
دانش آموزان عزیزم امیدوارم که خوب و خوش و سالمت باشید.

اشیای مختلف آشنا می شوید،و  توصیف و شخصیت آنها و همچنیندر درس اول پایه ی نهم با روش توصیف افراد 

.گی های شخصیتی افراد سوال بپرسیدژیاد می گیرید که چگونه درباره صفات و وی

ه ی به وسیل نام دارند. پس صفت کلمه ای است که "صفت"برای توصیف افراد یا اشیا می توانید از کلماتی استفاده کنید که 

 ح بیشتری، در بخش گرامر توضیزبان انگلیسی صفات قبل از اسم قرار می گیرنددر  یاء توصیف می شوند.آن افراد و یا اش

 خواهد شد.

به مثال های زیر توجه کنید

   girl happy:   شاددختر 

  flower beautiful : زیباگل 

boy clever:  باهوشپسر 

woman kind:  مهربانخانم 



 

a cruel boy           an angry kid                   brave soldiers                  a careless man                 

                                                   
  عصبانیک کودک ی                              شجاعسربازان                      بی احتیاط ) بی دقت (یک مرد                         بی رحمیک پسر       

 
 

                      

 a funny story            a neat person               a nervous boy            a quiet place   

                  
 بامزه)جالب(یک داستان                             مرتبیک شخص عصبی                                             یک پسر آرام)ساکت(                              مکانیک     

 
 

 a rude kid                a selfish man          a pleasant environment  a hard-working worker 

  

 گستاخک کودک ی           خودخواه              یک مرد   دلپذیر)مطبوع(                  یک محیط    سخت کوش           یک کارگر 

 



 

a lazy person                        a shy girl                     a generous girl 
 

 تنبلک شخص ی                خجالتی                             یک دختر دست و دل باز)بخشنده(                       یک دختر      

 
 

 a bit:  یکمalso              : همچنینalways           :  همیشه  ask          :پرسیدن                

   ask forتقاضا کردن، خواستن :                          bestبهترین :       do homeworkانجام دادن تکلیف:   

   importantمهم:things                           چیزها : problem                       مشکل:  

  Jane helps me with my lessons.در کاری به کسی کمک کردن  :help somebody with something 

                      She always asks me for help.از )کسی( کمک خواستن:ask (somebody ) for help  

       My dad is angry at/with me. : از دست کسی عصبانی بودنbe angry at/with somebody 

                He is very friendly to his son. : با کسی صمیمی بودنbe friendly to somebody 

که برای سهولت کار شما دانش  ، صفات مثبت و صفات منفیدر این درس صفات شخصیتی به دو دسته تقسیم می شوند 

 به تفکیک آورده ایم. را در جداول زیرآموزان عزیز آنها 

 

Positive adjectives  ) صفات مثبت ( 

 braveشجاع :  hard-workingسخت کوش : 

 carefulدقیق، بادقت :  helpfulمفید،کمک رسان : 

 clever:  باهوش kindمهربان : 

 friendlyصمیمی،مهربان :  neatتمیز،مرتب : 

 funnyشوخ طبع،جالب :  niceخوب،قشنگ : 

 generousبخشنده،:  patientصبور : 

 goodخوب :  pleasantدلپذیر،خوشایند،مطبوع :

 grateعالی :   politeمودب :

 happy خوشحال: quietآرام ،ساکت : 

Negative adjectives  صفات منفی 

 angryعصبانی : 

 carelessبی دقت، بی احتیاط : 

 cruelبی رحم، ظالم : 

 lazyتنبل : 

 rudeبی ادب، گستاخ : 

 upsetپریشان،ناراحت: 

 shyخجالتی : 

 nervousعصبی : 

 selfishخودخواه : 



 دانش آموزان عزیز در این قسمت برای یادگیری بهتر شما کلمات مترادف و متضاد درس آمده است. 

 ask :                                                           پرسیدن answer :                                                  پاسخ دادن

 always :                                                     همیشه  :never                                                          هرگز

 big :                                                   بزرگ small :                                                         کوچک

 cruel :                                                        ظالم ، بیرحم kind :                                                          مهربان

 careful :                                                    بادقت، دقیق careless :                                                   بی دقت

                                               hard-workingسخت کوش lazy :                                                            تنبل

 polite :                                                        با ادب                                     rude, impoliteبی ادب،گستاخ

 serious :                                                       جدی funny :                                               شوخ طبع،بامزه

 talkative                                    پرحرف :quiet                                                     ساکت،آرام

                         upset         پریشانناراحت ،  happy :                                                     خوشحال

        

personality 

.cousins wot between nversationco the to Listen 

?Who is your best friend at school Ehsan: 

.Reza :Parham 

?What’s he like Ehsan: 

.Oh, he is really great! He’s clever and kind :Parham 

?tooworking -Is he hard Ehsan: 

.Yes! And he’s always very helpful :Parham 

?How Ehsan: 

