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                    فقط در منفى کردن ســوم شــخص بعد از  doesn't باید حتماً فعل اصلى 
ساده بیاید. یعنى s و یا es نگیرد. چون doesn't در جمله آمده است. 

 She doesn’t go to school. مثال: 
پس در حالت کلى وقتى در سؤال does بیاید و در جواب doesn't فعل اصلى به صورت 

ساده ى ساده مى آید. یعنى s و یا es نمى گیرد. 
Doesn't go.
Does she play tennis?
اما در جواب مثبت + چون does از جمله حذف مى شود فعلى اصلى s و یا es مى گیرد.

مثال:
Yes, she does. She likes apple.
No, she doesn’t. She doesn’t like apple.Does she like apple?

 
 

فعل have به معنى داشتن مى باشد که شکل مخفف شده ى آن ve' مى باشد. با توجه به 
این که براى سوم شــخص مفرد has (she- he- is) به کار مى بریم که آن هم به معنى 

داشتن مى باشد و شکل مخفف شده ى آن s' مى باشد. 
I’ve I haveمن دارمWe’veWe haveما داریم

You’veYou haveتو دارىYou’veYou haveشماها دارید
She’sShe hasاو دارد (مؤنث)They’veThey haveآن ها دارند

He’sHe hasاو دارد (مذکر)

It’sIt hasآن دارد (شى)

براى منفى قرار دادن have از do not و یا شکل مخفف شده ى don't استفاده مى کنیم. 
I do not have. .من ندارم
I don't have. .من ندارم

* اما براى منفى کردن has از does not و doesn't استفاده مى کنیم.
و نکته قابل توجه این است که در منفى کردن سوم شخص has به have تبدیل مى شود. 
She doesn't have. (مؤنث) او ندارد
He doesn't have. (مذکر) او ندارد

* و براى سؤالى کردن have از do و سؤالى کردن has از does استفاده مى کنیم. 

               
ا ا

نکته: نکته: 

to haveto have گرامر مربوط به فعل گرامر مربوط به فعل
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Do you have a car? آیا تو ماشین دارى؟
Yes, I do. I have a car.
No. I don't. I don't have a car.
Does she have a car? آیا او ماشین دارد؟
Yes, she does. She has a car.
No, she doesn’t. she doesn’t have a car.

Adjec) همیشه قبل از اسم مى آید که اطالعاتى درباره اشیاء و اشخاص مى دهد.  ve) صفت
A red car. یک ماشیِن قرمز 
صفت ها دو دسته هستند. صفت هاى تفضیلى و صفت هاى عالى. 

Compara)  که به معنى (تر) مى باشند براى  ve adjec ves)1- صفت هاى تفضیلى
مقایسه بین دو چیز استفاده مى شوند که سه حالت دارد.

a) حالت اول: اگر صفتمان یک بخشى باشد براى مقایسه از فرمول زیر استفاده مى کنیم.

((ازاز) ) thanthan + ( + (ترتر) ) erer +  + صفتصفت
 

Taller than  بلندتر از
Older than   پیرتر از

                  براى صفت هاى یک بخشى که حروف یکى مانده به آخرشان یکى از حروف 
صدادار باشند، کلمه ى آخر آن ها را دوبار تکرار مى کنیم و بعد er than اضافه مى کنیم. 
Big  =>  Bigger than مثال: 
حروف صدادار است
Thin => thinner than 

b) حالت دوم: اما اگر صفت ما بیش از یک بخش باشد از فرمول زیر براى مقایسه استفاده 
مى کنیم. 

MoreMore +  + صفتصفت +  + thanthan  

More expensive than    گران تر از
C) حالت ســوم: دســته سوم صفت هایى هســتند که نه به آن ها er اضافه مى کنیم و نه 

more، بلکه بى قاعده هستند و کًال شکلشان تغییر مى کند.

صفت هاى تفضیلى (برتر) و عالى (برترین) صفت هاى تفضیلى (برتر) و عالى (برترین) 

صفت

               
اش ا ا
نکته: نکته: 
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مثال:
BeبهترBestبهترین erخوبGood

badبدWorseبدترWorstبدترین

MuchزیادMoreبیشترmostبیشترین

ManyزیادmoreبیشترMostبیشترین

FarدورFurtherدورترFurthestدورترین

liکم- کوچکlessکمترleastکمترین le

I am be er than Amy. .من بهتر از اِمى هستم
 (Superlative Adjective) صفت عالى

صفت عالى به معنى ترین مى باشــد که آن هم شامل 3 دسته است و براى مقایسه بین 1 
چیز با چند چیز مورد استفاده قرار مى گیرد. 

a) دسته اول: صفت هایى هستند که 1 بخشى هستند و براى مقایسه آن ها از فرمول زیر استفاده مى شود. 
  

