول جمله میاریم.

  I am speaking in class.
A(Am I speaking in class?
B(Am I speaking?
C(Where am I speaking?

من دارم توی کالس حرف میزنم.
  A(آیا من دارم توی کالس حرف میزنم؟

  B(آیا من دارم حرف میزنم؟
  C(من کجا دارم حرف میزنم؟
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منفی کردن زمان حال استمراری:

 be  برای منفی کردن جمله حال استمراری کافیه که بعد از فعل
یه not اضافه کنیم.

I am speaking     I am not speaking
You are studying    You are not studying
She is going    She is not going.

شکل های کوتاه و بلند

توی زبان انگلیسی محاوره ضمیرها با فعل be تلفیق میشن.

I am not             I'm not   
You are not         You're not
We are not         We're not  
It is not            It's not
They are not       They're not
He/She is not      She's/He's not
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کاربردهای زمان حال استمراری:

A( برای صحبت کردن درباره اتفاقی که همین اآلن داره میفته.

I am teaching english right now.
من دارم انگلیسی آموزش میدم.)البته دور از شما درس میدم(

B(برای کارهای موقتی که دارن انجام میشن.

Koorosh is at univversity, he is studying English.
میدونه  میخواند.)خدا  انگلیسی  او  است،  دانشگاه  در  کورش 

بعدش میخواد چکار کنه(

C(برای بیان کارهایی که جدید هستن و با شرایط قبلی در تضاد 
هستن.

These days people are using intenet instead of 
TV.
این روزها مردم به جای تلویزیون از اینترنت استفاده میکنن.
)همه دیگه میدونیم که کم کم باید تلویزیون ها رو جمع کنیم، 
چون که موبایالمون جای صدتا تلویزیون رو واسمون پر میکنه( 
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D(برای بیان چیزی که رشد میکنه یا بهتر میشه.

The children are growing fast.
بچه ها دارن سریع رشد میکنن.

E(برای کارهایی که مداوم تکرار میشوند.

It's always raining in North.
همیشه در شمال باران میبارد.

F(بعضی وقت ها هم برای برنامه هایی که در آینده داریم ازش 
استفاده میکنیم.

Cyrus is going to a new university next term.
کورش ترم آینده به یک دانشگاه جدید میرود.

اینم از حال استمراری.
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بچه ها تا اآلن دو تا زمان از مهمترین زمان های انگلیسی رو یاد 
گرفتیم. به عبارت دیگه چشم و چال غول تیزچنگال رو در آوردیم. 
تا اآلن مطالعه کردین، بخش کوچیکی از نسخه کامل  مطالبی که 
کتاب گرامر زبان انگلیسی برای تنبل ها بود. برای این که نسخه 
اصلی کتاب رو داشته باشین  به شماره 09306472438 تو 

واتس اپ یا تلگرام پیام بدین یا روی تصویر زیر کلیک کنین.

همراه با هدیه 64 هزارتومانی
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