.He always helps me with my lessons :Parham 



 مکالمه – شخصیت افراد
 بهترین دوست تو در مدرسه کیست؟: احسان

 رضا: پرهام

 چطور آدمی است؟: احسان

 .باهوش و مهربان استاوه، واقعا عالی است. او : پرهام

 آیا سخت کوش هم هست؟: احسان

 .بله و همیشه بسیار به دیگران کمک می کند: پرهام

 چطور؟: احسان

 .او همیشه به من در درسهایم کمک می کند: پرهام

: 

                                                    Talking about personality 1 

 ?working-Are you hard 

.Yes, I am 

 آیا تو سخت کوش هستی؟ بله هستم

                                        ?Is he clever 

.Yes, he is 

 .آیا او باهوش است؟ بله او هست

 

                                ?Is Zahra talkative 

.No, she isn’t 

 .آیا زهرا پر حرف است؟ نه او نیست

 ?Are they neat 

.Yes, they are 

 هستند.آیا آنها تمیز و مرتب هستند؟ بله 

                                 ?Are they upset 

.No, they’re not 

 

 آیا آنها ناراحت هستند؟ نه نیستند.



                                                              Talking about personality 2        

 

                           ?What’s your friend like 

.He’s very funny 

 دوست شما چطور آدمی است؟

 با مزه و شوخ طبع است.خیلی او  

 

?your mother like What’s 

.She’s very kind and patient 

 مادر شما چطور آدمی است؟

 ت.او خیلی مهربان و صبور اس

?What’s he like 

.He is quiet 

 او چطور پسری است؟ او ساکت است.

 

?What’s she like 

    .She is clever 

    او چگونه دختری است؟

           .او با هوش است

?What are you like    

       .I’m a bit serious 

 شما چطور آدمی هستی؟ 

 .من کمی جدی هستم

                              ?What are they like   

.They are very kind 

 آنها خیلی مهربان هستند.  نها چطور آدمهایی هستند؟آ                                                                                                        



 ا یاد می گیرید.ر   (falling) دارد. در این درس ،آهنگ افتان(    rising)یا خیزان   (fallingدر زبان انگلیسی،جمله آهنگ افتان )

آهنگ افتان دارند؛ یعنی در انتهای جمله وند شروع می ش ، (Question -Whکلمات پرسشی )که با  جمالت خبری و سوالینکته : 

 می آید.شدت صدا پایین 

( را یاد می Question -Wh)در جمالت سوالی آهنگ افتان و در درس چهارم مثبت  جمالت خبریدر این درس آهنگ افتان در  

 گیرید.

 مهم : 

  .دارند( falling)مکالمه زیر با توجه به فایل صوتی دقت کنید،همه جمالت خبری هستند و جمالت آهنگ افتان  به

 .Everybody likes her   Farzaneh is a clever student. :Teacher 

 .She is also very helpful   Yes. I know. :Samira 

.Well, you can ask her for help :Teacher 

 .help me with my Englishll ask her to ’Ok, I :Samira  

 .فرزانه یک دانش آموز باهوش است. همه او را دوست دارند: معلم

 .بله می دانم او دوست دارد به دیگران کمک کند: سمیرا

 .خب، شما می توانی از او درخواست کمک کنی: معلم

 .باشه، من از او می خواهم در انگلیسی به من کمک کند: سمیرا

 جمله خبری جمله ای است که آخرش نقطه است و خبری را بیان می کند.

  .دارند(falling)افتان جمالت خبری آهنگ 



   

 

:حث گرامری زیر را یاد خواهیم گرفتابچه های عزیز در این درس ما مب  

 فعلTo be در زمان حال ساده به سه صورت مثبت، منفی و سوالی  

 )contraction(مخفف   اختصاری یاساخت عبارات 

     there isو there are ساخت ترکیب

 ز جمله می باشد.در زبان انگلیسی فعل بخش مهمی ا.دعمل یا بیان حالتی را نشان می دهفعل به کلمه ای گفته می شود که انجام 

 در جمله ، بعد از ضمایر فاعلی به کار می رود. است. و  rea–is  –am  به معنی بودن است.در زمان حال ساده به صورت  to beفعل 

                                                                                       .ه کارمیرودبدر مکالمات شفاهی و محاورات  مخففشکل دقت کنید.  to beآمده و ضمایر فاعلی و افعال  به مثال هایی که در جدول زیر

 

 

 

 

 

 

 

 

صفت 

 در جمله به دو شکل است: آن ها برای توصیف اسم ها در جمله به کار می روند و محل قرار گرفتن هاصفت 

  teacher kindShe is a.:  مثال                                                                             قرار می گیرند.  قبل از اسم -1

      سم         صفتا                                                                                                            

 To be                                                                   .generous areMy friends افعالبعد از  -2

                                               to beفعل       صفت                   

 ضمایر فاعلی to beفعل  بقیه جمله شکل مخفف

 

I`m    
 

 

a student        

 

                  am  هستم

 

                        Iمن

He`s 
 

She`s 
 

It`s 
                    

a boy              

 

a girl                     

  

a book                   

  

 

                             

   

                    is هست

             

       he           او مذکر

  

          she   او مونث   

        

          itیوان(ح -آن)اشیا

We`re 

 

You`re 

 

They`re 

doctors 

 

teachers 

 

good boys 

                      هستیم

    

      are  هستی )هستید(

    

                      هستند

             

                      we ما

                         

               youتو ،شما 

          

                  they آنها

            



به اول جمله بیاوریم که دیگر شکل مخفف  را to be (am – is – are )برای سوالی کردن این جمالت فقط کافی است فعل 

 در واقع جای فعل و فاعل عوض می شود.  به مثال های زیر دقت کنید. ندارد.