The The + + صفتصفت +  + estest

The oldest  پیرترین
The youngest    جوان ترین

          اگر صفت، حرف یکى مانده به آخرش جزء حروف صدادار باشد آن حرف دو بار تکرار مى شود. 
Big => The biggest مثال: 
حروف صدادار است

b) دسته دوم: صفت هایى هستند که بیش از یک بخش هستند. دو بخشى و یا سه بخشى 
و یا بیشتر هستند که فرمول آن ها به شکل زیر مى باشد. 

The + mostThe + most +  + صفتصفت

The most expensive گران ترین
C) دسته سوم: صفت هایى هســتند که نه به آن ها est و نه most اضافه مى کنیم بلکه 

شکلشان کًال تغییر مى کند. 
به جدول باالى همین صفحه مراجعه شود. 

I am the best in the class.  .من در کالس بهترین هستم

نکته: نکته: 
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A man A man /mæn//mæn/ اِ َمناِ َمن یک مردیک مرد
A boyA boy اِ بُىاِ بُى یک پسریک پسر
BoysBoys بُیزبُیز پسرهاپسرها
A womanA woman اِ ُوِمناِ ُوِمن یک زنیک زن
MenMen ِمنِمن مردهامردها
A girlA girl اِ ِگْرْلاِ ِگْرْل یک دختریک دختر
Women Women /wımın//wımın/ وى مینوى مین زن هازن ها
girlsgirls ِگْرلْْزِگْرلْْز دخترهادخترها

Unit 1Unit 1
Lesson 1

Vocabulary 

A man

Men

A boy

A girl

Boys

Women

A woman

girls
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The girl is drinking.The girl is drinking.  drɪŋkɪŋ ِذ ِگْرْل ایْز درینکیْنْگ.ِذ ِگْرْل ایْز درینکیْنْگ.  دختر دارد مى نوشد. دختر دارد مى نوشد. 
The boy is drinking.  .ِذ بُى ایْز درینکیْنْگ. ِذ بُى ایْز درینکیْنْگ پسر دارد مى نوشد.پسر دارد مى نوشد.
The woman is drinking. . .ِذ ُوِمن ایْز دریْنکیْنْگْ ِذ ُوِمن ایْز دریْنکیْنْگْ زن دارد مى نوشد.زن دارد مى نوشد.
The man is drinking. . .ِذ َمن ایْز دریْنکیْنْگْ ِذ َمن ایْز دریْنکیْنْگْ مرد دارد مى نوشد.مرد دارد مى نوشد.
The man is eating. ِذ َمن ایْز اى تیْنْگ.ِذ َمن ایْز اى تیْنْگ. مرد دارد مى خورد.مرد دارد مى خورد.
The woman is eating. زن دارد مى خورد.زن دارد مى خورد. ِذ ُوِمن ایْز اى تیْنْگ. ِذ ُوِمن ایْز اى تیْنْگ.
The girl is eating. دختر دارد مى خورد.دختر دارد مى خورد. ِذ ِگْرْل ایْز اى تیْنْگ. ِذ ِگْرْل ایْز اى تیْنْگ.
The boy is eating. iːtɪŋ ِذ بُى ایْز اى تیْنْگ.ِذ بُى ایْز اى تیْنْگ. پسر دارد مى خورد.پسر دارد مى خورد.
The girl is running. ِذ ِگْرْل  ایْز رانیْنْگ.ِذ ِگْرْل  ایْز رانیْنْگ. دختر دارد مى َدَود.دختر دارد مى َدَود.
The boy is running. ِذ بُى ایْز رانیْنْگ.ِذ بُى ایْز رانیْنْگ. پسر دارد مى َدَود.پسر دارد مى َدَود.
The man is running. ِذ َمن ایْز رانیْنْگ.ِذ َمن ایْز رانیْنْگ. مرد دارد مى َدَود.مرد دارد مى َدَود.
The man is reading. . .ِذ َمن ایْز ریدیْنْگْ ِذ َمن ایْز ریدیْنْگْ مرد دارد مى خواند.مرد دارد مى خواند.
The boy is reading . .ِذ بُى ایْز ریدیْنْگْ ِذ بُى ایْز ریدیْنْگْ پسر دارد مى خواندپسر دارد مى خواند
The girls are drinking. ِذ ِگْرلْْز آْر دریْنکیْنْگ.ِذ ِگْرلْْز آْر دریْنکیْنْگ. دخترها دارند مى نوشند.دخترها دارند مى نوشند.
The boys are eating ِذ بُیز آْر اى تیْنْگ.ِذ بُیز آْر اى تیْنْگ. پسرها دارند مى خورند.پسرها دارند مى خورند.
The men are reading. . .ِذ ِمن آْر ریدیْنْگْ ِذ ِمن آْر ریدیْنْگْ مردها دارند مى خوانند.مردها دارند مى خوانند.
The men are running. ِذ ِمن آْر رانیْنْگ.ِذ ِمن آْر رانیْنْگ. مردها دارند مى َدَوند.مردها دارند مى َدَوند.
The women are reading. . .ِذ ویمین آْر ریدیْنْگْ ِذ ویمین آْر ریدیْنْگْ زن ها دارند مى خوانند.زن ها دارند مى خوانند.
The woman is reading. ِذ ُوِمن ایْز ریدینْگ.ِذ ُوِمن ایْز ریدینْگ. زن دارد مى خواند.زن دارد مى خواند.
He is running. . .هى ایْز رانیْنْگْ هى ایْز رانیْنْگْ او دارد مى َدَود.او دارد مى َدَود.

