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در این مجموعه سعی شده تا بخش کوچک؛ اما پرکاربرد گرامر زبان بررسی و 

ها آسان و برخی دیگر به نسبت دشوار تا حد توان یاد داده شود. برخی از گرامر

 .زبان آموز کاربردی باشد است که تالش شده تا برای تمامی گروه

 .امید است این مجموعه کوچک مشکالت بزرگ شما عزیزان را رفع کند

 

:خالصه
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گرامرها ترتیب خاصی ندارند و گاه از دشوار به آسان و گاه از آسان به دشوار *

 *اندنوشته شده

♡♡♡♡ 

 جمالت شرطی

کیل شده باشد که همیشه از دو جمله تشمیIf  ست که دارایایجمله شرطی جمله

 .است

 :های شرطی بر سه اصل استوار استجمله

 :نوع اول

 حال ساده+if____will+فعل ساده

 :برای مثال

.if it rains,I will stay at home 

 :شرطی نوع دوم

if+دهگذشته ساwould,could,might_+حال ساده 

 :برای مثال

.they could come earlier if they took a taxi 

 :نوع سوم

if+ماضی بعید would,could,might_+Have +قسمت سوم هر فعل  
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 :برای مثال

.If they had studied more, they would have passed it easily 

 

♡♡♡ 

 چیست؟ p.pقسمت سوم یا

ای از افعال تنها با اضافه در زبان انگلیسی هر فعل دارای قسمت سوم است. گونه

قسمت  ای دیگر با تغییر شکل تبدیل بهبه قسمت سوم و گونهed  کردن

 .شودمی سوم

 :برای مثال

go_went_gone 

.Play_played_played 

 .اندقاعده معروفکه به افعال باقاعده و بی

 

 ◇قواعد مربوطه به قسمت سوم◇

 :حال کامل

 Since,for,already,yet  نشانه های تشخیص حال کامل
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 لیقسمت سوم فعل اص +have,has =فرمول

 :ماضی بعید

 after,before,because 

 .های ماضی بعیدنشانه

 :فرمول

had+قسمت سوم فعل اصلی 

♡♡♡ 

 های مهم در بخش زماننکته

 .بیاوریمto  است، فعل دوم را باید با دو فعل اصلی هرگاه فعل ما دارای

.to the library wanted to go they 

 

هم  ing وs  آید. حتیفعل همیشه ساده می can,will ...,بعد از افعال کمکی مثل

 .گیردنمی

.the piano can play She 

 

 .آیددار میing  همیشه فعل حرف اضافه بعد از

.I got tired of doing my homework 

♡♡♡ 
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 :نکته مهم در جمالت شرطی

 was 

 .رودتحت هیچ شرایطی به کار نمی

., I would tell the truthwere if I 

♡♡♡ 

  I wishقوانین قواعد

اگر جمله دارای قید حال  گردد، یعنیدر این گرامر زمان همیشه به عقب برمی

 .آوریمباشد فعل را گذشته می

.They wish finished it today 

 .آوریماگر دارای قید گذشته باشد، فعل را ماضی بعیدمی

.i wish I had seen him last month 

 فعل ساده+ould_couldwاگر قید آینده باشد، 

.we wish we could learn it next week 

 

 .رودکار نمیبه was نکته مهم: در این گرامر هم

 جمالت اجتناب از تکرار

 :جمالت مثبت دوگونه است

2 .oS+فعل کمکی مطابق جمله+فاعل دوم 
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 too+فاعل دوم+فعل کمکی مطابق جمله.۲

 

sheThey built a new apartment so did  

Or she did too 

They will study hard so will I 

.Or I will to 

 

 did و گذشته do,does نبود، برای زمان حال از فعل کمکی اگر در جمله

 .آوریممی

 

 :جمالت منفی هم دوگونه است

 

Neither+فعل کمکی مثبت+فاعل دوم 

 either+فاعل دوم+فعل کمکی منفی

 

stion neither did we or we didn't they didn't answer the que

.either 

♡♡♡ 
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 :جمالت سببی

دهد وقتی شخصی مسبب انجام کاری است یا کسی که کارش را خودش انجام نمی

 .سپارد، باید جمله را سببی بیاوریمو به دیگری می

 :جمالت سببی دو نوع است

 :سببی مجهول

 مفعول+قسمت سوم فعل اصلی +have+فاعل

 ان جملهزمهم getیا

.ali has his car washed every Friday 

 .دهد که هر جمعه بشویندعلی ماشینش را می

 :سببی معلوم

 .همزمان جمله+کننده کار+فعل ساده+مفعولhaveفاعل+فعل.۱

 .مفعول to +همزمان جمله+کننده کار+فعل باgetفاعل+فعل.۲

)my sister wrote an article for her class.(her friend 

My sister had her friend write an article for her class 

.My sister got her friend to write an article for her class 

Adverbs with the simple past 

and past perfect 

 انجام شود، از قیدهای  زمان گذشته ساده در عملی بعد از یک عمل دیگر وقتی
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 .آوریممی ها رو گذشتهفعل کنیم وزیر استفاده می

afterwards/later/the next day 

.we all laughed about it 

، از قیدهای زیر زمان گذشته انجام شود، آن هم در زماندوتا عمل هم حاال اگر

 .آوریممی زمان رو گذشته ساده کنیم واستفاده می

when/as soon as/ the moment 

.ed to speak to meI got to work,my boss ask 

انجام شود، بعد از این قیدها،  عملی قبل از عمل دیگر در گذشته همچنین اگر

 .آوریممی ماضی بعید زمان رو

Up until then/before that/until that time 

I had never lost anything important 

♡♡♡ 

Reporting clauses 

.. از یک سری جمالت و کلمات در زبان انگلیسی برا بیان تفکر، عقیده و.

 .شود استفاده کردمی

 .در فرم رسمی و غیررسمی

 :برای بیان رسمی از عبارت های

argue/assert/claim/report 
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 :برای غیررسمی یا محاوره از و

admit/agree/assume/believe/doubt/explain/feel/say 

 .شوداستفاده می

 :برای مثال

e agree that some of their movie is troublein turkey,many peopl 

 یا

in Venezuela,some people say that if someone passes a broom 

.over you feet, you will never get married 

♡♡♡ 

As if, as though,as,the way,and like 

 As ifو as though ده برای توصیف احساسات یا رفتار از افعال زیر استفا

 :کنیممی

act/behave/feel/look/seem/talk 

.still,I feel as if/as though something is missing 

 

As,the way 

 .آیدبرای بیان یا نشان دادن اختالف و مقایسه می

 

I'm thinking of joining a volunteer program 
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 friendsto help build houses for needy as/the way a few of my  

.have 

  as,asو as though یا as if به جای تواندمیlike  در حالت غیررسمی زبان،

 the wayکار رودبه. 

.it seems as though the job was made for me 

 .گذاشتlike  شودمیthough as  که به جای

  used to:کاربرد

هیم )عادت داشتیم( دبرای بیان کاری که در گذشته به طور مرتب انجام می– 

 .رودکار میبه

 برای بیان حقایقی در زمان گذشته– 

 

  used to:حالت فعل بعد از

 .آیدمیTo  صورت مصدر بدونفعل به used to بعد از– 

برادرم قباًل “، اگر بخواهیم بگوییم:  used toبه عنوان مثالی از اولین کاربرد

توانیم کشد، مین دیگر سیگار نمیو منظورمان این باشد که اال” کشیدسیگار می

 :بگوییم

 

.My brother used to smoke 
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 :های زیر نگاه کنیدبه مثال

 

 )رومرفتم. )االن دیگر نمیمن به این مهد کودک می

.sed to go to this kindergartenI u 

 )کنمکردم. )االن زندگی نمیمن در تهران زندگی می

.I used to live in Tehran 

هرسه مثال باال در مورد عادتی در زمان گذشته )کاری که در گذشته به طور 

 .زننددادیم(حرف میمرتب انجام می

 

برای بیان حقایق در زمان گذشته به جمله  used to به عنوان مثالی از کاربرد

 :زیر دقت کنید

 

 .این ساختمان قباًل یک مدرسه بود

.This building used to be a school 

♡♡♡ 

 .باشدمیan  وa  حرف تعریف نامعین شامل

 :رودکار میبه صداقبل از یک حرف بی a حرف تعریف

 

a car, a man, a bus, a house 
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 قبل از یک حرف صدادار an حرف تعریف

) a,e,i,o,u(رودکار میبه: 

an apple, an actor, an animal, an old man 

 

 چند نکته

شود تلفظ نمی h حرف… و esthon  ،hour ، honourدر کلماتی مانند - ۱

مورد استفاده قرار  an ها حرف تعریف)غیر ملفوظ(، بنابراین همراه با آن

  :an hour, an honourable man-گیردمی

با … و useful  ،unit ،university ،union ، Europeanکلماتی مانند -2

 »you «ها مانندولیه آنشوند؛ ولی حرف اکه با حروف صدادار شروع میاین

 :گیرندمورد استفاده قرار می a ها با حرف تعریفشود. بنابراین آنتلفظ می

 

a university, a useful book 

 

a  یا an آیندمی قابل شمارش قبل از اسامی مفرد تنها. 

 

a book, a happy boy, a famous actor 
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اصاًل  کنیم و یااستفاده می  omes ، یا از anیا a جایبه برای اسامی جمع، -3

 :بریمکار نمیرا به ایهیچ کلمه

 

.It’s a cat. It’s a dog. And it’s a monkey 

.but: These are all animals 

a horse, some horses 

Steal & Rob 

Someone has robbed all her money. 

Someone has stolen all her money. 

Some men stole a bank last night. 

Some men robbed a bank last night. 

