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English is the most widely spoken language all over 
the world. If you know the language, you have an open 
window to most of the countries in the world.  

زبان انگلیسی بیشر از ھر زبانی درسطح جھانی 
صحبت می شود. اگر این زبان را بلد باشید، 

پنجرھا ای بھ بیشتر کشورھا بھ روی شما باز 
میگردد.
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 با سپاس از تمان کمک ها در تنظیم این طرح
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READING AND WRITEN DIRECTION  

            English                                              فارسی 
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ENGLISH - FARSI  

ENGLISH PRONUNCIATION ِFARSI&DARI
Hi ! ھای سالم

Good morning! گود مورنینگ صبح بخیر

Good evening! گود ایونینگ چاشت بخیر

Welcome! (to greet 
someone)

ویلکم تو گریس خوش امدی بھ یونان

How are you? هو آریو چطور استی ؟

I'm fine, thanks! آیم فاین من خوبم تشکر

And you? اند یو و شما ؟

Good/ So-So. گود سو سو ھمچنان

Thank you (very much)! تنکیو تشکر بسیار زیاد

You're welcome! (for "thank 

you")
یوآرویلکم سپاس از شما،تشکر

Hey! Friend! های فرند سالم دوست

I missed you so much! آی میسد یو سو ماچ من پشت شما بسیار دق شده بودم

What's new? واتس نیو چی خبر ؟

Nothing much نوتنگ ماچ خبر خاصی نیست 

Good night! گود نایت شب خوش

See you later! سیو لیتر با امید دیدار

Good bye! گود بای خدا حافظ

Please پلیز لطفآ

I don‟t understand آی دونت اندرستند من نفھمیدم

Great job! گریت جاب وظیفه خوب

slowly سلولی آهسته

Come here کم هیر اینجا بیا 

You are safe یورسیف شما محفوظ هستید 

Asking for Help and Directions

I'm lost آیم الست من از دست دادم

Can I help you? کن آی هلپ یو من شمارا کمک کرده میتوانم ؟

Can you help me? کن یو هلپ می میتوانید با من ھمکاری کنید ؟
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Where is the (bathroom/ 

pharmacy)?
ویر ایز ده  (فارمسی\باثروم) تشناب داروخانھ در کجا است ؟

Go straight! then turn left/ 
right!

گو ستریت دن تورن لفت / رایت در سرک دست چپ برین،راست

I'm looking for john. آیم لوکینگ فور جاب من در تالش جان ھستم

One moment please! وان مومنت پلیز یک لحظھ لطفا 

Hold on please! هولد آن پلیز خاموش باشین لطفآ

How much is this? هاو ماچ ایز دیس این چقدر است ؟ 

Excuse me ...! اکس کیوز می ببخشید ……

Excuse me! ( to pass by) اکس کیوز می (تو پاس بای) ببخشید ……(کنار گسی رد شدن)

Come with me! کام ویت می با من بیا 

How to Introduce Yourself 
   

Do you speak (English/ 

Farsi)?
دو یو اسپیک انگلیش ار فارسی؟ میتوانید انگلیسی یا فارسی صحبت 

کنید ؟

Just a little. جست الیتل کمی

What's your name? وا تس یور نیم نام شما چیست ؟

My name is ... مای نیم إس نام من است …..

Mr.../ Mrs.…/ Miss… مستر \میسیز\ میس آقا،خانم،خانم

Nice to meet you! نایس تو میت یو ازمالقات شما خوش شدم

You're very kind! یو آر وری کایند شما بسیار مھربان ھستین

Where are you from? ویر آر یو فرام؟ اھل کجا ھستین ؟ 

I'm from (Afghanistan) آیم فرام افغانستان من از افغانستان ھستم

I'm (Afghani) آیم افغانی من افغانی ھستم

Where do you live? ویر دو یو لیو؟ در کجا زندگی میکنید ؟

I live in (Afghanistan) آی لیو این افغانستان من در افغانستان زنده گی میکنم

Did you like it here? دید یو الیگ ایت هیر؟ شما اینجا را خوش دارید ؟

Afghanistan is a wonderful 
country

افغانستان ایز ا واندرفول کانتری افغانستان یک کشور دل نشین است

What do you do for a living? وات دو یو دو فور ا لیوینگ در زنده گی چھ میخواھی انجام بدھید ؟ 

I work as a (translator/ 
businessman)

آی ورک از ا (ترانسلیتور \ بزینس 
من)

من ترجمان تجارتی ھستم

I like Farsi آی الیک فارسی من فارسی را خوش دارم
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I've been learning Farsi for 1 

month
آی هو بین لیرنینگ فارسی فور وان(۱ 

) مانت
من فارسی را در مدت یک ماه خواندم

Oh! That's good! اوه! دتس گود! واقعأ خوب است

How old are you? هاو اولد آر یو چند سالھ ھستید ؟ 

I'm (twenty, thirty...) years 
old.