Speaking
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He is eating. هى ایْز اى تیْنْگ.هى ایْز اى تیْنْگ. او دارد مى خورد.او دارد مى خورد.
She is drinking. . .شى ایْز دریْنکیْنْگْ شى ایْز دریْنکیْنْگْ او دارد مى نوشد.او دارد مى نوشد.
She is reading. شى ایْز ریدینْگ.شى ایْز ریدینْگ. او دارد مى خواند.او دارد مى خواند.
They are reading. . .ِذى آْر ریدیْنْگْ ِذى آْر ریدیْنْگْ آن ها دارند مى خوانند.آن ها دارند مى خوانند.
She is running. شى ایْز رانیْنْگ.شى ایْز رانیْنْگ. او دارد مى َدود.او دارد مى َدود.
They are running. ِذى آْر رانیْنْگ.ِذى آْر رانیْنْگ. آن ها دارند مى َدَوند.آن ها دارند مى َدَوند.

He is cooking. . .هى ایْز کوکیْنْگْ هى ایْز کوکیْنْگْ او دارد آشپزى  مى کند او دارد آشپزى  مى کند 
(مذکر).(مذکر).

She is cooking. . .شى ایْز کوکیْنْگْ شى ایْز کوکیْنْگْ او دارد آشپزى مى کند او دارد آشپزى مى کند 
(مؤنث).(مؤنث).

They are cooking. . .ِذى آْر کوکیْنْگْ ِذى آْر کوکیْنْگْ آن ها دارند آشپزى آن ها دارند آشپزى 
مى کنند.مى کنند.

The boys are swimming. . .ِذ بُیز آْر سویمیْنْگْ ِذ بُیز آْر سویمیْنْگْ پسرها دارند شنا مى کنند.پسرها دارند شنا مى کنند.
The girl is swimming. . .ِذ ِگْرْل  ایْز سویمیْنْگْْ ِذ ِگْرْل  ایْز سویمیْنْگْْ دختر دارد شنا مى کند.دختر دارد شنا مى کند.
The man is swimming. . .ِذ َمن ایْز سویمیْنْگْ ِذ َمن ایْز سویمیْنْگْ مرد دارد شنا مى کند.مرد دارد شنا مى کند.
The man is cooking. . .ِذ َمن ایْز کوکیْنْگْ ِذ َمن ایْز کوکیْنْگْ مرد دارد آشپزى مى کند.مرد دارد آشپزى مى کند.
The men are cooking. . .ِذ ِمن آْر کوکیْنْگْ ِذ ِمن آْر کوکیْنْگْ مردها دارند آشپزى مى کنند.مردها دارند آشپزى مى کنند.
The men are eating. . .ِذ ِمن آْر ئى تیْنْگْ ِذ ِمن آْر ئى تیْنْگْ مردها دارند مى خورند.مردها دارند مى خورند.
The woman is running. ِذ ُوِمن ایْز رانیْنْگ.ِذ ُوِمن ایْز رانیْنْگ. زن دارد مى َدَود.زن دارد مى َدَود.
The woman is swimming. . .ِذ ُوِمن ایْز سویمیْنْگْ ِذ ُوِمن ایْز سویمیْنْگْ زن دارد شنا مى کند.زن دارد شنا مى کند.
The women are running. ِذ ویمین آْر رانیْنْگ.ِذ ویمین آْر رانیْنْگ. زن ها دارند مى َدَوند.زن ها دارند مى َدَوند.
The women are swimming. . .ِذ ویمین آْر سویمیْنْگْ ِذ ویمین آْر سویمیْنْگْ زن ها دارند شنا مى کنند.زن ها دارند شنا مى کنند.
He is swimming. . .هى ایْز سویمیْنْگْ هى ایْز سویمیْنْگْ او دارد شنا مى کند.او دارد شنا مى کند.
He is writing. هى ایْز رایتیْنْگ.هى ایْز رایتیْنْگ. او دارد مى نویسد.او دارد مى نویسد.
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t for tat!