 

خود جسم  steal مفعول هر دو به معنای دزدیدن هستند؛ اما steal و rob دو فعل

شخص یا  rob مفعول که، مثل پول، ساعت مچی و... است، در حالیدزدیده شده

 .است مکانی است که از آن چیزی دیده شده

♡♡♡ 

 حرف اضافه

 .رودکار میبه "of "به معنی "شرمنده بودن" با حرف اضافه"Ashamed"  فعل

 ：مثال

He is now ashamed of his behavior 
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 .رودکار میبه "in "به معنی " باور کردن" با حرف اضافه "believe "فعل

 ：مثال

Muslims believe in prophets 

 

کار به "no "به معنی " تبریک گفتن" با حرف اضافه "congratulate "فعل

 .رودمی

 ：مثال

I congratulate you on your success 

 

 mistake و error تفاوت بین

 

mistake 

شود و معموال مربوط به انسانی است که اشتباهی است که انسان مرتکب می

 .شوددارای دانش است؛ اما مرتکب اشتباه می

error 

ی انسان از دستگاه و تفادهدهد و در اثر اسمعموال توسط ماشین و دستگاه رخ می

 .دهدماشین است که معموال بر اساس عدم آگاهی انسان رخ می

 

Do not feel disappointed, everyone makes mistake 
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 .شوندناامید نشو،همه مرتکب اشتباه می

 

There were numbers of errors in his calculations 

 .تعدادی خطا در محاسباتش بود

 اه با حرف اضافهعبارات همر

 

 : برخي از عبارات همراه با حرف اضافه و اشاره كننده به زمان عبارتند از

 

, late, until early ten, around 4:00, at

in  noon, before/after midnight,

Sun on noon/night/midnight/, at morning/afternoon/evening, the

endsweekdays/weeknight/week on day (s), 

 

برخي عبارات همراه با حرف اضافه و اشاره كننده به محل كار یا تحصیل 

 :عبارتند از

 

+ I work for Toyota : for نام شركت محل كار 

+ I work for Ms. Jones : for نام شخص 

+ I work for a lawyer : for شغل یك فرد 

+ I work in a bank/ at a restaurant : In/ at محل كار 
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I work in the sales department/ the front office 

+ In بخشي از یك محل كار 

+ I go to Columbia University : to نام دانشگاه 

♡♡♡ 

 

 few, fewer, fewest, many قیود

 

 .آیدمی اسم جمع قابل شمارش ها یکهمیشه بعد از این

 

Few students, fewer chapters, fewest replies,… 

 

 .آیداسم غیر قابل شمارش می little, less, least, much بعد از ماا

 

A little water, less money, the least amount,…. 

 

اسم جمع هستند  police, people, men, women , children توجه داریم که

 :رودکار میعنوان اسم غیر قابل شمارش بههمیشه به news و

 

Little news is coming from that country. 
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 تفاوت و کاربرد صحیح دو عبارت

I don't care و I don't mind 

 .روندکار میموارد بسیاری هست که این دو جمله اشتباه به جای هم به

 

I don't care 

این جمله حالت منفی دارد. بیشتر به معنی این که اصال برای من مهم نیست )به 

 ... من چه!( و

 

He looked angry. I don't care! 

 

I don't mind 

 .این جمله حالت مثبت دارد. به معنی: تفاوتی ندارد. از نظر من موردی ندارد

فعل  ،نکته گرامری خیلی مهم: در صورت استفاده از فعل بعد از این اصطالح

 .نوشته شود )ing (باید به صورت اسم مصدر

 

I don’t mind working long hours if the pay is good. 

♡♡♡ 

 قابل شمارش و غیر قابل شمارش اسامی هایویژگي

 

 قابل شمارش هایاسم
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 .بیایند one یا an ،a توانند به دنبالمي -1

 .بیایند those و these ،few ،many توانند به دنبالمي -2

 .و ...( بیایند two ،three توانند به دنبال یک عدد )مثالً مي -3

 

 :قابل شمارش غیر هایاسم

 

 some کار روند، بلکه باید بابه (an و a) توانند با حروف تعریف نامعیننمي -1

 .مورد استفاده قرار بگیرند

 .بیایند little و much توانند به دنبالمي -2

، most of the ،all of the از قبیل توانند به دنبال اصطالحاتیمی به راحتی -3

all the و half the بیایند. 

 

 چند نکته

 

های غیر قابل شمارش را بـا استفـاده از بعضی از اسم تـوان بسیـاریمی -1

 توان بهکلمات و عبارات، به قابل شمارش تبدیل کرد. از جمله می

a piece of  ،a bit of  ،a little bit of، pieces of و bits of اشاره کرد: 
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• I bought a piece of furniture at the market. 

• I want to give you two bits of advice. 

 

رسد، ولی در حقیقت یک اسم مفرد مانند یک اسم جمع به نظر مي news لغت -2

 :غیر قابل شمارش است

• There is no important news in the newspapers. 

 آدرس دهی به زبان انگلیسی

 No = پالک

 Unit = واحد

 Floor = طبقه

 Ground Floor = کفقه همطب

 Bldg =ساختمان

 Complex = مجتمع، مجموعه

 Residential Complex =مجتمع مسکونی

 Town= شهرک

 Quarter (=کوی )محله، برزن

 District= منطقه

 P.O BOX = کد پستی

 Alley= کوچه
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 St  (=خیابان کوچک )فرعی

 Ave= (خیابان بزرگ )اصلی

 Sq = میدان / Blvd = بلوار

 Highway = گراهبزر

 Freeway = آزادراه￼

 Rd = جاده

 Cross =چهار راه￼

 Junc = تقاطع، سه راه

 West = غربی

 East = شرقی

 North = شمالی

 South = جنوبی

 Right Side= سمت راست

 Left Side = سمت چپ

 Lower of = پایین تر از

 Above of =باالتر از

 After = بعد از

 Before = قبل از

 Between = بین

 Phase = فاز
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 Near = (جنب )نزدیک

 Corner = نبش

 First of = ابتدای

 End of = انتهای

 In Front of = روبروی

 Dead End = بن بست

 Village = روستا

 City = شهر

 Province = استان

 Country = کشور

 Industrial Estate = شهرک صنعتی

 Entrance = ورودی برج یا ساختمان

 

 : فارسی مثال به

: بزرگراه همت، خیابان انقالب)اصلی(، میدان آزادی، خیابان 1مثال 

، 15کارگرجنوبی)اصلی(، خیابان مرتضی نژاد )فرعی(، بلوارنوری، کوچه یاس 

 81پالک 

خیابان  -بعد از چهار راه تیر انداز -خیابان حجر بن عدی -پارس: تهران2مثال 

 5واحد – 12پالک  -غربی 160
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 هتل گرامر

 شقایق مهرلوس کاربر انجمن تک رمان

 :س به انگلیسیمعادل آدر

 

 :1معادل مثال 

No 81, Yas15 Alley, Noori Blvd, Mortezanejad St, South Kargar 

Av, Azadi Sq, Enghelab Av, Hemmat Highway 

 

 :2معادل مثال 

Unit 5, No 12, West 160 St, after Tirandaz Cross, Hojr ebne 

oday Ave, 

Tehran Pars 

 

 few, fewer, fewest, many قیود

 .آیدمی یک اسم جمع قابل شمارش هاهمیشه بعد از این

 

Few students, fewer chapters, fewest replies,… 

 

 .آیدمی اسم غیر قابل شمارش little, less, least, much بعد از اما

 

A little water, less money, the least amount,…. 
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 هتل گرامر

 شقایق مهرلوس کاربر انجمن تک رمان

اسم جمع هستند  police, people, men, women , children توجه داریم که

 :رودکار میعنوان اسم غیر قابل شمارش بههمیشه به news و

 

Little news is coming from that country. 

♡♡♡ 

ی هر در معنا مشابه هم هستند. اغلب امکان استفاده every و each دو کلمه

 .دیگر وجود دارددو به جای هم

 .ها دقت کنیدبه مثال

each time ( or every time ) I see you , you look different. 

There is a telephone in each room ( or every room ) of the 

house. 

 .ها دقت کنیداما این دو کلمه دقیقا و عیناً مثل هم نیستند. به تفاوت

 

Each 

We use each when we think of things separately, one by one. 

 

Study each sentence carefully. ( = study the sentences one by 

one ) 

 تک باشهصورت جداگانه و تکزمانی استفاده میکنیم که مقصود ما به each ما از

 ( مثال هر جمله رو با دقت مطالعه کنید ) هر کدوم رو جداگانه مطالعه کنید
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 هتل گرامر

 شقایق مهرلوس کاربر انجمن تک رمان

Each is more usual for a small number  

There were four books on the table. Each book was a different 

color. 

(in a card game ) At the beginning of the game, each player has 

three cards. 

 

 ...برای تعداد کمتر عمومیت داره each یاغلب استفاده

 

every 

We use *every* when we think of things as a group . The 

meaning is similar to all . 

 

Every sentence must have a verb. (=all sentences in general ) 

Every is more usual for a large number : 

Kate loves reading. She has read every book in the library (= all 

the books ) 

 

I would like to visit every country in the world (= all the 

countries ) 
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 هتل گرامر

 شقایق مهرلوس کاربر انجمن تک رمان

 

 .میتونه برای بیان *دو چیز* هم استفاده شود each کلمه ی

 به مثال توجه کنید

In a football match, each team has eleven players. ( not every 

team ) 

 

 شودبرای بیان و جواب هر چقدر؟ استفاده می every از کلمه

 :بطور مثال

'How often do you use your computer? ' 'Every day. ' ( not each 

day ) 

 

There is a bus every ten minutes. (not each ten minutes ) 

 

 at the street با on the street با in the street فرق

In the street 

 

 . رودکار میبرای خیابان تنها به

Children shouldn't play in the street . 

—--------------------- 
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 هتل گرامر

 شقایق مهرلوس کاربر انجمن تک رمان

On the street 

 . رودکار میبرای خیابان با اسم به

My house is located on abidar street . 

—--------------------- 

At the street 

 . کار می رودبرای خیابان با پالک به

Our boss's house is at 19 abidar street . 

