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Grammer Level 2 
طرز سؤال ساختن با wh ها
Wh ها شامل زیر می باشند: 

 When – where- what time – what – who – which – why – how

چطوری–  چرا   –   کدام  – چه کسی– چه چیزی -     چه وقتی   -   کجا    –    ِکی  
که طرز سوال ساختن با آن ها به شکل فرمول زیر می  باشد.

Wh + بقیه جمله + فعل اصلی + فاعل + فعل کمکی 

 Do 
                      فعل کمکی مربوط به زمان حال

 Does  
 Did  فعل کمکی مربوط به گذشته
Where do you live?  تو کجا زندگی می کنی؟
Where does she live?  او کجا زندگی می کند؟
Where did you live? )تو کجا زندگی می کردی؟  )مربوط به گذشته می باشد

نکته:
 because ها می باشد و حتمًا باید در جواب آن Wh به معنی چرا می باش��د که جزء why 

)بی کاز( که به معنی برای اینکه – زیرا که می باشد بیاوریم.

 .)Past( گرامر مربوط به گذشته ساده
وقتی بخواهیم در مورد زمان گذش��ته صحبت کنیم که آن کار در زمان گذش��ته اتفاق افتاده و 
به پایان رس��یده باید تمام فعل های جمله را به زمان گذش��ته تغییر دهیم. که برای تغییر افعال 2 

حالت وجود دارد. 
حالت اول: فعل هایی هس��تند که برای تغییر دادن آن ها به زمان گذشته از d و یا ed استفاده 
می  کنی��م و به فعلمان اضافه می کنیم. اگر فعل آخرش e داش��ته باش��د فق��ط به آن d اضافه 

می کنیم اما اگر فعل آخرش e نداشته باشد به آن ed اضافه می کنیم. 
Played

liked

حالت دوم: فعل هایی هستند که برای تغییر دادن آن ها به زمان گذشته کاماًل شکل فعل تغییر 
می کند. که به آن ها افعال بی قاعده می گوییم. 

مثال: 
Go => went
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See => saw

افعال بی قاعده در جدول شماره 1 در ابتدای کتاب آورده شده است. 
* برای منفی کردن زمان گذشته ساده: 

 didn't اس��تفاده می کنیم. که نکته قابل توجه این اس��ت که وقتی did not و یا didn't از
و یا did not می آوریم فعل باید به شکل ساده آورده شود. مثال: 

I didn’t (did not) go to school.  .من به مدرسه نرفتم
She didn’t (did not) play football. .او فوتبال بازی نکرد

* برای سؤالی کردن افعال در گذشته:
از did اس��تفاده می کنیم. که در این صورت هم چون did می آوریم فعل به ش��کل ساده خود 

آورده می شود. 
Did you go to school yesterday?  آیا تو دیروز به مدرسه رفتی؟
Yes, I did. I went to school yesterday.  بله، رفتم. من دیروز به مدرسه رفتم
No, I didn't. I didn't go to school yesterday.

نه، نرفتم. من دیروز به مدرسه نرفتم. 
نکته: 

در جواب مثبت )+( چون did از جمله حذف می شود فعل به گذشته تبدیل می شود. اما در جواب 
منفی چون didn't از جمله حذف نمی ش��ود، در نتیجه فعل به شکل ساده باقی می ماند. یعنی 

به حالت گذشته آورده نمی شود. 
 used to گرامر مربوط به

وقتی عادت داشتیم که یک کاری را در گذشته انجام دهیم و االن از انجام دادن آن صرف نظر 
کرده ایم از used to استفاده می کنیم. 

I used to have long hair.  من قباًل موی بلند داشتم
که بعد از used to فعل به صورت ساده می آید. 

But now I have short hair. .اما االن من موی کوتاه دارم
برای منفی کردن آن did not (didn’t) استفاده می کنیم. 

Didn't use to. 

  use to میشود
Did not use to. 
و برای سؤالی کردن did می آوریم که با آوردن did حتمًا باید used به use تغییر کند. 

