
  

Travel 

 مسافرت 

airport  فرودگاه need  نیاز داشتن 
around    دور novel رمان 
board  سوار شدن pack  بستن 
book  رزرو کردن passport  پاسپورت 
buy خریدن plane  هواپیما 
check in  شدن پذیرش poem  شعر 
check out  تسویه حساب کردن possible  ممکن 
enjoy  لذت بردن receptionist  مسئول پذیرش 
exchange  تبدیل کردن reservation رزرو 
express train السیر قطار سریع story  داستان 
fill out  پر کردن stand  ایستادن 
find  پیدا کردن take off   هواپیما(بلند شدن( 
gift shop  فروشگاه هدیه ticket  بلیط 
guidebook  کتاب راهنما timetable  جدول زمانی 
hope  امیدوار بودن tourist  توریست، گردشگر 
key  کلید travel  سفر کردن 
land  فرود آمدن trip )سفر )کوتاه 
leg  پا، پایه voyage  سفر دریایی 
letter  نامه wheel  چرخ 
map  نقشه world جهان 

 Photo dictionary عبارات 

baggage reclaim fill out a form 

board the plane make a voyage 

book a hotel pack for a trip 

buy a ticket pay toll 

check in / check out take an express train 

check the passport take off 

check the timetable talk to the receptionist 

exchange money weigh the baggage 
 

  

Vocabulary Lesson 2 
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Present continuous tense 

 زمان حال استمراری
 

 اکنون در حال انجام شدن است. به جدول زیر دقت کنید: زمان حال استمراری، کاری است که هم

 

 

 

 

 

 

 
 

را حذف  eباشد، باید ابتدا  eبه فعل اصلی، دقت کنید اگر آخر فعل، حرف  ingهنگام اضافه کردن نکته امالیی:  ✓
 اضافه کنیم. ingکنیم سپس 

Exercise:  take : ……………………                      close : ……………………… 

  را به اول جمله بیاوریم.  to beفعل  مانند قبل، فقط برای سوالی کردن یک جمله، کافیست:  1نکته  ❖

 
Exercise:    I am buying a ticket. : ……………………………       He is playing football. : ……………………… 

 کنیم:به ترتیب زیر عمل می (  what, when, where, who, why, howبرای سوالی کردن با کلمات پرسشی)    توجه: ✓
صورت سوالی بهکنیم و درآخر، ادامه جمله را نویسیم، سپس پاسخ مربوط به کلمه پرسشی را حذف میابتدا کلمه پرسشی را می

 آوریم(.است را به اول جمله می am, is, areکه همان  to beنویسیم )یعنی فعل می
Example :      He is traveling to Tehran by plane.               Where is he traveling by plane? 

Exercise:     They are traveling to Tehran by plane.  :   How ……………………………………………… ? 

 را اضافه کنیم. notقید منفی فقط ، to beبعد از فعل  مانند قبل، برای منفی کردن یک جمله، کافیست : 2نکته  ❖
Example:      They are speaking English.                 They are not speaking English.        

Exercise:    I am buying a ticket. : …………………………         He is playing football. : ………………………… 

 

 

 

 

 

 
 

 جمالت خبری 
 فاعل  to beفعل   + فعل اصلی    ing ادامه جمله 

English. speaking 

am I 

is 

He 

She 

It 

are 

We 

You 

They 

Example:    make             making             write             writing 

Example:     They are speaking English.                Are they speaking English? 
 

Grammar Lesson 2 

تواند می now قید زمانیتوجه:  ❖
 در جمله بیاید و یا اصال نیاید.

I am speaking English. 

He is playing football now. 

 

 مالکیت
 + اسم )مالک( s‘اسم + کنیم:                               به صورت روبرو استفاده می   )s‘ (از    مالکیت  انسانبرای نشان دادن   •

Ali’s brother   -   the student’s book 
   marker      s’The teacherکنیم. ( اضافه می ‘جمع داشته باشد(، فقط )  sاگر مالک، جمع باشد )یعنی  توجه:

 تراسم کوچک+  ofاسم بزرگتر + کنیم:    برای نشان دادن جزء به کل )مالکیت غیر انسان( به صورت روبرو استفاده می •

The leg of the table       -         The wheels of the car 



نمره برتر
N O M R E B A R T A R . C O M

بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

جزوه های بیشتر (کلیک کنید)  :

| | جزوه آموزشی نهم | | | نمونه سوال نهم  | گام به گام رایگان نهم 

 جهت دانلود جدید ترین مطالب بر روی پایه خود روی لینک های زیر کلیک کنید.

ابتدایی

 اول    دوم    سوم    چهارم    پنجم    ششم  

متوسطه اول

 هفتم    هشتم   نهم  

متوسطه دوم

 دهم     یازدهم    دوازدهم
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