♡♡♡ 

 عبارات مورد استفاده برای بیان تکرار

 

__ A few times  ارچند ب 

—All day  تمام روز 

__Almost always  تقریبا همیشه 

__Almost never تقریبا هرگز 

__Always همیشه 

__At times گاهی اوقات 

__Constantly  بطورمداوم 

Continuously  __بطورپیوسته 

Daily  __روزانه 

Every hour  __هرساعت 
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 هتل گرامر

 شقایق مهرلوس کاربر انجمن تک رمان

Every Monday  __هر دوشنبه 

Every month  __هر ماه 

Every night  هر شب 

Every now and then  __هر از گاهی 

Every third day__سومین روز هر هفته 

Every two months __هر دو ماه یکبار 

Every week  __هر هفته 

Every year  __هر سال 

Every-time__هر بار 

Four times__چهاریار 

Four times an hour  __چهاربار در ساعت 

Frequently __اغلب 

Generally __عموما 

Hardly ever  __خیلی بندرت 

Hourly  __ساعتی 

Many times  __بدفعات 

Monthly  __ماهیانه 

Most times __اکثر اوقات 

Nearly always __تقریبا همیشه 

Never  __هرگز 
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 هتل گرامر

 شقایق مهرلوس کاربر انجمن تک رمان

Normally  __بطور طبیعی 

Not often  __نه زیاد 

Occasionally  __بندرت 

Off and on  __تگاهی اوقا 

Often  __اغلب 

On the first of every month  __روز اول هر ماه 

Once  __یک بار 

Once a year  __یکباردرسال 

Once in a blue moon  __خیلی بندرت 

Once in a while  __هرازگاهی 

Quite often  __دفعات زیادبه 

Rarely  __ندرتبه 

Regularly  __مرتب 

Seldom  __ندرتبه 

Several times  __چندین بار 

Sometimes  __گاهی اوقات 

Three times  __سه بار 

Three times a week  __سه بار در هفته 

Twice  __دوبار 

Twice a month  __دو بار در ماه 
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 هتل گرامر

 شقایق مهرلوس کاربر انجمن تک رمان

Usually  __معموال 

Very often  __خیلی زیاد، به دفعات 

Weekly  __هفتگی 

Yearly __سالیانه، سالی 

 

 چند توضیح مهم

 .ازدواج کردن با ... ( حرف اضافه ندارد )marry لفع

 .خواهم با دخترعمویم ازدواج کنممی

I want to marry my cousin. 

 

 .باشدنیز به معنای ) ازدواج کردن با ... ( می married to فعل

 

 .جان با آلیس ازدواج کرد

John got married to Alice. 

 

معموالً همراه با مفعول به کار  marry تفاوت دو فعل باال در آن است که فعل

 .رودبه تنهایی نیز به کار می get married to رود در حالی کهمی
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 هتل گرامر

 شقایق مهرلوس کاربر انجمن تک رمان

 (شودگفته نمی marry قصد دارم سال آینده ازدواج کنم. ) معموالً این جمله با فعل

I’m going to get married next year. 

 

 .ودن ( استبه معنای ) زن و شوهر ب be married to فعل

 

Pat is married to David. 

 

 .رودبه کار نمی with کدام از افعال باال با حرف اضافههیچ

Take an exam و Give an exam این دوجمله برای ما ایرانی ها خیلی گیج

 کننده هست.

 Take an examیعنی امتحان دادن 

 و

 Give an examفارسیدقیقا برعکس ، یعنی امتحان گرفتن! 

دهد و به دانش آموزان میهای امتحان رو که یک معلم برگههست  این هم دلیلش و

 .گیرندها رو میآموزان هم برگهدانش 

♡♡♡ 

 Great - Big - Large تفاوت

Great: بزرگ از لحاظ مقام و شخصیت 

He was a great man. 

Big : بزرگ از لحاظ جسمانی 
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 هتل گرامر

 شقایق مهرلوس کاربر انجمن تک رمان

There are many big buildings in NY. 

Large: بزرگ برای چیزی که حجمی را اشغال کرده است 

There was a large picture on for 

♡♡♡ 

 ضمایر موصولی و داللت انها

how : کیفیت و چگونگی 

how high : برای ارتفاع 

how much : برای مقدار 

how tall : برای قد شخص 

of which : برای مالکیت شی 

￼when : برای زمان 

￼who : ان در حالت مفعولیبرای انس 

how deep : برای عمق مکان 

how long : برای طول زمان و مکان 

how often : برای تکرار عمل 

how well : برای کیفیت عمل 

what : برای غیر انسان در حالت فاعلی و مفعولی 

where : برای مکان 

whose : مالکیت شخص و حیوان 

how far :برای مسافت 
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 هتل گرامر

 شقایق مهرلوس کاربر انجمن تک رمان

how many : دادبرای تع 

how old : برای سن 

how wide برای عرض مکان ک 

what time :برای ساعت 

why : برای علت 

 have to , have got to تفاوت

 این دو عبارت اصال با هم از لحاظ معنی فرقی ندارند ولی اولی بیشتر توی لهجه 

 .امریکن کاربرد دارد و دومی بریتیش

 

ها کمتر از ارد این است که آمریکاییای که بین دو لهجه وجود دیک فرق دیگه

 .هاکنند نسبت به بریتانیاییحال کامل استفاده می

 : مثال

 امریکن

Did you do your homework yet? 

I already ate 

 بریتیش

Have you done your homework yet 

I've already eaten 

♡♡♡ 
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 هتل گرامر

 شقایق مهرلوس کاربر انجمن تک رمان

 

 تفاوت بین

must & have to/has to 

 .باشندت مثبت به یک معنا هستند و نشان دهنده اجبار میتوجه کنید که در جمال

 .ولی در جمالت منفی معنی متفاوتی دارند

 must notباشدبه معنی ممنوعیت می. 

 

You must not smoke here. 

 .نباید اینجا سیگار بکشی

 

 don't/dosen't have toکه اجباری نیستبه معنی این. 

 

You don't have to go there. 

 .جا بریجبور نیستی اونم

♡♡♡ 

 اشتباهات رایج انگلیسی

Common mistakes 

Busy + -ing 

 مشغول کردن یا بودن

 :غ*لط
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 هتل گرامر

 شقایق مهرلوس کاربر انجمن تک رمان

He was busy to revise the exams. 

 :صحیح

He was busy revising for the exams. 

 

Worth + -ing 

 (ارزش )داشتن(، ارزشمند )بودن(، قابل )بودن

 :غ*لط

Is today's film worth to see? 

 :صحیح

Is today's film worth seeing? 

 as well و too تفاوت بین

I am a teacher too. 

 .من هم معلم هستم

I am a teacher as well. 

 .من معلم هم هستم

♡♡♡ 

 یک نکته

 !اشتباه: خسته نباشید￼

￼Don’t be tired 
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 هتل گرامر

 شقایق مهرلوس کاربر انجمن تک رمان

 

￼more power to you 

 هتر است ازصحیح: در چنین موقعیتی در کالس درس ب

￼Thank you sir 

￼I enjoyed your class, Sir. 

Good job sir. استفاده شود. 

 نكته بعدي￼

 .اشتباه: چای چسبید￼

The tea stuck 

 :صحیح

￼The tea gave me a real buzz 

 نكته بعدي￼

 .اشتباه: پدرم دراومد

￼My father came out 

 :صحیح

￼l had one of those days. 

I had a tough time. 

♡♡♡ 

 make و do افعال غ*لط انداز￼

به  make به معنای" انجام دادن" و do این دو فعل معنای نزدیک بهم ندارند؛
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 هتل گرامر

 شقایق مهرلوس کاربر انجمن تک رمان

 .معنای " ساختن" است

 .کاربرد این دو فعل بیشتر جنبه اصطالحی دارد

 .رودبکار می do با اصطالحات و کلماتی که دال بر انجام کاری است بیشتر فعل

استفاده  make باشند از فعلمات و اصطالحاتی که مشتق از فعل میاما با کل￼

 .شودمی

 

￼ 

 :do اصطالحات همراه با فعل

Do a favor 

 لطفی کردن

￼Do a paper 

 ای نوشتنمقاله

￼Do an assignment 

 تکلیف انجام دادن

￼Do homework 

 مشق نوشتن

Do a research 

 تحقیق انجام دادن

￼Do the dishes 

 را شستنها ظرف
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 هتل گرامر

 شقایق مهرلوس کاربر انجمن تک رمان

￼Do the laundry 

 لباس شستن

￼Do work 

 کاری را انجام دادن

 

 :make اصطالحات همراه با فعل￼

￼make a decision 

 تصمیم گرفتن

￼make a discovery 

 کشف کردن

￼make a profit 

 سود کردن

￼make a promise 

 قول دادن

￼make an agreement 

 به توافق رسیدن

￼make a announcement 

 ن کردناعال

￼make an attempt 

 تالش کردن
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 هتل گرامر

 شقایق مهرلوس کاربر انجمن تک رمان

￼make an offer 

 تعارف کردن

￼make a mistake 

 اشتباه کردن

♡♡♡ 

 اشتباهات رایج گرامری

 وقت نگیدهیچ

.I can speak English very good￼ 

 بگید

.I can speak English very well￼ 

ن چگونگی جا نیازبه قید داریم چوباشد.ما اینقید می well صفت و good چون

 .دهدحالت فعلی رو نشون می

 .باشدمی from .... on ساختار جمله "از حاال به بعد" در انگلیسی به صورت

 از حاال به بعد

from now on 

 

 از امروز به بعد

from this day on 
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 هتل گرامر

 شقایق مهرلوس کاربر انجمن تک رمان

 از این لحظه به بعد

from this moment 

 

♡♡♡ 

 like and love فرق بین

like 

 ...ستیزی یا شخصیبه معنای خوش اومدن ازچ

I like Mary. 

 .از مری خوشم میاد

I like football. 

 .ازفوتبال خوشم میاد

love 

 .تر استقوی like باشد و ازبه معنای دوست داشتن می

I love Richard. 

 .ریچارد رو دوست دارم

I love my country. 

 .کشورم رو دوست دارم

♡♡♡ 

 یک نکته آموزشی

Anyone vs Any one 
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 هتل گرامر

 شقایق مهرلوس کاربر انجمن تک رمان

 .ن دو با هم تفاوت زیادی دارندای

Anyone 

 (هر کسی )اعم از مفرد یا جمع

Any one 

 دقیقا یک نفر

 : مثال

Anyone can download my software. But a 

 

single-user software license can only be 

used by any one user at a time. 

￼￼￼￼￼￼♡♡♡ 

 اشتباهات رایج گرامری

Do you like some coffee? 