این به اون در!

They are eating. ِذى آْر ئى تیْنْگ.ِذى آْر ئى تیْنْگ. آن ها دارند مى خورند.آن ها دارند مى خورند.
They are swimming. . .ِذى آْر سویمیْنْگْ ِذى آْر سویمیْنْگْ آن ها دارند شنا مى کنند.آن ها دارند شنا مى کنند.
They are writing. ِذى آْر رایتیْنْگ.ِذى آْر رایتیْنْگ. آن ها دارند مى نویسند.آن ها دارند مى نویسند.
The girls are reading. . .ِذ ِگْرلْْز آْر ریدیْنْگْ ِذ ِگْرلْْز آْر ریدیْنْگْ دخترها دارند مى خوانند.دخترها دارند مى خوانند.
The girl is reading. . .ِذ ِگْرْل ایْز ریدیْنْگْ ِذ ِگْرْل ایْز ریدیْنْگْ دختر دارد مى خواند.دختر دارد مى خواند.
The girls are writing. ِذ ِگْرلْز آْر رایتیْنْگ.ِذ ِگْرلْز آْر رایتیْنْگ. دخترها دارند مى نویسند.دخترها دارند مى نویسند.
The girl is writing. ِذ ِگْرل ایْز رایتیْنْگ.ِذ ِگْرل ایْز رایتیْنْگ. دختر دارد مى نویسد.دختر دارد مى نویسد.
He is drinking. . .هى ایْز دریْنکیْنْگْ هى ایْز دریْنکیْنْگْ او دارد مى نوشد.او دارد مى نوشد.
She is writing. شى ایْز رایتیْنْگ.شى ایْز رایتیْنْگ. او دارد مى نویسد.او دارد مى نویسد.
She is eating. شى ایْز ئى تیْنْگ.شى ایْز ئى تیْنْگ. او دارد مى خورد.او دارد مى خورد.

اصطالحاتاصطالحات
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A womanA woman اِ ُوِمناِ ُوِمن یک زنیک زن
A carA car اِ کاراِ کار یک ماشینیک ماشین
A boyA boy اِ بُْىاِ بُْى یک پسریک پسر
A dogA dog اِ داْگاِ داْگ یک سگیک سگ
GirlsGirls ِگْرلْْزِگْرلْْز دخترهادخترها
Bread and waterBread and water بِرد اَند واتِربِرد اَند واتِر نان و آبنان و آب
A manA man اِ َمناِ َمن یک مردیک مرد
CoffeeCoffee کافىکافى قهوهقهوه
A horseA horse اِ ُحْرْساِ ُحْرْس یک اسبیک اسب
A penA pen اِ پِْناِ پِْن یک خودکاریک خودکار
WomenWomen ویمینویمین زنانزنان
A catA cat اِ َکْتاِ َکْت یک گربهیک گربه
An eggAn egg اَن اِْگاَن اِْگ یک تخم مرغیک تخم مرغ
An appleAn apple اَن اَپلاَن اَپل یک سیبیک سیب
Bread Bread /bred//bred/ بِْرْدبِْرْد ناننان
BoysBoys بُْیْزبُْیْز پسرهاپسرها
MenMen ِمنِمن مردهامردها

Unit 1Unit 1
Lesson 2

Vocabulary 
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ve
l 1

A woman

Girls

A horse

An egg

Men

A car

Bread and water

A pen

An apple

A boy

A man

Women

Bread

A dog

Coffee

A cat

Boys
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le
ve

l 1

A book A book /bʊk//bʊk/ اِ بوْكاِ بوْك یک کتابیک کتاب
A fishA fish اِ فیْشاِ فیْش یک ماهىیک ماهى
MilkMilk مْیْلکمْیْلک شیرشیر
A newspaperA newspaper اِ نوزپِْى پِْراِ نوزپِْى پِْر یک روزنامهیک روزنامه
A girlA girl اِ ِگْرْلاِ ِگْرْل یک دختریک دختر
A sandwichA sandwich اِ َسْندویچاِ َسْندویچ یک ساندویچیک ساندویچ
A bicycleA bicycle اِ باْى سى ِکلاِ باْى سى ِکل یک دوچرخهیک دوچرخه

A book

A girl

A fish

A sandwich

Milk

A bicycle

A newspaper