He is a brave soldier. 

Is he a brave soldier? Yes, he is./ No, he is n`t(not).  

They are generous. 

Are they generous?  Yes, they are./ No, they are n`t(not). 

 

اضافه  are-si-am را به افعال  )notیا  n`t(منفی  قیددارند، کافیست  am) rea-is-to be(برای منفی کردن جمالتی که فعل 

   (n`t)کل مخفف استفاده می شود نه ش(not)حتما از قید منفی I amبرای منفی کردن  : نکته .به مثال های زیر دقت کنیدکنیم.

           I am not lazy.  I`m not lazy                                                               .من تنبل نیستم

   .They are not ( n`t ) angry                                                                    .آنها عصبانی نیستند

 ) talkative.                                                        n`t) My friend is not.دوست من پر حرف نیست 

 there are .…ت به معنای) هست،وجود دارد( برای اسم های مفرد وعبار .…there isدانش آموزان عزیزم دقت کنید که از عبارت 

 کنید. توجهبه مثال های زیر  د.استفاده می شوبه معنای )هستند، وجود دارند ( برای اسم های جمع 

                                                     .There is a car in the garage وجود دارد. پارکینگیک ماشین در 

  

 .Is there a car in the garage? Yes, there is/No there isn`tنگ وجود دارد؟آیا یک ماشین در پارکی

                                       .There is not (n`t) a car in the garageیک ماشین در پارکینگ وجود ندارد.

                               .There are many tourists in this city    گردشگران زیادی در این شهر وجود دارند.

                       ?Q: Are there many tourists in this cityآیا گردشگران زیادی در این شهر وجود دارند؟

                               .Yes, there are. / No, there are n`tد.ننه وجود ندار /د.نبله وجود دار 

N:There are not(n`t) many tourists in this city. .گردشگران زیادی در این شهر وجود ندارند    

 



   there isدر زبان فارسی یعنی وجود دارد یا هست there are. یعنی وجود دارند یا هستند. 

 .استفاده کنیم there are برای بیش از یکی حتماً بایستی از   

 .استفاده شود an یا a اسم بایستی ازو پیش از  there is بعد از  

 .استفاده می کنیم an شروع می شوند از  u – o – i – e –a برای کلماتی که با حروف صدادار یعنی  

 .استفاده می گردد a )بجر پنج حرف صدادار( ازتمام حروفبرای کلماتی که با حروف بی صدا یعنی   

 .بایستی جمع باشد اسم بکار رفته حتماً there are بعد از  

 .بکار می بریم not قید منفی are و is برای منفی کردن این عبارات بعد از  

 .را عوض کنیم there و are/is برای سئوالی کردن این عبارات کافی است جای  

 و جمالت زیر نگاه کنید. دانش آموزان عزیز به تصویر

.bed in the room aThere is       

. Shirt on the bed -T oneThere is        

    .pictures on the wall someThere are        

.on the shelvesbooks  manyThere are        

 

I’m Mohsen. This is my classroom. There are 25 students in my class. I have a lot of 

friends. My best friend is Vahid. He’s a good student. He is helpful and hard-working, 

but he is not very careful. He usually forgets important things. It’s a big problem. 

وحید ت من بهترین دوسدانش آموز در کالس من هستند. من دوستان بسیار زیادی دارم.  25من محسن هستم. این کالس من است. 

م چیزهای مه معموال است. او دانش آموز خوبی است. او دوست دارد به دیگران کمک کند و سخت کوش است، اما او خیلی دقیق نیست. او

                                                                      .                                       را فراموش می کند. این یک مشکل بزرگ است



دانش آموزان عزیز، در این درس آموختیم که چگونه در مورد ویژگی های یک شخص یا یک محل سوال بپرسیم و چگونه به آن پاسخ  

دهیم.

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

ط به درس بارات مربوعختار و ارایه شده برای شما مفید باشد، و با تکرار و تمرین مستمر بتوانید سا دانش آموزان گلم امیدوارم که مطالب

 اول را در جمالت مختلف به کار ببرید. 

 موفق و پیروز باشید.                                                                 

 رشیدی -گروه زبان انگلیسی ناحیه یک اهواز

 brave. What`s your dad like? He is very kind and.                بابات چه ویژگی هایی دارد؟ او خیلی مهربان و شجاع است

What`s Iran like? It`s great, and beautiful country.                                                                       

  چه ویژگی هایی دارد؟ آن عالی است و کشور زیبایی است. ایران

                                              ?What are your teachers likeدمعلمان شما چه ویژگی هایی دارند؟آنها جدی و صبور هستن

They are serous and patient 

 