￼Would you like some coffee؟ 

 قهوه میل دارید؟

 :نکته￼

استفاده   "Do you like "برای تعارف کردن چیزی به کسی هرگز از عبارت

 .استفاده کنید "Would you like "نکنید بلکه از

 worthy پسوند

باشد و در بسیاری از کلمات در انگلیسی به معنای شایسته، مناسب برای...، می
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 شقایق مهرلوس کاربر انجمن تک رمان

 :شودکار بـرده میلیسی بهانگ

Blameworthy 

Blame(سرزنش)￼worthy 

 درخور مالمت و سرزنش

Praiseworthy 

 

Praise 

 worthy￼(ستایش)

 درخور ستایش

Unworthy 

 (پسوند نیست .worthy ناالیق )البته در اینجا

Trustworthy 

￼Trust (اعتماد)worthy 

 قابل اعتماد

Readworthy 

Read (خواندن) ￼worthy 

 خواندنی

Noteworthy 

Note (توجه کردن) ￼worthy 

 درخور توجه، چشمگیر
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 شقایق مهرلوس کاربر انجمن تک رمان

♡♡♡ 

 many و much عبارات جایگزین

شود، مخصوصا استفاده می many و much های زیر اغلب به جایاز عبارت

 .در جمالت مثبت

a lot of 

lots of 

plenty of 

a great deal of 

a large number of 

the majority of 

 

 .است much و many, most هایهم معنی عبارت of ب این عبارت ها باترکی

A lot of people enjoy listening to jazz. 

 

 .برندبسیاری از مردم از گوش دادن به موسیقی جاز لـ*ـذت می

A great deal of time is spent understanding these issues. 

 .تزمان زیادی صرف درک این موضوعات شده اس

 .شونداستفاده نمی of همراه most و many, much توجه داشته باشید که

Most of people enjoy listening to some types of music. 
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 شقایق مهرلوس کاربر انجمن تک رمان

Most people enjoy listening to some types of music. 

Much of time is spent understanding physics. 

Much time is spent understanding physics. 

♡♡♡ 

 (ify)و (ize) پسوند فعل ساز

 .توان انها را به فعل تبدیل کردها میبه انتهای بعضی اسم (ize) با اضافه کردن

Example: 

noun + ize —--------> verb 

....................................................... 

sympathy--------> sympathize 

 دردی کردنهم <------------همدردی

memory---- memorize 

 حفظ کردن<--------حافظه

standard------- standardize 

 استاندارد کردن<-------استاندارد

critic —-------> criticize 

 انتقاد کردن <-----------انتقاد

apology--------> apologize 

 معذرت خواهی کردن <----معذرت خواهی

colony------> colonize 
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 شقایق مهرلوس کاربر انجمن تک رمان

 مستعمره کردن <------مستعمره

 (ify) پسوند فعل ساز

solid-----------> solidify 

 جامد کردن <-----------جامد

terror------------> terrify 

 ترساندن <---------ترس،وحشت

class-------->classify 

 طبقه بندی کردن <----طبقه

beauty-------------> beautify 

 زیبا کردن <------------زیبایی

liquid —--------> liquefy 

 مایع کردن <-----------مایع

♡♡♡ 

 :اشتباهات رایج گرامری

My watch goes 5 minutes behind 

￼My watch is 5 minutes slow. 

 .دقیقه عقبه 5ساعتم 

 :نکته

 شود و استفاده می fast و slow برای بیان عقب یا جلو بودن ساعت، به ترتیب از
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 شقایق مهرلوس کاربر انجمن تک رمان

 

 های تحت الفظی و اشتباهی مثلمعادل نه از

goes behind/ goes in front 

 

 On time and in timeتفاوت

شناسید که می“سر موقع “رو بیشتر شما به معنی  on time و in time یدو کلمه

شود که مثال به حالتی گفته می on time همین طور هم هست؛ اما با این تفاوت که

 ۱۰ر داشته باشین، اگر شما بتوانید دقیقا راس ساعت با کسی قرا ۱۰شما ساعت 

یعنی به موقع سر قرار  on time نه زودتر و نه دیرتر سر قرار باشید، پس شما

قرار دارید و بتوانید کمی  ۱۰که اگه شما ساعت هم این in time بودید. در مورد

ار سر قر in time زودتر از ساعت مقرر سر قرار حاضر شوید آن موقع شما

 .بودید

♡♡♡ 

 اشتباهات رایج گرامری

.They saw him to leave the house￼ 

.They saw him leave/leaving the house￼ 

 .ها اون رو هنگام بیرون رفتن از خونه دیدنداون

 :نکته

الزم باشد در جمله  see است. توجه کنید که اگر پس از فعل see گذشته saw فعل

 see دار باشد و نمیتوانیم بعد از ing حتما باید ساده یافعل دیگری به کار ببریم، 



www.taakroman.ir 

 

 

  

 
46 

 

 هتل گرامر
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 .استفاده کنیم to از مصدر با

♡♡♡ 

 نکته گرامری

 

 

ها را به توانیم آنشود میبا اضافه کردن پسوندهایی که به آخر اسامی اضافه می

 .صفت تبدیل کنیم

 

ent ---------> persistent 

able ---------> serviceable 

ive ---------> destructive 

ed ---------> punished 

ant --------> hesitant 

ing --------> amazing 

 

 If not وIf so کاربرد

 .شوداستفاده می not و so ازif برای اجتناب از تکرار کل جمله واره، بعد از

 

Are you free? If so, let’s go to the cinema? (If so = If you are 
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free)           

 .کار هستی؟ در این صورت، بیا به سینما برویمبی

 

 (کار هستیدر این صورت = اگر چنین است = اگر بی)

Is anybody feeling cold? If not, let’s put the central heating off. 

 .کسی سردش هست؟ اگر نیست، شوفاژ را ببندیم

If so = در این صورت ، اگر چنین است 

If not =  غیر این صورت، وگرنه، اگر نهدر 

♡♡♡ 

 

 because of و because تفاوت

 .داریم فاعل و فعل نیاز به because بعد از

 :مثال

 ”چون باران بارید بیرون نرفتیم“

We didn’t go out because it rained. 

 .اندبه ترتیب فاعل و فعل rainedو it در این جمله

 ing بارت اسمی و یا یک فعل در حالتباید یک اسم یا ع because of بعد از

 .بکار ببریم

 :مثال

 ”به خاطر )بارش( باران بیرون نرفتیم“
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We didn’t go out because of rain. 

 یا

We didn’t go out because of raining. 

♡♡♡ 

 over sleep و sleep in تفاوت بین

 .باشندهر دو به معنی دیر از خواب پاشدن می

 

Sleep in خواب پاشدن عمدی دیر از 

we usually sleep in on Fridays 

 شیمها دیر از خواب پا میما معموال جمعه

 

Oversleep 

 

 

 خواب ماندن و دیر از خواب پا شدن غیر عمد

I Overslept this morning and got to work late 

 امروز صبح خواب موندم و دیر رسیدم سر کار

♡♡♡ 

 در انگلیسی Through و Via و By فرق بین



www.taakroman.ir 

 

 

  

 
49 

 

 هتل گرامر

 شقایق مهرلوس کاربر انجمن تک رمان

 

By: 

 ی / همراه بابه معنی: با / به وسیله

 :معموال" زمانی که بخواهیم به همراهی و یا استفاده از چیزی اشاره کنیم

 :مثال

I walked by the crowds. 

 هامن همراه با جمعیت قدم زدم/ در کنارشون و نه در میان آن

 

Via: 

 .. به معنی: از راه/ از طریق و

ی چیزی به شود که شما از طریق چیزی یا به وسیلهی استفاده میمعموال" وقت

 جایی برسید

 :مثال

I headed home via my mother's house. 

 .رومام میسمت خانهمن از راه خانه مادرم به

 

Through: 

 به معنی: از میان/ از وسط / از توی

 یان جایی یا چیزی شود که بخواهیم به عبور از ممعموال" در جایی استفاده می
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 :اشاره کنیم

 :مثال

I passed through the crowds. 

 .من از میان جمعیت عبور کردم

 .حاال به این مثال ها توجه کنید که دیگه خوب خوب یاد بگیرید

You go through a city. 

 گذریتو از میان شهر می

You go through a city via that street. 

 گذریریق/راه خیابان میتو از میان شهر از ط

You go through a city via that street by bus. 

 .گذریتو از میان شهر از طریق/راه خیابان با)توسط( اتوبوس می

---------------- 

either ……. or 

 یا ...... یا

neither .... nor 

 نه .... نه

both ...... and 

 هم .... هم

not only ...... but also 

 نها ..... بلکهنه ت
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استفاده شود هر دو کلمه معادل ) یا .... یا ( در  or از either چنانچه بعد از کلمه

 .زبان فارسی است

 

I want either this book or that book. 

 .خواهم یا آن کتاب رامن یا این کتاب را می

 

) نه ...نه (  استفاده گردد هر دو کلمه معادل nor از neither چنانچه بعد از کلمه

 در زبان فارسی است. در این حالت جمله مفهوم منفی دارد و احتیاجی به کلمه

not باشدنمی. 

I want neither this nor that. 

 .خواهم نه آن رامن نه این را می

 

استفاده گردد هر دو کلمه معادل)هم ... هم( در  and از both چنانچه بعد ازکلمه

 .فارسی است

I want both this book and that book. 

 خواهم هم ان کتاب رامن هم این کتاب را می

 یا

I want not only this book but also that book 
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 (neither ... nor),(either ... or) کلمات

(both ... and), (not only ... but also) 

ز دو فعل متفاوت، توانند بیایند. قبل از دو فاعل متفاوت، قبل اهر جای جمله می

مان متفاوت، قبل قبل از دو مفعول متفاوت، قبل از دو مکان متفاوت، قبل از دو ز

 .....تاز دو صفت متفاو

 مثال

I am both tired and sick. 

 

 

 .ام هم مریضهم خسته

My father is neither at home nor is in his office. 

 

 .پدرم نه تو خونه است نه محل کارش

You can sell either clothes or books. 