Did you use to have long hair?  آیا تو قباًل موی بلند داشتی؟
Yes, I did. I used to have long hair.

بله داشتم. من قباًل موی بلند داشتم.
No, I didn't. I didn't use to have long hair. 
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نه نداشتم. من قباًل موی بلند نداشتم. 
were – was گرامر مربوط به

Was و were گذشته افعال to be هستند که به معنی بودن می باشند.

[they، we، you]برای were استفاده می شود و  [I، she، he، it] :برای Was

.I wasمن بودم..We wereما بودیم.

.You wereتو بودی..You wereشما بودید.

.She was او بود. )مونث(.They wereآن ها بودند.

.He wasاو بود. )مذکر(

.it wasآن بود.

was not (wasn't)، Were not (weren't). که حالت منفی کردن آن برابر است با
و برای سؤالی کردن جای فعل و فاعل را عوض می کنیم. 

She was at home last night. شب گذشته او در خانه بود
Was she at home last night? آیا شب گذشته او در خانه بود؟

یعنی آن کار از زمان گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه دارد و هم چنان در حال انجام شدن 
است. که طریقه ی ساخت آن به شکل زیر می باشد:

… + (ing) فعل + have /has + been + فاعل
و از نش��انه های حال کامل و حال کامل اس��تمراری وجود since و for در آخر جمله می باشد. 
Since به معنی از و برای نشان دادن مبدأ زمان و for به معنی برای و برای نشان دادن طول 

زمان می باشد.
I have been teaching English since 2001. 

من از سال 2001 دارم انگلیسی تدریس می کنم. 
She has been teaching English for 2 years. 

او برای 2 سال است که دارد انگلیسی تدریس می کند.
که حالت منفی کردن و سوالی کردن آن مثل حال کامل می باشد. 

صفات ِملکی و ضمایر ِملکی
صفات ملکی همیشه قبل از اسم می آیند و به تنهایی به کار نمی روند. اما ضمایر ملکی به تنهایی 

به کار برده می شوند. 
صفات ملکی و ضمایر ملکی شامل موارد زیر هستند
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صفات ملکیضمایر ملکی
MyاَمMy coatُکَتمMineمال من

YourاَتYour coatُکَتتYoursمال تو

مال او 
Herاَش )مونث(Her penخودکارشHers)مونث(

مال او 
Hisاَش )مذکر(His bagکیَفشHis)مذکر(

مال آن 
Itsاَش )شیء(Its headَسَرشIts)شیء(

OurمانOur penخودکارمانOursمال ما

YourتانYour dogَسِگتانYoursمال شما

theirشانTheir bagکیِفشانtheirsمال آن ها

مثال:
This is my bag.  این کیَفم است
This is mine.   این ماِل من است

 of و 's گرامر مربوط به
s' برای مالکیت دادن به اشخاص مورد استفاده قرار می گیرد اما of برای مالکیت دادن به اشیاء 

مورد استفاده قرار می گیرد. به طور مثال: 
The girl’s book.                 کتاِب دختر
The door of the class.       َدِر کالس





Level 2
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Unit 1
lesson 1

Vocabulary

1.    a gas station اِ َگس ْستِی ْشن یک پمپ بنزین

2.    women ویمین زنان

3.    a grocery store اِ گروسری ْستُر یک خواروبار فروشی

4.    eleven flowers ایلِِون فَلِورز یازده گل

5.    a bank اِ بَنْک یک بانک

6.    blue بلو آبی

7.    a woman اِ ُوِمن یک زن

8.    a café اِ َکِفْی یک کافه

9.    one car وان کار یک ماشین

10.    men ِمن مردان

11.    a broken toy اِ بُْرِکن تُی یک اسباب بازِی خراب

12.    red ِرد قرمز
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13.    a theatre ̍/θɪətər/ اِ ثی اِتِر   یک تئاتر

