
فعل های دوم : مبحث 

یازدهم2درس 

دبیرستان پیام غدیر منطقه چهارده

علی عاشوری: تهیه و تنظیم
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دبیر زبان انگلیسی دبیرستان پیام غدیر منطقه چهارده تهران–علی عاشوری 

.ما کرونا را شکست می دهیم#

به نام خدایی که در این نزدیکی است
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جملهزمانتابعانگلیسیزباندراولفعل:طالیینکته

.دارداولفعلنوعبهبستگیدومفعلشکلولیاست

:ندباشمیزیرشکلسهازیکیدارایبعدبهدومهایفعل

( play)ساده                      -1

to play))مصدر             -2

(playing)جراند          -3
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Would you mind letting me use your car for a while?

Would you mind letting me use your car for a while?

در جمله زیر چند تا فعل وجود داره؟ 
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Examples:

سال یازدهم–2درس :مقررات فعل های دوم

1)Tom is interested in reading story books.

2)She has lived in England since leaving her country.

3)What has made Maryam tired?

Washing the clothes has made her tired.

4)What is forbidden in this bus?

Smoking is forbidden in this bus.
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72ص –سال یازدهم –2درس :مقررات فعل های دوم
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72ص –سال یازدهم –2درس :مقررات فعل های دوم
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72ص –سال یازدهم –2درس :مقررات فعل های دوم
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72ص –سال یازدهم –2درس :مقررات فعل های دوم

Eating

Traveling

Writing

Doing
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73ص –سال یازدهم –2درس :مقررات فعل های دوم
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1) Men  dislike washing the  dishes .

2) Please  stop talking. You  are making me nervous.

Examples:

3) This job involves me traveling to all over the 
country.
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74ص –سال یازدهم –2درس :مقررات فعل های دوم

11
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74ص –سال یازدهم –2درس :مقررات فعل های دوم
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75ص –سال یازدهم –2درس :مقررات فعل های دوم

walking

playing

fishing

doing
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75ص –سال یازدهم –2درس :مقررات فعل های دوم

I enjoy watching TV. ( object )

My sister never gives up trying. (object)

Traveling makes my mother happy. (subject) 

Learning English is fun for my brother. (subject)

جمله شما
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76ص –سال یازدهم –2درس :مقررات فعل های دوم
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76ص –سال یازدهم –2درس :مقررات فعل های دوم
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It  was  hard  for  him . . . . . . . . . . Chinese .

1) speak          2) to speak              3) speaking          4) spoken

Examples:
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