 .توانید یا لباس بفروشید یا کتابشما می

 

 (neither و either )نکته در مورد

و  nor روند تابع اسم یا ضمیری است که بعد ازها به کار میفعلی که بعد از آن

 :شوددیده می or یا

Neither Ali nor Reza goes there on Friday. 
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 .روندجا نمیکدام روزهای جمعه به آنهیچ نه علی و نه رضا

Neither the students nor the teacher is ever late. 

 .یایندکدام هرگز دیر نمینه دانش آموزان و نه معلم هیچ

Either my brother or I have to go there. 

 .یا برادرم و یا من )یکیمون( باید انجا بریم

♡♡♡ 

Anxious about یا Anxious for 

 

با معنی نگران بودن و دلواپس بودن به کار رود، بعد از آن، از  anxious اگر

 .شوداستفاده می about حرف اضافه

 :مثال

They’re anxious about his health. 

 .برای سالمتی او نگران هستند

 

کار رود، بعد از آن، از حرف مند بهبه معنای مشتاق و عالقه anxious اگر

 .شوداستفاده می for اضافه

 

Parents are anxious for their children’s success. 

 .والدین مشتاق موفقیت کودکان خود هستند

♡♡♡ 
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 House و Home تفاوت

 

شود ها میفضای فیزیکی خانه که شامل در و پنجره، دیوارها، اتاق House کلمه

 .دهدتوان گفت ساختمان خانه را نشان میو می

فضای عاطفی و معنوی خانه که با محبت، خاطرات خوش و ...  Home کلمه

 .شودساخته می

♡♡♡ 

 نکته گرامری و تلفظی

 

شود )غیر تلفظ نمی h و ... حرف honor , hour , honest در کلماتی مانند

مورد استفاده قرار  an ها حرف تعریفملفوظ(، بنابراین همراه با آن

 :برای مثال .گیردمی

an hour 

an honorable man 

 

که و ... با این useful , unit , university , union , European کلماتی مانند

 شود. تلفظ می you ها مانندشوند، ولی حرف اولیه آنبا حروف صدادار شروع می

 .روندکار میبه a ها با حرف تعریفبنابراین آن

 :برای مثال

a university 
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a useful book 

 

کار رود به معنی پوشیدن لباس و ملبس ها بهبا رنگin  که حرف اضافهزمانی 

 .بودن به رنگ خاصی از لباس است

 :برای مثال

The girl who is in yellow, is my sister. 

 

 .دختری که لباس زرد به تن دارد خواهر من است

He is in black suit. 

 

 (ستاو لباس سیاه پوشیده است )ملبس به لباس سیاه ا

 

 Just بوده و محل آن بعد « درست چند لحظه قبل»در جمالت ماضی نقلی معادل

 .است Has وHave  از افعال کمکی

 :مثال

I have just finished my homework. 

 

 (امام )تازه تکلیفم را تمام کردهمن چند لحظه است که تکلیفم را تمام کرده

He has just left the house. 
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ه قبل منزل را ترک کرده است. )همین االن منزل را ترک کرده او چند لحظ

 (است

 صفات با حروف اضافه خاص

 

1-  (be) accustomed to 

 عادت داشتن به

2- (be) good at 

 خوب بودن در

3- acquainted to 

 آشنا با

5- adequate for 

 مناسب برای

5-  afraid of 

 ترسیده از

6- ashamed of 

 خجالت زده از

7- attentive to 

 متوجه به

8- bored with 
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 خسته از

9- capable of 

 توانا در

10- composed of 

 متشکل از

11- coverd with 

 پوشیده از

12- envious of 

 حسود به

13- excited about 

 هیجان زده از

14- far from 

 دور از

15- fond of 

 عالقمند به

16- frightened of 

 ترسیده از

17- happy about 

 حال ازخوش

18- hopeful of 
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 امیدوار به

19- indiffrent to 

 بی تفاوت به

20- inferior to 

 پست تر از

21- innocent of 

 بی گـ ـناه در

22- insisted on/upon 

 مصر بر

23- involved in 

 دخالت داشتن در

24- uninvolved in 

 دخالت نداشتن در

25- jealous of 

 حسود به

26- known for 

 معروف به

27-  nervous about 

 عصبی از

28- pleased with 
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 راضی از

29- proud of 

 مفتخر به

30- qualified for 

 الیق در

31-  regrdless of 

 صرف نظر از

32- sad about 

 ناراحت از

33- satisfied with 

 راضی از

34- sick of 

 دلزده از

35- superior to 

 برتر از

36- supportive of 

 حامی

37- suprised at/by 

 متعجب از

38- suspected of 
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 مظنون به

39- tired of 

 خسته از

♡♡♡ 

 نکته گرامری

 

هستند به معنای توانایی انجام چیزی یا کاری  ive هایی که دارای پیشوندصفت

 .است

Example: 

protective محافظ 

creative خالق 

imaginative تخیلی 

destructive ویرانگر 

♡♡♡ 

 (ure) اسم ساز پسوند

 

 .توان یک اسم ساختها میبه انتهای بعضی فعل (ure)با اضافه کردن

 

Example: 

verb + (ure) ----> noun 



www.taakroman.ir 

 

 

  

 
61 

 

 هتل گرامر

 شقایق مهرلوس کاربر انجمن تک رمان

....................................................... 

mix ----------> mixture 

 مخلوط <--------مخلوط کردن

press----------> pressure 

 فشار <-------------فشار دادن

sign------------> signiture 

 امضا <--------امضا کردن

please---------> pleasure 

 لـ*ـذت <------راضی کردن

furnish--------> furniture 

 مبلمان <---------مبله کردن

failure <--------- fail --------> 

 شکست <----------- رد شدن

depart ------------> departure 

 عزیمت <------------- عازم شدن

seize ---------------> seizure 

 توقیف <----------- توقیف کردن

 

 نکته کاربردی
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خواهیم به کسی آدرس جایی را طور رایج است که وقتی میدر فارسی این -1

گوییم مثال سه تا چهارراه پایین تره یا میدون اول نه میدون دومم نه ، بدهیم می

هم از نوع آمریکاییش اصال طور ادرس دادن در انگلیسی آنمیدون سوم!. این

 !درست و رایج نیست

 

 

جا منظور شود. ایناستفاده میblock  در انگلیسی آمریکایی برای آدرس دادن از

از بالک آن چیزی که در فارسی رایج است و به معنی یک تعداد اپارتمان نیست. 

 :یعنی block مریکاییطبق تعریفش در انگلیسی آ

 .فاصله بین یک تقاطع )سه راه ، چهار راه ، ...( تا تقاطع بعدیه

 

دهد که ادرس جایی رویش نوشته فرض کنید که کسی کاغذی را به شما نشان می

 :پرسدشده و دارد از شما این ادرس را می

 

A: excuse me sir, do you happen to know this address? 

 

B: yeah, just 3 blocks off the Sunset strip 

 

A: شناسین؟ببخشید قربان، جسارتا این ادرس رو می 
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B:  بله همین سه تا بالک اونور خیابون سانست. )یعنی بعده سه تا بالک یا به

 (عبارتی سه تا خیابون اونورتر از سانسته

 

 :1نکته  *

تاسرش پر از مغازه اشاره به آن خ*یاب*ونی که سر strip در انگلیسی امریکایی

 .(ـه strip و پاساژ و فروشگاه ، رستوران و ... دارد. )خیابون تربیت تبریز یه

 

 :2نکته *

off و away دیگرن. برای همین است که در خیلی از معادل و مترادف هم

با اتوموبیل ) Drive away = Drive off .شود جای هم استفاده کردعبارات می

 استفاده کنید یعنی  off جایبه away توانید ازمثال هم میمتواری شدن(. در این 

3: block away. (اما اینم بدونین که off ای تر ازمحاوره away ـه) 

♡♡♡ 

Too & So 

 

The tea is so hot to drink. 

The tea is too hot to drink. 

 .چای برای خوردن خیلی داغه

 

The weather was too cold that everything froze. 
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The weather was so cold that everything froze. 

 .هوا آنقدر سرد بود که همه چیز یخ زد

 

 استفاده کنیم. و از that از clause شود که در جمله یازمانی استفاده می so از

 tooشود که در جمله اززمانی استفاده می to استفاده شده باشد. 

♡♡♡ 

 صفاتی که قید نیستند

را به انتهای خیلی از صفات  ly توان پسونددانید که برای ساخت قید میا میحتم

ختم  ly ها قید ساخت، ولی تعدادی کلمه وجود دارد که بهاضافه کرد و از آن

شوند ولی قید نیستند )این کلمات صفت هستند(. برخی از این صفات عبارتند می

 :از

 

costly, friendly, deadly, cowardly, lively, lovely, lonely, silly, 

ugly, unlikely 

♡♡♡ 

 its و it's تفاوت

شود. این دو کامال با هم فرق این مورد حتی بین افراد انگلیسی زبان هم دیده می

 to be هم یک فعل is یک ضمیر است وit ) است it is مخفف; it’s کنندمی

 .کندیک حالت ملکی را بیان می Its است( ولی
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 :یک مثال

 

Did you see the car, its color was yellow. 

 

 .ماشین را دیدی، رنگش زرد بود

 

 اشتباهات رایج

 

.At the end they reached the city 

.In the end they reached the city 

 .باالخره به شهر رسیدند

 

 .یعنی ته چیزی at the end اما یعنی آخر سر، باالخره، in the end عبارت

 

at the end of the book 

 آخر کتاب

at the end of the month 

 آخر این ماه

at the end of the street 

 ته کوچه
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♡♡♡ 

 study با read تفاوت

عمدتا معنی  study است؛ اما” خواندن“گرچه معنی هر دو کلمه در فارسی عمدتا 

 :مگوییکه در فارسی میرا در خود دارد. پس با وجود این” مطالعه کردن“

 :است study ”خواندن“خواند، در انگلیسی معادل این او دارد کتاب علوم می

 

he is studying science book. 

he is reading science book. 

 

  :شودبرای خواندن روزنامه یا اخبار استفاده می read از

 

reading newspaper 

have you read the news? 