آیم (تو وانتی. تیرتی ) یرس اولد من  بیست…….سی  سالھ ھستم

I have to go آی هاو تو گو من میخواھم برم

I will be right back! آی ویل بی رایت بک من دوباره بر میگردم

Solving a Misunderstanding

I'm Sorry! (if you don't hear 

something)
آیم ساری! (إیف یو دونت هیر 

سامتینگ)
من معذرت میخواھم  

اگرشما چیزی را نشنیدین

Sorry (for a mistake) ساری (فور ا میس تیک میبخشین اشتباه شد

No Problem! نو پرابلیم کدام گپی نیست

Can You Say It Again? کن یو سی إت اگین؟ شما میتوانید دوباره تکرار کنید ؟

Can You Speak Slowly? کن یو سپیک سلو لی آھستھ میتوانید سخن گویید ؟

Write It Down Please! رایت إت داون لظفأ بنوسید روی کاغذ

I Don't Understand! آی دونت آندرستند! من نفھمیدم

I Don't Know! آی دونت نو من نمیشناسم

I Have No Idea. آی هاو نو آیدیا من ھیچ اطالعی ندارم

What's That Called In 
Afghani?

واتس دات کالد إن افغانی این را در افغانی چھ میگویند ؟

What Does “Cat" Mean In 
Afghani?

وات داز.کت. مین إن افغانی پشک را در افغانی چھ میگویند ؟

How Do You Say "Please" ? هاو دو یو ثی ّپلیز؟ چھ گانھ میگویید لطفا؟

What Is This? وات ایز دیس این چھ است

My Afghani is bad. مای افغانی ایز بد افغانی من خوب نیست

I need to practice my 

Afghani
آی نید تو پرک تیس مای افغانی من میخواھم افغانی ام خوب شود

Don't worry! دونت واری تشویش نکو

Expressions and Words

Good/ Bad/ So-So. گود بد سو سو خوب\ بد\ متوسط

Big/ Small بیگ سمال بزرگ/خورد

Today/ Now تو دی \ نو امروز/حاال

Tomorrow/ Yesterday تو مارو \ یستر دی فردا /دیروز
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Yes/ No یس نو بلی / نخیر

Here you go! (when giving 
something)

هیر یو گو!  بفرمایید (من برای شما چیزی بدھم )

Do you like it? دو یو الیک إت آیا شما این را خوش دارین ؟

I really like it! آی ریلی الیگ إت من اینرا واقعأ خوش دارم 

I'm hungry / thirsty. آیم هانگری \ ترستی من گرسنھ ھستم،و تشنھ 

In The Morning/ Evening/ At 

Night.
آین د مرنینگ \ایونینگ\ نایت  در صبح، شام، وشب 

This/ That. Here/There دیس. دات. هیر. در این،آن.اینجا.آنجا

Me/ You. Him/ Her. می. یو. هیم. هر من ..شما.اوپسر.اودختر

Really! ریلی! واقعا !

Look! لوک ببین

Hurry up! هاری آپ زود شو عجلھ کن

What? Where? وات؟ ور؟ چی / کجا  ؟

Give me this! گیو می دیس این را بده 

I love you! آی الو یو من شما را دوست دارم

I feel sick. آی فیل سیک من احساس مریضی میکنم

I need a doctor آی نید ا دوکتور من بھ دکتر(طبیب) ضرورت دارم

I just speak a little bit of 
English 

آی جاست سپیک ا لیتل بیت آف 
انگلیش

من فقط کمی انگلیسی میفهمم 

I lost my family آی الست مای فامیلی من خانواده  خود را از دست دادم

Can I have some paper? کن آی هاو سام پیپر من میتوانم یک  ورق داشته باشم ؟

Can I have a glass? کن آی هاو ا گالس من میتوانم یک پیاله داشته باشم ؟

Can I have a blanket? کن آی هاو ا بالنکیت من میتوانم کمپل داشته باشم ؟

Can I take one? کن آی تایک وان من یکی را برداشته میتوانم ؟

I will be back in a moment آی ویل بی بک إین ا مومنت من چند دقه بعد پس میایم ؟

There is / There are در ایز / در آر آنجا است / آنجا هستند

Father / Mother فادر/ مادر پدر / مادر

grandfather / grandmother  گرند فادر/ گرند مادر پدر کالن / مادر کالن

Sister / brother سیستر/ برادر خواهر / برادر

uncle / aunt انکل / انت خاله / کاکا 

son / daugther سان / داتر پسر / دختر

cousin کازین پسر کاکا 
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Pronouns - ضمایر  
                  

POSSESSIVE ADJECTIVE AND PRONOUNS   

ضمایر ملكی و صفات ملكی 
ضمایر ملكی و صفات ملكی نشان میدھند کھ چھ چیزی بھ چھ کسی تعلق دارد. 