14.    a bicycle اِ بای سی ِکل یک دوچرخه

15.    nineteen flowers ناین تین فَلِورز نوزده تا گل

16.    a post office اِ پُست آفیْس یک اداره پست

17.    a car اِ کار یک ماشین

18.    a girl اِ ِگْرْل یک دختر

19.    a dog اِ داگ یک سگ

20.    a museum اِ میوزی اِم یک موزه

21.    four men ُفر ِمن چهار تا مرد

22.    a hotel اِ ُهتِل هتل

23.    a family اِ َفِملی یک خانواده

24.    five books فایْْو بوْکس ۵ تا کتاب
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25.    a horse اِ ُهْرْس یک اسب

26.    a boy اِ بُی یک پسر

27.    five dollars فایو دالِرز ۵ دالر

28.    a library /laıbrərı/ اِ الی بِْرری یک کتابخانه

29.    a stadium اِ ْستِی دی اِم یک استادیوم

30.    a man اِ َمن یک مرد

Note
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Speaking

I’m at home.

آیْْمْْ اَْت ُهوم.
من در خانه هستم.

I'm at work.

آیْْمْ اَْت ِوْرْک.
من در سرکار هستم.

I'm at school.

آیْْمْ اَْت ْسکول.
من در مدرسه هستم.

I'm going to the pharmacy.

آیْْمْ گوئینْْگ تو ِذ فاْرِمسی.
من دارم به داروخانه می روم.

I'm going to the library.

آیْْمْ گوئینْْگ تو ِذ الیْ بِرری.
من دارم به کتابخانه می روم.

We're going to the library.

ِور گوئینْْگ تو ِذ الیْ بِرری.
ما داریم به کتابخانه می رویم.

I'm going to the hospital.

آیْْمْ گوئینْْگ تو ِذ هاسپیتل.
من دارم به بیمارستان می روم.

We're going to the stadium.

ِور گوئینْْگ تو ِذ ْستِی دی اِم.

ما داریم به استادیوم می رویم.

Where is he going?

ِور ایز هی گوئینْْگ؟
او کجا دارد می رود؟

He's going to school.

هیز گوئینْْگ تو ْسکول.
او دارد به مدرسه می رود.

Where are they going?

ِور آر ِذی گوئینْْگ؟
آن ها کجا  دارند می روند؟

They're going to the café. 
ِذیْْر گوئینْْگ تو ِذ َکِفی.

آن ها دارند به کافه می روند.

Where are you going?

؟ ِور آر یو گوئینْْگْ
شما کجا داری می روی؟

We're going to the theatre.

ِور ُگوئینْْگْ تو ِذ ثی اِتِر.
ما داریم به تئاتر می رویم.

I'm going to the hotel.

آیْْم ُگوئینْْگْ تو ِذ ُهتِل.
من دارم به هتل می روم.

I'm going to the library.

آیْْم ُگوئینْْگْ تو ِذ الیْ بِرری.
من دارم به کتابخانه می روم
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I'm going to the stadium.

آیْْم ُگوئینْْگْ تو ِذ ْستِی دی اِم.
من دارم به استادیوم می روم

We're going to the museum.

ِور ُگوئینْْگْ تو ِذ میوزی اِم.
ما داریم به موزه می رویم.

We're going to the post office.
. ِور ُگوئینْْگْ تو ِذ پُسْت آفیْسْ

ما داریم به اداره پست می رویم.

We're going to the gas station.
ِور ُگوئینْْگْ تو ِذ َگس ْستِی ِشن.

ما داریم به پمپ بنزین می رویم.

We're going to the bank.

. ِور ُگوئینْْگْ تو ِذ بَنْکْ
ما داریم به بانک می رویم.

Where are you?

ِور آر یو؟
شما کجا هستی؟

I'm under the chair.

آیْْم آنِدر ِذ ِچر.
من زیر صندلی هستم.

I'm behind the chair.

آیْْم بی هاینْْد ِذ ِچر.
من پشِت صندلی هستم.

I'm, under the car.

آیْْم آنِدر ِذ کار.
من زیر ماشین هستم.

I'm behind the car.

آیْْمْ بی هاینْْد ِذ کار.
من پشت ماشین هستم.

Where is the post office?
ِور ایز ِذ پُست آفیْس؟

اداره پست کجاست؟

We need a map.