♡♡♡ 

 استفاده نادرست از قید

 :آید، مثالدانیم که همیشه بعد فعل قید میمی

 

she sang beautiful 

She sang beautifully 

 خواندزیبا می
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شود و همان حالت صفت اما بعد از برخی افعال صورت قید به کار بـرده نمی

 :شود، این افعال از این قرارنداستفاده می

 

Look 

 

Feel 

Sound 

Taste 

Smell 

it sounds beautifully 

it sounds beautiful 

 .به نظر زیبا است

it feels uncomfortably 

it feels uncomfortable 

 .احساس ناراحتی میده /داره

it taste sweetly 

it tastes sweet 

 .شیرینه

twice 

I was absent one time or two times. 
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I was absent once or twice 

 .استفاده کنیم twice از two times ایو به ج once از one time باید به جای

Once یعنی یک بار و twice یعنی دو بار. 

 

 اشتباهات رایج گرامری

 

 .صبح پرواز دارم ۵ساعت 

 

 

Wrong: My flight departs in 5:00 am 

Right: My flight departs at 5:00 am 

 

 قول میدم هفته آینده باهات تماس بگیرم

 

Wrong: I promise I call you next week 

Right: I promise I’ll call you next week 

 

 اداره پست کجاست؟
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Wrong: Where is post office 

Right: Where is the post office 

 

 تونم انگلیسی رو بهبود ببخشم؟لطفا بهم توضیح بده چطور می

 

Wrong: Please explain me how improve my English 

Right: Please explain to me how to improve my English 

 

 به مدت چهار ساعت مطالعه کردیم

 

Wrong: We studied during four hours 

Right: We studied for four hours 

 

 توانی هر چی که دوست داری بخرینمی

 

Wrong: You cannot buy all what you like 

Right: You cannot buy all that you like 

♡♡♡ 

 Shall کاربرد
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shall باشد که به ندرت در زبان انگلیسی امروزی جزو افعال کمکی می

برای ارائه پیشنهاد و یا  shall از. شودمخصوصا آمریکایی استفاده می

 :های زیر دقت کنیدبه مثال. شودنظرخواهی از دیگران استفاده می

1- Shall I close the door? 

 میشه در رو ببندم؟

2- What time shall we go? 

 چه ساعتی باید بریم؟

 

شود و به جای آن به ندرت استفاده می shall طور که ذکر شد ازهمان :نکته

 .استفاده کرد had better و یا should نظیر توان از افعالیمی

 

You should make a decision. 

 .تو باید تصمیمی بگیری

 

We had better leave here before they arrive. 

 .جا را ترک کنیمها برسند بهتر است اینکه آنما قبل از این

 

توانیم برای صحبت کردن در زمان آینده و کاری که در آینده گاهی می :نکته

 .به کار بریم will را به جایshall  دهیمافتد و یا انجام میاتفاق می
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I shall go to see him and tell him about my new job. 

 .من به دیدار او خواهم رفت تا در مورد شغل جدیدم به او بگویم

 

 Shall حالت منفی

 

 :کنیم. مثالاستفاده می shan't و یا shall not از shall منفی کردن برای

 

I don't like his friends and I shall not go to their party. 

 .نخواهم رفتآید و به مهمانیشان من از دوستان او خوشم نمی

♡♡♡ 

 اشتباهات رایج گرامری

 

 "between you and me "عبارت در انگلیسی استاندارد و از لحاظ گرامری

پس  دلیل این مسئله این است که. غ*لط است "between you and I "صحیح و

 بایستی ضمیر مفعولی )مانند between هایی ماننداز حرف اضافه

me,him,her,us) یر فاعلی مانندبیاید و نه ضما).I,you,he,she,we ) عبارت 

" between you and I"از لحاظ گرامری همانند" between her and he" یا 

" between we"باشندباشد که طبیعتاً هردو غ*لط میمی. 

 " Ali and me went toیدانیم که مثالً جملهدلیل این اشتباه این است که ما می

." a restaurantعادل صحیح آنغ*لط و مAli and I went to a " 
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" restaurantاست. پس به اشتباه در همه جا به جای" and me" از" and I" 

 .کنیماستفاده می

 .است "between you and me" دقت کنید: عبارت صحیح

It’s somehow boring, between you and me. 

 

 Might و May اشتباه گرفتن

 .از اشتباهات رایج است

May 

 .برای بیان احتمال رخ دادن چیزی که چندان دور از ذهن نیست

might 

شود که در خصوص یک موضوع شک و تردید عمدتا برای وقتی استفاده می

 (احتمال ضعیف توام با تردید)زیادی باشد و آن موضوع دور از دسترس باشد

 ... گوییم بعید است، عمرا اگر بشود! ودر فارسی عامیانه می <==

I might be accepted in MIT university with full fund but I may 

be accepted in Azad univerity of Aliabad. 

گوییم من بعیده که بتونم در ام آی تی با فاند کامل پذیرش شوم، مثال در فارسی می

 .ولی احتماال در دانشگاه آزاد علی آباد قبول شوم

♡♡♡ 

 جمالت معلوم و مجهول

 . اي است كه فاعل آن مشخص باشدي معلوم جملهجمله : ي معلومجمله
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ي كار ( اي است كه فاعل آن ) كنندهي مجهول جملهجمله : ي مجهولجمله

 . مشخص نیست

 

 : بریم كهاینگونه جمالت را هنگامي بكار مي

 

  .فاعل جمله مشخص نباشد -1

 

 گوینده از ذكر آن خودداري ي اهمیت كمي برخوردار باشد لذا فاعل از درجه  -2

 

  .كندكند و یا اینكه فاعل را در آخر جمله ذكر ميمي

 

  .اي برخوردار باشدمفعول و نوع عمل از اهمیت ویژه -3

 

 طریقه مجهول كردن جمالت معلوم

 

 : دهیمبراي تبدیل جمالت معلوم به مجهول مراحل زیر را انجام مي

 

  .دهیمي مجهول انتقال مياي جملهي معلوم را به ابتدمفعول جمله -1

 



www.taakroman.ir 

 

 

  

 
74 

 

 هتل گرامر
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  .کنیماستفاده مي to be ي معلوم از یكي از افعالبا توجه به زمان فعل جمله -2

 

 are-am-یكي از افعال ي معلوم حال ساده باشد ازچنانچه فعل جمله : 1تذكر

 isلیكي از افعا ي معلوم گذشته ساده باشد ازكنیـــم چنانچه فعل جملهاستفاده مي 

 were-wasاستفاده مي كنیم.  

  .كنیماستفاده مي will be فعل ي معلوم آینده ساده باشد ازچنانچه فعل جمله

 .كنیماستفاده ميhave/has been  چنانچه فعل جمله معلوم ماضي نقلي باشد از

 .استفاده مي كنیم had been از چنانچه فعل جمله معلوم ماضي بعید باشد

استفاده  am/is/are going to be از علوم آینده قصدي باشدچنانچه فعل جمله م

 .كنیممي

 

 . بریمكار ميي مجهول بهرا متناسب با مفعول جمله to be فعل : 2تذكر

 

  to be ي معلوم را بعد از فعلاسم مفعول ) شكل سوم فعل ( فعل اصلي جمله -3

 

  .بریمكار ميي مجــهول بهدر جمله

 

ي مجهول بازنویسي ي معلوم را پس از اسم مفعول در جملهي جملهبقیه -4

  .كنیممي
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توان به مجهول تبدیل كرد كه فعل آن متعددي جمالت معلومي را مي : یادآوري

هكار رفته باشد .بنابراین جمالت معلومي كه فعل آن الزم بوده و پس آن مفعول ب

ونه جمالت مفعول وجود گتوان به مجهول تبدیل كرد زیرا در اینباشد را نمي

 . ندارد

 تفاوت کلمات

Money 

Cash 

Change 

Funds 

 

 .دربین کلمات مترادف بیشترین مورد استفاده را داردmoney  کلمه

Where can I change money? 

How much money do you have? 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

صورت چک معموال به معنای پول به شکل سکه و اسکناس است تا بهshca  کلمه

 .یا کارت اعتباری

A: May I pay by Visa? 

B: I'm sorry, we only take cash. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فروشنده به به معنای مقدار پول اضافه بر بهای کاالست که change  کلمه

 .دهدخریدار پس می

If it cost 25 pence and you gave him a pound. You should get 75 

pence change 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .به معنای پولی است که برای هدفی خاص در نظر گرفته شده استfunds  کلمه

I need more funds if I'm to study abroad. 

♡♡♡ 

 نکته گرامری

 .شوداستفاده نمی to جاهایی که از

 :شوداستفاده نمی to های زیرقبل از مکان

home, abroad, underground, downtown, here, there, anywhere, 

nowhere, somewhere, in, inside, out, outside, upstairs, 

downstairs 

♡♡♡ 

 have to , has to کاربرد

 :شود. مثالبرای بیان اجبار استفاده می has to و یا have to از

1. I have to go to this party. 

 (.من باید به این مهمانی بروم.) حتما یه چیزی اونو مجبورش کرده
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2. You have to do your homework. 

 "  تو باید تکالیفتو انجام بدی." احتماال معلمشه

 

 .شوداستفاده می فعل ساده از has to یا have to س ازپ :1نکته 

 

 She, he, it, proper ).شودبرای سوم شخص استفاده می has to از :2نکته 

nouns ) 

 

3. She has to bring my book tomorrow. 

 .او باید کتاب من رو فردا بیاره

4. Ali has to close the window. It's so cold. 

 .ره رو ببنده. خیلی هوا سردهعلی باید پنج

 

 .شوداستفاده می I, you, they, we برای ضمیرهای have to از :3نکته 

5. They have to do complete their task. 

 .آن ها باید وظایفشان را انجام دهند

6. Ali and I have to go to school next year. 

 .سال دیگه من و علی باید به مدرسه بریم
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 ت کاربردینکا

بر شيء داللت کند، فعل آن مفرد ؛ و اگر بر شخص داللت کند فعلش   "All "اگر

 .جمع است

 

All is ready. 

 .همه چیز اماده است

All were absent yesterday. 

 . دیروز همه غایب بودند

♡♡♡ 

 اشتباهات رایج

 

A country Vs. The country 

 

Wrong: I spend my holidays in a country. 

 

Right: I spend my holidays in the country. 