توجھ داشتھ باشید کھ صفات ملکی ھمیشھ قبل از یک اسم میآیند (بھ ھمین دلیل صفت نامیده میشوند) ولی ضمیر 
ملکی جانشین صفت ملکی+اسم میشود و میتواند بھ تنھایی بھ عنوان فاعل، مفعول و ...  

قرار بگیرد (بھ ھمین دلیل ضمیر نامیده میشود). 

چند مثال: 

 • This is my book. (این كتاب من است.)  
This book is mine. (این کتاب مال من است.) 

 • This is her purse. (این کیف اودختر است.)  
This is hers. (این مال او دختر است.) 

 • Are those your pens? No, these are his. (ضمیر ملکی) 

FARSI PRONUNCIATION ENGLISH 
 Iآیمن

you (singular)یوتو، شما

 Heهياو مرد

 Sheشياو زن

 Itايتاین  

Weویما

Theyدیانھا

  you (plural)یوشما
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THE BODY PARTS 

اجزای بدن 
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ENGLISH PRONUNCIATION ِFARSI&DARI
Hair هیر موی

eye آی چشم

nose نوز بینی

shoulder شولدر شانه

ear ایر گوش

tooth توت دندان

elbow البو آرنج

arm آرم بازو

finger فینگر انگشت

leg لگ پای

foot فوت کف پای

forehead فورهد پیشانی

chest چست سینه

stomach استامک شکم

hand هند دست

knee نی زانو

ankle انکل بجلک پای
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THE NUMBERS  

ENGLISH PRONUNCIATION FARSI

1 One وان یک

2 Two تو دو

3 Three تری ،ثی

4 Four فور چھار

5 Five فایو ر،پنج

6 Six سیکس شش

7 Seven سون ھفت

8 Eight ایت ھشت

9 Nine ناین نو

10 Ten تن ده

11 Eleven ایلیون یازده

12 Twelve تولف دوازده

13 thirteen ترتین سیزده

14 fourteen فورتین جھارده

15 fiveteen فیفتین پانزده

16 sixteen سیکستین شانزده

17 seventeen سونتین ھفده
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18 eighteen ایتین ھشده

19 nineteen ناینتین نزده

20 twenty  توینتی بیست

21 twenty-one توینتی وان بیست یک

22 twenty-two توینتی تو بیست دو

30 thirty ترتی سی

40 forty فورتی چھل

50 fifty فیفتی پنجاه

60 sixty سیکستی شست

70 seventy سونتی ھفتاد

80 eighty ایتی ھشتاد

90 ninety ناینتی نود

100 one- hundred وان هاندرد یک سد

200 two- hundred تو هاندرد دو سد

1000 one-thounsand وان توزنت یک ھزار

�13



WHAT TIME IS IT? 
 / وت تایم ایز إیت /

ساعت چند بجھ است ؟ 

1. The use of the past and to  

f  

2:15 
a quarter past two 

f  
2:30 

half past two 

f  
2:05 

five past two 

f  
2:40 

twenty to three 

f  
2:55 

five to three 

f  
2:45 

a quarter to three  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When the minute hand exactly 5, 10, 15, 20 and presentable or not receive any (eg, 
12, 24, etc.) In this case the minutes are used:  

f  
3: 04 

four minutes past three f  
12:54 

six minutes to one  

 
2 . Use o'clock 
When the clock is completed (the minute hand is placed exactly on 12), from 
o'clock is used: 

  >   
2:00 

It's two o'clock 
 

3.  Use am and 4 pm 
When we want the day or night or define the am (before noon) and pm (Pm), we 
used:  

f  
It's two pm 

>  
It's two am  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HEALTH PROBLEMS  

 مشکالت صحی

f  

He has a cough. 
 این مرد سلفھ دارد

f  
She has a backache.  
 این خانم کمر درد است

f  
He has a  

headache.  
 سر درد است

f  
She hurt her toe.  
 این خانم انگشت درد است

f  
He hurt his finger.  

 انگشت خود را افگار کرده

f  
He has a bad cold.  

 این مرد ریزش دارد

f  
He has a stomachache.  

 شکم درد است

f  
He has a fever.  

 این تب دارد

f  
He has a bad cut.  

His arm is cut. 
 این مرد دست خود را             
                بریده است
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* * * *   AT THE DOCTORS * * * * 
At the reception در اطاق معلومات
I'd like to see a doctor ای ود الیک تو سی ا دوکتور من میخواھم کھ داکتر را مالقات کنم

do you have an appointment? دو یو ھو ان اپانتمنت آیا وقت مالقات داری

is it urgent? از ات ارجنت آیا عاجل است 

I'd like to make an appointment to 
see Dr … ای ود الیک تو میک اپانتمنت تو سی 

دوکتور
من میخواھم کھ وقت مالقات با داکتر 

را بگیرم

do you have any doctors who 
speak …?