وی نید اِ َمپ.
ما یک نقشه الزم داریم.

Do they sell maps at the book 

store?

دو ِذی ِسل َمپْْس  اَْت ِذ بوک ْستُر؟
ــه  نقش ــی  فروش ــاب  کت در  ــا  آن ه ــا  آی

می فروشند؟

Yes, they sell maps at the book 

store.

، ِذی ِسل َمپْْس  اَْت ِذ بوک ْستُر. یِْسْ
ــه  ــی نقش ــاب فروش ــا در کت ــه، آن ه بل

می فروشند؟

How much does it costs?

َهاو ماْچ داز ایْت کاْسْت؟
قیمت آن چقدر است؟

It costs five dollars.
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ایْت کاْستْْس فایْْو  دالِْرْز.
قیمت آن ۵ دالر است.

Do you want to pay with cash?

دو یو وانْت تو پِی ویذ َکش؟
آیا تو می خواهی نقدی پرداخت کنی؟

No, thank you. I want to pay 

with a credit card.

ُن، ثَنک یو، آْی وانْْت تو پِی ویذ اِ کِردیت 
کارد.

ــا کارت  ــن می خواهم ب ــکرم. م ــه، متش ن
اعتباری پرداخت کنم.

Where do you want to go?

ِور دو یو وانْْت تو ُگو؟
شما کجا می خواهید بروید؟

We want to go to the post 

office.
وی وانْْت تو ُگو تو ِذ پُْست آفیْس.

ما می خواهیم به اداره پست برویم.

The post office is beside the 
book store.

 ِذ پُْسْت آفیْسْ ایز بیسایْد ِذ بوک ْستُر.
اداره پست کنار کتاب فروشی است.

Conversation

A: Where is the post office?
ِور ایز ِذ پُست آفیْس؟

اداره پست کجاست؟

B: We need a map.

وی نید اِ َمپ.
ما یک نقشه الزم داریم.

A: Do they sell maps at the 

book store?

دو ِذی ِسل َمپْْس  اَْت ِذ بوک ْستُر؟
ــه  نقش ــی  فروش ــاب  کت در  ــا  آن ه ــا  آی

می فروشند؟

B: Yes, they sell maps at the 

book store.

، ِذی ِسل َمپْْس  اَْت ِذ بوک ْستُر. یِْسْ
ــه  ــی نقش ــاب فروش ــا در کت ــه، آن ه بل

می فروشند.

A: Hello, We need a map.

ِهلُو، وی نید اِ َمپ.
سالم، ما یک نقشه الزم داریم.

B: The maps are behind the 

newspapers.

ِذ َمپْْس آر بی هاینْْد ِذ نوزپِی پِْرْز.

نقشه ها پشت روزنامه ها هستند.
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A: I want to buy this map.

آْی وانْْت تو باْی ذیْسْ َمپ.
من می خواهم این نقشه را بخرم.

B: How much does it costs?

َهاو ماْچ داز ایْت کاْسْت؟
قیمت آن چقدر است؟

A: It costs five dollars.
ایْت کاْستْْس فایْْو  دالِْرْز.

قیمت آن ۵ دالر است.

B: Do you want to pay with 

cash?

دو یو وانْت تو پِی ویذ َکش؟
آیا تو می خواهی نقدی پرداخت کنی؟

A: No, thank you. I want to pay 

with a credit card.

ُن، ثَنک یو، آْی وانْْت تو پِی ویذ اِ کِردیْت 
کارد.

ــا کارت  ــن می خواهم ب ــکرم. م ــه، متش ن
اعتباری پرداخت کنم.

B: Where do you want to go?

ِور دو یو وانْْت تو ُگو؟
شما کجا می خواهید بروید؟

A: We want to go to the post 

office.
وی وانْْت تو ُگو تو ِذ پُْست آفیْس.

ما می خواهیم به اداره پست برویم.

B: The post office is beside the 
book store.

 ِذ پُْسْت آفیْسْ ایز بیسایْد ِذ بوک ْستُر.
اداره پست کنار کتاب فروشی است.