 

بیاید به معنای کشور است. اگر این کلمه  a اگر همراه با country دوستان کلمه

 .بیاید به معنای منطقه خارج از شهر/ییالق است the همراه با

♡♡♡ 
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 پسَوندهایی که با افزودن به یک اسم یا صفت، فعل می سازند

ify 

class + ify = دسته بندی، رده بندی 

 كردن

ize 

computer + ize = کامپیوتری کردن، کامپیوتری شدن 

custom + ize = سفارشی کردن، سفارشی شدن 

category + ize = دسته بندی، گروه بندی 

 

1) legal ≠ illegal 

 غیر قانونی≠ قانونی 

2 ) legible ≠ illegible 

 ناخوانا≠ خوانا 

3) literate ≠ illiterate 

 بیسواد≠ باسواد 

4 )logical ≠ illogical 

 غیر منطقی≠ منطقی 

5 )legitimate ≠ illegitimate 

 حرام، نامشروع≠ حالل ، مشروع 

6 )liberal ≠ illiberal 
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 مخالف اصول آزادی≠ آزادی خواه 

7 )mobile ≠ immobile 

 ثابت و بیحرکت≠ سیار و متحرک 

8 )moral ≠ immoral 

 غیر اخالقی≠ اخالقی 

9 ) perfect ≠ imperfect 

 ناقص و ناتمام≠ کامل و بی عیب 

10 ) possible ≠ impossible 

 محال، ناممکن≠ ممکن 

11 )mortal ≠ immortal 

 ابدی و جاویدان≠ فانی 

12 )proper ≠ improper 

 نامناسب و بیجا≠ شایسته و بجا 

13 ) accurate ≠ inaccurate 

 غ*لط و نادرست≠ دقیق و صحیح 

 

در  il - im - in- ir ها با پیشوندهای منفی سازکاربردترین لغتپر

 ···انگلیسی

 

14 )eligible ≠ ineligible 
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 عدم واجد شرایط بودن≠ واجد شرایط برای کاری 

15 )organic ≠ inorganic 

 (غیر آلی) غیر ارگانیک≠ آلی )ارگانیک( 

16 )sane ≠ insane 

 انهمجنون و دیو≠ عاقل و دارای عقل سلیم 

17 )active ≠ inactive 

 غیر فعال≠ فعال 

18 ) audible ≠ inaudible 

 غیر قابل شنیدن≠ رسا و قابل شنیدن 

19 )auspicious ≠ inauspicious 

 نحس و شوم≠ فرخنده و مبارک 

20 )rational ≠ irrational 

 غیر منطقی و نامعقول≠ عقالنی و معقول 

21 ) regular ≠ irregular 

 قاعده و نامنظمبی≠ منظم باقاعده و 

22 )relevant ≠ irrelevant 

 نامربوط≠ مربوط 

23 )religious ≠ irreligious 

 غیر مذهبی≠ مذهبی 

24 )resistible ≠ irresistible 
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 غیر قابل مقاومت≠ قابل مقاومت 

25 )responsible ≠ irresponsible 

 غیر مسئول≠ مسئول و وظیفه شناس 

ex پیشوند -1  

:مانند. رودمی کاربه اسامی همراه به. است اولین پیشین، معنای به  

ex-president, ex-husband. 

 

fore پیشوند۲  

:مانند. رودمی کاربه اسم و فعل همراه به. است قبلی پیشین، معنای به  

foretell, forewarn, foreshadow, foreknowledge, foretaste. 

 

post  ۳پیشوند  

:مانند. میرود کاربه صفت و اسم همراه به. است بعد از؛ پس معنای به   

post-war, post-election, post-classical. 

 

pre ۴پیشوند  

:مانند. میرود کاربه صفت و اسم همراه به. است از قبل معنای به  

pre-war, pre-school, pre-marital. 

  re۵ پیشوند 

:مانند. یرودم کاربه اسم و فعل همراه به. است دوباره معنای به  



www.taakroman.ir 

 

 

  

 
83 

 

 هتل گرامر

 شقایق مهرلوس کاربر انجمن تک رمان

rebuild, reclaim, re-use, re-evaluate, re-analysis, renew. 

 

 کاربه جمله در مفرد افعال با ولی هستند جمع فرم دارای ها اسم از برخی

روندمی  

 

news The news is at 6.30 p.m. 

athletics Athletics is good for young people. 

linguistics Linguistics is the study of language. 

darts Darts is a popular game in England. 

billiards Billiards is played all over the world. 

♡♡♡ 

Place و Room 

 

Is there place for me on the bus? 

Is there room for me on the bus? 

هست؟ جا من برای اتوبوس تو  

 

از باید ”هست؟ جا“ بگیم کهاین برای  room کلمه. کنیم استفاده  room در 

است کسی برای جا معنای به اصطالحا مواقع این . 
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There’s no room for new people. 

. نیست جدید افراد برای جا  

There’s room for you to sit 

 .بشینی هست جا

 

His and her 

 

Ali visits her aunt every Sunday. غ*لط 

 

Ali visits his aunt every Sunday. صحیح 

 

استفاده کنیم که یک ضمیر اشاره  his است پس باید از Aliچون مرجع ضمیر، 

 یک اسم مونث داشتیم در آن صورت از Ali کننده به مذکر است. اگر به جای

her کردیماستفاده می. 

♡♡♡ 

A and an 

 

A animal, a orange, a egg غ*لط 

 

An animal, an orange, an egg صحیح 
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 .کنیماستفاده می an گر اولین حرف یک کلمه از حروف صدادار باشد ازا

♡♡♡ 

A and one 

 

Ali found one ring in the street. غ*لط 

 

Ali found a ring in the street. صحیح 

 

 .کنیم که عدد مورد تاکید قرار گرفته باشدزمانی استفاده می one از

 :مانند

)He gave me one book instead of two او به جای دو کتاب، یک کتاب به

 ).من داد

♡♡♡ 

Some and any 

 

There aren’t some books on the shelf. غ*لط 

 

There aren’t any books on the shelf. صحیح 
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معموال در جمالت  any شود. ازمعموال در جمالت مثبت استفاده می some از

 .شودمنفی و سوالی استفاده می

 :هامثال

 

She has some books. 

He did not buy any food. 

Did you buy any food? 

♡♡♡ 

House and home 

 

You should go to your house now. غ*لط 

 

You should go to your home now. صحیح 

 

House کند؛ اماشود اشاره میبه هر ساختمانی که برای سکونت استفاده می 

home کندکنند اشاره میرد یا افرادی در آن زندگی میبه خانه خاصی که ف. 

 

Home ممکن است به کشور فرد )وطن( هم اشاره داشته باشد. 

 :مثال

I’m going home this summer. 



www.taakroman.ir 

 

 

  

 
87 

 

 هتل گرامر

 شقایق مهرلوس کاربر انجمن تک رمان

♡♡♡ 

Ment 

 :توان یک اسم ساختبه انتهای بعضی از افعال می ment با اضافه کردن

 

verb+ment : noun 

agree : agreement 

 : موافقتموافقت کردن 

employ : employment 

 استخدام کردن : استخدام

judge : judgement 

 قضاوت کردن : قضاوت

develop : development 

 توسعه دادن : توسعه

improve : improvement 

 بهبود بخشیدن : بهبودی

retire : retirement 

 بازنشست شدن : بازنشستگی

encourage : encouragement 

 تشویق تشویق کردن :

advertise : advertisement 
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 تبلیغ کردن : تبلیغ

treat : treatment 

 رفتار کردن : رفتار

punish : punishment 

 تنبیه کردن : تنبیه

manage : management 

 مدیریت کردن : مدیریت

measure : measurement 

 اندازه گرفتن : اندازه

 

 arrive in و arrive at فرق

 

 شکل یک نقطه )یا مکان( در نظر بگیرید، باید از حرف اضافهاگر مقصد را به 

 atاستفاده کنید و اگر مقصد را به شکل یک ناحیه ببینید، باید از حرف اضافه in 

کنید به نقطه و ناحیه که هر بار که از این فعل استفاده میبرای این. استفاده کنید

 فکر نکنید،

و یا بخشی از یک ساختمان است، اگر مقصد یک شهر کوچک، یک ساختمان  .۱

 .استفاده کنید at از حرف اضافه

 :مثالً 

 .رسیچه زمانی به اداره پست می
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When do you arrive at the post office. 

 

 :یا جمله زیر

I had already gone before he arrived at the station. 

 

ی هست، تراگر مقصد یک شهر بزرگ، کشور، قاره یا هر جای بزرگ -۲

 :مثالً  .استفاده کنید in ازحرف اضافه

 .به تهران خواهم رسید ۵من ساعت 

I will arrive in Tehran at five. 

 

حرف می زنیم، برای خیلی ها این  arrive in و arrive at وقتی در مورد تفاوت

اشتباه است؟ خوب، پاسخ هم بله هست و  arrive to شود که آیاسوال مطرح می

  arrive toیک مکان بکار ببرید اشتباه است. یعنی arrive to گر بعد ازهم نه! ا

 a placeنداریم؛ اما بعد از arrive to  ًمی توانید یک فعل استفاده کنید. یعنی مثال 

 arrive to eatکامال درست است. 

 

 :مثال

He arrived to kill the enemy. 

 .آمد که دشمن را بکشد

♡♡♡ 
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 Compare to / Compare with یناشتباه رایج و فرق ب

  Compareمیدونید که

 یعنی مقایسه کردن و از این فعل برای مقایسه استفاده میشه

 

Compare to 

زمانی استفاده میشه که شما بخواهید دو چیز که اساس و ماهیت و طبیعت متفاوتی 

 دارند را مقایسه کنید

 :مثال

 وج خامه روی کیک مقایسه کنیدمقایسه موج دریا و اقیانوس رو بخواهید با م

 :مثال

The economy can be compared to a horse charging at the gate 

 .اقتصاد میتواند با آماده سازی یک اسب در گیت مقایسه شود

I compare getting comments from students in class to pulling 

teeth. 

She compared her work for women's rights to Susan B. 

Anthony's campaign for women's suffrage. 