دو یو ھف انی دوکتور ھو سپیک آیا کدام داکتر است کھ صحبت کند

do you have private medical 
insurance?

دو یو ھف پرافیت میدیکل انشورنس آیا کارت انشورنس صحت داری

have you got a European Health 
Insurance card?

دو یو گات یوروپ انشورنس کارت آیا کارت انشورنس صحت اروپا را 
بدست آوردی 

Discussing symptoms دیسکسنگ سیمتومس بحس بیماری
how can I help you? کن ای ھیلپ یو چطور شما را کمک میتوانیم

what's the problem? وتس د پراپلم چی مشکل است

what are your symptoms? وت آر یور سیمتمس نشانھ و عالیم داری کھ بگویی

I've got a temperature / 
headache / diarrhoea 

آی ھف گات تیمپریجر من فشار دارم و سردرد ھستم

I need … آی نید من ضرورت دارم

another inhaler اندر انھالر کدام مشکل دیگر

some more insulin سم مور انسولین یک انسولین دیگر

I'm having difficulty breathing آم ھفنگ دیفکلتی بریتنگ من مشکل نفس کشیدن دارم

I've been feeling depressed آی ھف بین فیلنگ دسپرست من احساس افسرده داشتم

I've been having difficulty 
sleeping

آی ھف بین ھفنگ دیفکلتی سلیپنگ  من خواب کرده نمیتوانستم 

I'm asthmatic / diabetic  آم ستماتیک / دیابتیک من نفس تنگی دارم / شکر 

Treatments and advice تریتمنت اند ادفایس تداوی و مشوره

take two of these pills three 
times a day

تیک تو آف دیز پلز تری تایمس ھھ 
دی

این تاپلیت را روز دو وانھ بخورید

I'm going to give you an injection آم گوینگ تو گیف یو ان انجکشن ترا یک پیجکاری میدھیم

we need to take a urine sample / 
blood sample

وی نید تو تاک یورن سمپل / بلد سمپل ما ضرورت داریم تا یک سمپل از 
اترار و سمپل از خونت بگیریم

I'm going to prescribe you some 
antibiotics

آم گوینگ تو پرسکرایپ یو سم 
انتیبیوتیک

من برایت یک انتوبیتیک نوشتھ میکنم
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COLOURS  
رنگ ھا  

ENGLISH PRONUNTIATION FARSI

Red رید سرخ

Pink پینک گالبی

orange ورنج نارنجی

Yellow یلو زرد

Green گرین سبز

Blue بلو آبی

Magenta مکینتا سرخابی روشن

Purple پرپل بنفش

Brown برون قھوهای

White وایت سفید

Black بلک سیاه
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FOOD 
غذا  

 

ENGLISH PRONUNCIATION ِFARSI&DARI

Sandwich ساندوویج برگر

Pizza پیدزا بیتزا

Spaghetti سپگتی یک نوع غذای  ایتالیایی

Cake کیک کیک

Cheese چییز پنیر

Butter باتر کره

Milk میلک شیر

Coffee کافی قهوه

Bread برید نان خشک

Toast تووست نان برشته

Eggs ایگس تخم مرغ

Fish فیش ماهی

Ice-cream ایس کریم ایس کریم

Soup سوپ سوپ

Sausage ساسیچ سوسیس

Cookies کوکیس کلوچه / شیرینی
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FRUITS 
میوه جات 

ENGLISH PRONUNCIATION ِFARSI&DARI

Plums پالمس آلو

Pineapple پایناپل اناناس

Pomegranate پامی گرانت انار

Orange اورنج نارینج

Stawberry ستووبرری توت فرنگی

Melon میلن خربوزه

Apricot ایتریکات زرد آلو

Apple اپل سیب

Cantaloupe کنتلوپ طالبی

Pear پییر ناک

Lemon لیمون لیمو

Banana بنانا کیله

Tangerine تنجرین نارنگی

Coconut کوکونات نارگیل

Peach پیچ شفتالو

Watermelon ووتاملین تربوز 

Grapes گریپس انگور

Cherries چیریس گیالس      یک نوع میوه است 
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VEGETABLE 
سبزیجات  

______________________________________________________________ 

ENGLISH PRONUNCIATION ِFARSI&DARI

Celery سیلری کرفس

Pumpkin پامپکین کدو

Lettuce لیتیس کاهو

Mushrooms مش رومس سمارق

Tomato توماتو گوجه فرهنگی

Cauliflowe کالی فالوه گل کلم 

Peas پیس نخود 

Cucumber کیوکامبر خیار 

Potatoes پتاتوس کچالو 

Carrots کاریتس زردک 

* * * *   AT THE SUPERMARKET * * * * 

Could you tell me where the 
… is?

کد یو تل می ویر دی از میتوانی که جای …… برایم بگویی

how much would you like? هو مچ ود یو الک  چقدر میخواهی 

I would like … آی ود الک  …… میخواهم

300 grams / half a kilo ۳۰۰ گرامس /  هف ا کیلو ۳۰۰ گرام / یک و نیم کیلو

could I have a carrier bag, 
please?

کد ا هف ا کریر بک پلیز یک خریطه گرفته میتوانم
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WHAT IS THE DATE TODAY? 
کدام تاریخ است امروز 

  DAY OF THE WEEK,   NUMBER OF THE DAY       MONTH    YEAR
  Monday,     1st           April  2015

DAY OF THE WEEK 
روز ھای ھفتھ

NUMBER OF THE DAY:  

  تاریخ روز ھا
The number of the day is ORDINAL 

 In the date, in English, we use ordinal numbers to say the day:

Monday دوشنبه

Tuesday سه شنبه

Wednesday چهار شنبه

Thursday پنجشنبه

Friday جمعه

Saturday شنبه

Sunday یکشنبه
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MONTH 

         اسم ھای  ١٢ ماه سال
January - February - March  - April - May - June - July - August - September - October - 

November - December             
SEASON 

 فصل ھای سال

Spring بهار

Summer تابسان

autumn خزان

winter زمستان

yesterday دیروز the day before 
yesterday

دو روز پیش

yesterday morning دیروز صبح the day after tomorrow پس فردا

yesterday at noon دیروز چاشت this week این ھفتھ

yesterday afternoon دیروز بعد از چاشت next week ھفتھ آینده

yesterday evening دیروز مغروب last week ھفتھ گذشتھ

last night دیشب on Monday / 
Tuesday...

روز دو شنبھ / سھ شنبھ

today امروز in January / 
February ...

ماه حمل/ ثور

this morning امروز صبح every day / month / 
year

ھر روز / ما / سال

at noon چاشت all day long ھر روز 

this afternoon امروز بعد از چاشت now حا ال

this evening مغروب early زود

tonight امشب late ناوقت

tomorrow فردا later / afterwards بعدآ

tomorrow afternoon فردا چاشت recently عمل انجام شده

in two weeks' time در دو ھفتھ آینده soon عاجل

tomorrow night فردا شب suddenly دفتآ
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VERBS TENSE IN ENGLISH 
زمانھاي انگلیسي                                              

                         
زمان شکلی از فعل است کھ عمل یا حالتی را در زمان نشان می دھد. بھ طور کلی در زبان انگلیسی سھ زمان اصلی وجود 

دارد: زمان حال، زمان گذشتھ و زمان آینده. 
ھر زمان دارای چھار حالت: ساده،استمراری، کامل و کامل استمراری است. زمان ھای اصلی زمان ھای واقع شدن فعل را 
نشان می دھند و چھار حالت مختلف نحوه و چگونگی انجام کار را. با توجھ بھ سھ زمان اصلی و چھار حالت ھر یک، می 

توان گفت کھ در انگلیسی12 زمان بھ طریق زیر وجود دارد: 
  

زمان ھاي آینده 
آینده ساده (مستقبل ساده) 

آینده استمراری 
آینده کامل 

آینده کامل استمراری 
  

زمان ھاي گذشتھ 
گذشتھ ساده (ماضی ساده) 

گذشتھ استمراری 
گذشتھ کامل (ماضی بعید) 

گذشتھ کامل استمراری 
  

زمان ھاي حال 
حال ساده (مضارع) 

حال استمراری 
حال کامل (ماضی نقلی) 

حال کامل استمراری 
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PRESENT  TENSE        زمان جاری 

 زمان حال ساده
Simple Present Tense 

طرز ساختن: 
شكل ساده فعل (مصدر بدون to)  +     فاعل 

  
تبصره_ در سوم شخص مفرد فعل s  یا  es  می گیرد. 

موارد استعمال: 
1- برای کارھای عادی و تکراری.در این حالت یکی از قیود تکرار مانند  often، never و غیره بین فاعل و فعل اصلی 

جملھ قرار می گیرد: 
I usually go to school at 8 o'clock. 

  
2- برای کارھای تغییر ناپذیر و حقیقی: 

The earth moves round the sun. 
  

3- برای کارھای عادی ولی تغییر پذیر: 
He has a lot of friends. 

  
4- برای کارھایی کھ در زمان آینده نزدیک بھ طور قطع صورت می گیرد: 

My friend leaves Tehran for Paris tomorrow. 
  

5- افعالی کھ مربوط بھ ھوش و حواس بوده و یا غیر ارادی باشند با زمان حال بیان می شوند.پاره ای ازاین افعال عبارتند از: 
understand, know, notice, mean, want, believe, refuse, have, process, forget, 
remember, be, wish, consider, forgive, seem, think, imagine, see, hear, feel, smell, 
taste, suppose, trust, etc. 

  
6- برای وقایع تاریخی کھ در گذشتھ اتفاق افتاده و گوینده بخواھد آن را برای شنوندگان با اھمیت خاصی بیان کند. 

7- برای بیان استعداد و توانایی از زمان حال ساده استفاده می شود: 
He solves difficult problems. 

  
8 - بعد از حروف ربط زیر اگر فعلی بھ آینده داللت کند بھ جای آینده از حال ساده استفاده می کنند: 

After, before, since, as soon as, until, till, as, if, unless, when, whenever 
مانند: 

He will begin his new jobs as soon as he returns home. 
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زمان حال استمراری 
Present Continuous Tense 

  طرز ساختن: 
شكل ing دار فعل اصلي am /are/is + +فاعل 

  
موارد استعمال: 

 now, at present, for 1- بیان کارھایی کھ در لحظھ صحبت ناتمام و در حال ادامھ است.در این مورد قیدھایی مانند
the time being و غیره ھمراه است: 

He is speaking French now. 
  

2- بیان کارھایی کھ ھنوز پایان نیافتھ و برای مدتی ادامھ خواھد داشت: 
We are studying English these days. 

  
3- بیان کارھایی کھ بھ صورت عادتی تازه درآمده و احتماالً زیاد دوان نخواھد داشت: 

He is going for a walk once a week. 
  

4- بیان کارھایی کھ در آینده نزدیک صورت می گیرد.در این مورد ذکر قید زمان آینده ضروری است: 
They are leaving for London tomorrow. 

  
5- افعالی کھ تحت کنترل بشر نیست و غیر ارادی است در زمان حال استمراری کمتر کاربرد دارد و بھ جای آن زمان حال 

ساده بھ کار می رود: 
I forget his name. 

  
یادآوری_ در مورد فوق اگر جنبھ و معنی ارادی مورد نظر بود زمان حال استمراری (زمان ھای استمراری) می توان بھ 

کار برد: 
(فعل  see ارادی است)  

I see he has written the matter. 
  

بھ موضوع رسیدگی می کنم(فعل ارادی است) 
I am seeing to the matter. 

       

 (زمان حال کامل (ماضی نقلی 
Present Perfect Tense 

طرز ساختن: 
اسم مفعول (قسمت سوم فعل اصلي) + have / has + فاعل 

  
موارد استعمال: 

1- کاری کھ در زمان گذشتھ نامعلوم انجام گرفتھ است: 
He has seen this film. 
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2- کاری کھ در گذستھ نزدیک انجام گرفتھ است.در این مورد معموالً قید just بین فعل معین و اسم مفعول فعل قرار می 

گیرد: 
He has just begun the work. 

3- کاری در گرشتھ بھ کرات تکرار شده است: 
I have read this novel many times. 
  

4- کاری کھ در گذشتھ انجام گرفتھ و اثر آن تا بھ حال باقی است.در این مورد معموالً  یکی از حروف اضافھ since  یا 
for بھ کار برده می شود: 

We have studied English since 1970. 
  

تبصره1_ در مورد فوق گاھی یکی از فعل ھای زیر بھ کار برده می شود: 
never, ever, always, recently, lately 

He has recently been in America. 
  

تبصرهto be to_2  در ماضی نقلی بھ معنی رفتن و از جایی دیدن کردن و to be in  بھ معنی اقامت کردن است: 
از اصفھان دیدن کرده اند. 

They have been to Isfahan. 
  

   زمان حال کامل استمراری
 Present Perfect Continuous Tense 

طرز ساختن: 
 +ing  فعل با

 been +
 have

  +     فاعل 
 has

  
موارد استعمال: 

1- کارھایی کھ در گذشتھ آغاز شده و ادامھ یافتھ و تا زمان حال رسیده و ممکن است در آینده نیز ادامھ یابد: 
He has been reading this novel since yesterday afternoon. 

  
2- گاھی عملی از گذشتھ آغاز شده و ادامھ یافتھ و بھ زمان حال می رسد ولی در زمان حال قطع می شود: 

I have been written a letter for half an hour. 
  

3- بیان کارھایی کھ در گذشتھ ادامھ داشتھ در ضمن بین زمان مورد نظر منقضی نشده است: 
We have been doing our homework all this afternoon. 

�28



PAST TENSE - زمان گذشھ  

                                          زمان گذشتھ ساده یا ماضی مطلق
Simple Past tense 

طرز ساختن: 
زمان گذشتھ فعل  (قسمت دوم) 

+فاعل 
  

موارد استعمال: 
1- کارھایی کھ در گدشتھ معینی انجام گرفتھ و در این مورد قیدھایی نظیر ago, last night, yesterday و نظایر آنھا 

با جملھ ھمراه است: 
I finished my work two hours ago. 

  
2- کارھایی کھ در گذشتھ بھ صورت عادت و تکرار انجام گرفتھ و اغلب با یکی از قیدھای تکرار ھمراه است: 

When I was in London, I often went to the opera. 
  

تبصره_ ممکن است بھ جای قید و زمان گذشتھ فعل از ترکیب (مصدر+ used to ) استفاده کرد.این عمل غالباً برای 
کارھایی است کھ در گذشتھ عادت بوده ولی اکنون متروک است: 

I used to play football when I was 16 years old. 
  

3- بعد از حرف ربط unless , if و سایر ادوات شرط برای بیان شرط حال(فرض حال)،زمان گذشتھ بھ کار می رود: 
If I saw him, I should tell him the matter. 

زمان گذشتھ استمراری (ماضی استمراری) 

Past Continuous Tense 
طرز ساختن: 

 +   ing فعل با
 was

+ فاعل 
 were

  
موارد استعمال: 

1- کاری کھ در گذشتھ ادامھ داشتھ و ھمزمان با آن کار دیگری صورت گیرد: 
We were reading newspaper when the telephone rang. 
  

2- کاری کھ در گذشتھ معین مدتی ادامھ داشتھ است: 
He was swimming at 3 o'clock yesterday. 

  
3- کارھایی کھ ھمزمان با ھم در گذشتھ مدتی ادامھ داشتھ است: 

When we were playing chess, my father was watching television. 
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4- کارھایی کھ در طول زمان معین در گذشتھ ادامھ داشتھ است: 

All last month we were visiting round Europe. 
  

زمان گذشتھ کامل (ماضی بعید)   
 Past Perfect Tense 

طرز ساختن: 
اسم مفعول    (قسمت سوم فعل) 

 had+
+فاعل 

  
موارد استعمال: 

1- بیان کاری کھ در گذشتھ قبل از گذشتھ دیگر انجام گرفتھ است: 
When we got to the station, the train had left. 

  
2- بیان کاری کھ قبل از زمانی در گذشتھ انجام گرفتھ است: 

They had finished the work before noon. 
  

تبصره_ گاھی فعل زمان گذشتھ (مورد اول) و یا قید زمان گذشتھ(مورد دوم) از جملھ حذف می شود ولی شنونده از مضمون 
سخن بدان پی می برد: 

I had seen him (before I left the school). 
  

3- بعد از حرف ربط قیدی مانند unless , if و سایر ادوات شرط برای بیان فرض گذشتھ بھ کار می رود: 
If he had come earlier, he would have seen the doctor. 

  

زمان گذشتھ کامل استمراری 
Past Perfect Continuous Tense 

طرز ساختن: 
 ing فعل با

 been+
 had+
+فاعل 

  
موارد استعمال: 

ھر گاه دو کار در زمان گذشتھ انجام گرفتھ و یکی از کارھا مقدم بر دیگری باشد و در عین حال مدتی نیز ادامھ داشتھ باشد 
آن را بھ صورت ماضی بعید استمراری بیان می کند: 

He had been living in Tehran for 10 years before he died. 
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FUTURE TENSE - زمان آینده  
 زمان آینده ساده
 Simple Future Tense 

 طرز ساختن: 
 +   to مصدر بدون

 shall
+    فاعل 

 will
  

نكتھ1: در اول شخص مفرد و جمع از فعل معین shall و در بقیھ اشخاص از  will استفاده می شود. 
نكتھ2: در موقع سوال در دوم شخص در صورتی کھ منظور گوینده درخواست و تقاضا باشد از will استفاده می کنن: 

آیا ممکن است در را باز کنید؟ 
Will  you open the door? 

  
 ولی اگر صرفاً آینده سوالی معمولی مورد نظر باشد جملھ فوق بھ این ترتیب خواھد بود: 

آیا در را باز خواھید کرد؟ 
Shall you open the door? 

    کاربرد will , shall منظورھای مختلفی را بیان می کند کھ در زیر بھ آنھا اشاره می کنیم: 
الف_ will در اول شخص بھ جای shall مفھوم قصد و قول و یا تمایل دارد: 

قول می دھم این کار را برای شما انجام دھم. 
I will do it for you. 

                         
 ب_ در دوم شخص مفرد و جمع کاربرد shall بھ جای  will در حالت منفی و سوالی بیان تھدید و یا قول است کھ گوینده 

در مورد مخاطب خود بھ کار می برد: 
این کار را نخواھی کرد.  

You shall not do it. 
  

پ_ کاربرد shall در سوم شخص مفرد و جمع مبین تھدید و یا قولی است کھ گوینده در مورد سوم شخص مخاطب خود می 
دھد: 

این مسئلھ را حل خواھدکرد. 
He shall solve this problem.                    

  
ت_ در دوم شخص مفرد و جمع ھمچنین در سوم شخص مفرد و جمع آوری برای بیان اجازه،shall بھ کار می برند: 

You shall see him if you want. 
  

ث_ ترکیب shall we معادل let us بوده و مفھوم کسب اجازه است. 
اجازه می دھید بازی را آغاز کنیم؟ 

Shall we begin the play? 
  

موارد استعمال: 
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برای بیان کارھایی کھ در زمان معینی در آینده احتمال وقوع دارد: 
We shall take an exam next month. 

  
یادآوری1_ در انگلیسی آمریکایی امروزه فعل will  را برای تمام اشخاص بھ کار می برند. 

یادآوری2_ افعال:hope, want, intend, promise, except, choose, like, mean بھ جای فعل آینده بھ 
کار برده می شود: 

He hopes to visit Europe next summer. 
  

یادآوری3_ افعال ناقص در آینده بھ کار نمیروند و بھ جای آنھا از افعال مترادف آنھا استفاده می شود مانند can کھ در آینده 
بھ صورت  be able بھ کار می رود: 

I shall we able to finish my article tonight. 
  

توجھ1_ یکی دیگر از فرمول ھایی کھ در آینده بھ کار می رود: 
  

  مصدر   + 
 be   going  to

  +     فاعل 
  

این فرمول از آینده صرفاً برای کارھای قطعی و معین در آینده است.موقع ترجمھ این ترکیب در فارسی از عبارات نظیر قصد 
دارم،می خواھم،و غیره استفاده می کنند: 

میخواھند ما را بھ شام دعوت نمایند. 
They are going to invite us to dinner. 

  
توجھ2_ غیر از دو فرمول باال کھ بررسی گردید برای آینده نزدیک از دو ترکیب 

  "to be about to" و    "to be on the point of" نیز استفاده می کنند: 
در شرف اتمام کار خویش است. 

He is about to finish his work.              
قصد فرار دارند. 

They are on the point of running away.                  
  

 زمان آینده کامل استمراری
 Future Perfect Continuous Tense 

طرز ساختن: 
 + ing فعل با

 been +
 have +

 shall
 +   فاعل 

 will
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موارد استعمال: 

قرینھ این زمان در زبان فارسی وجود ندارد ، این زمان برای کاری است کھ تا زمان معینی در آینده انجام گرفتھ و کامل شده 
یا فبل از زمانی در آینده تمام شده ولی ضمناً مدتی نیز ادامھ داشتھ باشد: 

I shall have been living in Tehran for 20 years by next month. 
  
  

         زمان آینده کامل
 Future Perfect Tense 

طرز ساختن: 
اسم مفعول فعل 

 have + 
 shall

+     فاعل 
 will

  
موارد استعمال: 

1- كاری کھ قبل از کار دیگری در آینده تمام و کامل شده است: 
When you return, I shall have done my work. 

  
2- کاری کھ تا زمان معینی در آینده انجام گرفتھ و تمام شده است.در این مورد معموالً حرف اضافھ زمانی by  قبل از قید 

زمان آینده بھ کار می رود: 
This trip will have sailed by 9 o'clock tomorrow night. 

  
نكتھ: بعد از حروف ربطی مانند as soon as ,  until , till کھ زمان موقت و نزدیک را می رسانند بھ جای آینده 

کامل،ماضی نقلی بھ کار می برند: 
   I will see you as soon as I have finished my work.   

  

 زمان آینده استمراری
 Future Continuous Tense 

طرز ساختن: 
 +  ing فعل با

 be
 shall

+     فاعل 
 will

  
موارد استعمال: 

این زمان قرینھ ماضی استمراری است و تقریباً در آن موارد منتھا در آینده بھ کار می رود: 
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1- کاری کھ در آینده ادامھ دارد و کاری بر آن واقع می شود: 
When you arrive, we shall be having dinner. 

  
2- کاری کھ در زمان معینی در آینده و حال ادامھ است: 

At 2 o'clock tomorrow afternoon we shall be playing football. 
  

3- کارھایی کھ ھمزمان با ھم در آینده ادامھ خواھد داشت: 
While they will be listening to the radio, we shall be playing chess. 

  
4-  کاری کھ در طول زمان معینی در آینده ادامھ خواھد داشت: 

I shall be traveling round Europe all next month. 
  

نكتھ: موارد استعمال و تغییرات مربوط بھ will ,  shall در اشخاص مختلف در این زمان نیز نظیر آینده ساده است. 
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