--------------------- 

Compare with 

زمانی استفاده میشه که شما بخواهید دو چیز که اساس و ماهیت و طبیعت یکسان 

 و مشابهی دارند را مقایسه کنید
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 :مثال

 .بخواهید فلش مموری تون رو با هارد کامپیوترتون مقایسه کنید

 :ثالم

It would be interesting to compare Tokyo with Rome 

 .مقایسه توکیو با رم جالب خواهد بود

The American economy can be compared with the European 

economy to note how military history impacts future economics. 

It would be interesting to compare Purdue with Ohio State. 

Ann has a 3.5 GPA, compared with Jim's 2.9 

 

 همه چیز درباره جمع بستن کلمات در انگلیسی

 

به انتهای آن کلمه اضافه  s برای جمع بستن در زبان انگلیسی به طور معمول

 :کنیممی

 

bottle – bottles 

cup – cups 

 

 :کنیماضافه می es شوندختم می ss و یا ch, x, s ,برای کلماتی که به

box – boxes 
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watch – watches 

moss – mosses 

bus – buses 

 

 شوند،ختم می fe یا f برای کلماتی که به

 :کنیماضافه می es تغییر داده و به آن v را به f حرف

 

wolf – wolves 

wife – wives 

life – lives 

 

 :برخی از کلمات هم کلمه جمع متفاوتی دارند

child – children 

woman – women 

man – men 

mouse – mice 

 

شوند هیچ قانون خاصی ختم می o یا y برای کلماتی هم که به حروف صدادار مثل

 :نداریم
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baby – babies 

toy – toys 

kidney – kidneys 

potato – potatoes 

memo – memos 

stereo – stereos 

 

 :تبرخی از کلمات هم شکل جمع و مفرد شون یکی اس

sheep – sheep 

deer – deer 

series – series 

species – species 

♡♡♡ 

 حرف اضافه نادرست

 

آورند و یا ها حرف اضافه میچند فعل که اکثر زبان آموزان به اشتباه بعد آن

 .اندازندها را جا میحرف اضافه آن

 

Answer to my question 

Answer my question 
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Attack against the enemy 

Attack the enemy 

 

Comprised five chapters 

Comprised of five chapters 

 

Comprise 

 تشکیل شدن، شامل چیزی شدن

 

Enter into the classroom 

Enter the classroom 

 

Enter into 

 یعنی وارد بحثی شدن

Enter into a discussion 

 

Allow / let to him (to) sit 

Allow /let him (to) sit 
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Reached at the school 

Reached the school 

 

Told to her 

Told her 

 

Inside/outside of the house 

Inside/outside the house 

 

 لیست افعال انگلیسی پرکاربرد

 

 

=be .1 بودن 

 

= have .2 داشتن 

 

=do .3 انجام دادن 

 

=say .4 گفتن 
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= go .5 رفتن 

 

= can .6 توانستن 

 

= get .7 دست آوردنبه 

 

= know .8 دانستن، شناختن 

 

=think .9 فکر کردن 

 

= take .10 بردن 

 

 =see .11 دیدن 

 

=come .12 آمدن 

 

=want .13 خواستن 

 

= Look .14  نگاه کردن 
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= use .15استفاده کردن 

 

=find .16 پیدا کردن 

 

= give .17دادن 

 

=tell .18 گفتن 

 

=work .19 کار کردن 

 

=call .20 زنگ زدن 

 

=try .21 سعی کردن 

 

=ask .22 پرسیدن 

 

= need .23 نیاز داشتن 

 

=feel .24 احساس کردن 
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= become .25 شدن 

 

=leave .26 ترک کردن 

 

=put .27گذاشتن 

 

=live .28 زندگی کردن 

 

=mean .29 معنی دادن 

 

=keep .30 نگه داشتن 

 

=let .31 اجازه دادن 

 

=begin 32. شروع کردن 

 

= seem .33 به نظر رسیدن 

 

=help .34 کمک کردن 
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=talk .35 صحبت کردن 

 

=turn .36 پیچیدن 

 

=start .37 شروع کردن 

 

=show .38 نشان دادن 

 

3=hear .39 شنیدن 

 

=listen .40 گوش دادن 

 

=play .41بازی کرن 

 

=run .42دویدن 

 

=move .43حرکت کردن 

 

= like .44 دوست داشتن 
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=bring .45 دنآور 

 

= happen .46 اتفاق افتادن 

 

= Accept.47  پذیرفتن 

 

=write .48 نوشتن 

 

=provide .49 تهیه کردن 

 

=sit .50 نشستن 

 

= stand .51 ایستادن 

 

=lose .52 از دست دادن 

 

=pay .53پرداخت کردن 

 

= Meet.54 مالقات کردن 
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= continue .55 ادامه دادن 

 

=Set .56 تنظیم کردن 

 

=ask .57 پرسیدن 

 

= learn .58 یاد گرفتن 

 

= break .59 شکستن 

 

= change .60 تغییر دادن 

 

= lead .61 رهبری کردن 

 

= understand .62 فهمیدن 

 

= watch .63 تماشا کردن 

 

= buy .64 خریدن 
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 شقایق مهرلوس کاربر انجمن تک رمان

= follow .65 دنبال کردن 

 

= stop .66 توقف کردن 

 

= clean .67 تمیز کردن 

 

= create .68 دنبوجود آور 

 

= speak .69 صحبت کردن 

 

= read .70 خواندن 

 

= allow .71 اجازه دادن 

 

= add .72 اضافه کردن 

 

= spend .73 خرج کردن 

 

= grow .74 رشد کردن 
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 شقایق مهرلوس کاربر انجمن تک رمان

= open .75 باز کردن 

 

= walk .76 راه رفتن 

 

= win .77 برنده شدن 

 

= count .78 شمردن 

 

= Offer .79 پیشنهاد دادن 

 

= remember .80 به یاد آوردن 

 

=eat .81 خوردن 

 

=drink .82 نوشیدن 

 

=appear .83 ظاهر شدن 

 

=wait .84 صبر کردن 
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 شقایق مهرلوس کاربر انجمن تک رمان

= drive .85 رانندگی کردن 

 

= die .86 مردن 

 

= explain .87 توضیح دادن 

 

= send .88 فرستادن 

 

= expect .89 انتظار داشتن 

 

= fly .90 پرواز کردن 

 

= build .91 ساختن 

 

=stay .92 ماندن 

 

= forget .93 فراموش کردن 

 

=fall .94 افتادن 
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 شقایق مهرلوس کاربر انجمن تک رمان

=kill .95 کشتن 

 

=cut .96 بریدن 

 

= close .97 بستن 

 

=rain .98 باریدن 

 

=reply .99 پاسخ دادن 

 

=sell .100 فروختن 

 

=sing .101 آواز خواندن 

 

= succeed .102 موفق شدن 

 

= worry .103 نگران شدن 

 

= put on .104 پوشیدن 
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= wear .105 به تن داشتن 

 

= wash .106 شستن 

 

= teach .107 درس دادن 

 

=boil .108 جوشیدن 

 

= reject .109 رد کردن 

 

= ride .110 راندن 

 

= believe .111 باور کردن 

 

= repair .112 تعمیر کردن 

 

 بصورت فعل Like کلمه

 

 دن است. بعد از فعلدر حالت فعل به معنای لـ*ـذت بردن ، دوست داشتن یا پسندی

like توانید از یک اسم، فعل به صورتمی ingفعل به صورت مصدر با ، to  و
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 :یعنی .استفاده کنید ( how ها یا wh یا یک عبارت اسمی )مثالً با

 

like + noun e.g. I like classrooms. 

like + ing e.g. I like teaching. 

like + to do e.g. I like to teach. 

like + wh- e.g. I like how he teaches. 

♡♡♡ 

 صفت +en =فعل

 

short + en shorten كوتاه كردن 

 

sharp + en sharpen تیز كردن 

 

weak + en weaken ضعیف كردن 

 

 اسم + al=صفت

 

nature + al naturalطبیعي 

 

person + al personal شخصي 
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 شقایق مهرلوس کاربر انجمن تک رمان

 

univere + al universal جهاني 

 

 فعل + ment=اسم

 

 

agree + ment agreement توافق 

 

move + ment movementحركت 

 

punish + ment punishment مجازات 

 

 

 فعل + ing = اسم

 

drive + ing driving رانندگي 

 

smoke + ing smoking سیگار 

 

run + ing running دو 
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 دو اشتباه رایج

 

 left بگید forget نگید

 

 .I forgot my hat in the house. غ

 .I left my hat in the house .ص

 .كالهمو تو خونه جا گزاشتم

 

 on یا at بگید from نگید

 

 .Let's begin from page 10. غ

 .Let's begin at (on) page 10 .ص

 . شروع كنیم ۱۰بیاید از صفحه 

 

 !باهات موافقم

 

 .I am agree with you. غ

 .I agree with you.ص
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 )مال من است این متعلق به من است)

 

 .It is belong to me. غ

 .It belongs to me.ص

♡♡♡ 

thankful و grateful 

 

خواهید از کسی که کاری برای شما شود که شما میوقتی استفاده می grateful از

 .انجام داده تشکر کنید

 :مثال

 .I'm very grateful for all your help .ص

 :و نه به اشتباه

 I'm very thankful .غ

 

 

خواهید یک احساس راحتی را شود که شما میدر زمانی استفاده می thankful از

 .ایدبیان کنید مثال این که بعد از زمین خوردن آسیبی ندیده

 

 :مثال

I'm thankful we got home before it started to rain cats and dogs. 
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♡♡♡ 

 در انگلیسی "take" کاربردهای بسیار مهم فعل

 

 

:Take a shower _1 دوش گرفتن 

 

: Take a nap_2 چرت زدن)خواب کوتاه( 

 

:Take a chance_3 امتحان کردن 

 

:Take a taxi_4 تاکسی گرفتن 

 

;Take a look_5 نگاه کردن 

 

:Take a photo_6 عکس گرفتن 

 

:Take a rest_7 استراحت کردن 

 

; Take notes_8 یادداشت برداشتن 
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:Take an examination_9 امتحان دادن 

 

:Take a seat_10 نشستن 

 

:Take a break_11(استراحت کردن)زنگ تفریح 

 

:Take care of_12 مراقبت کردن از 

 

: Take medicine_13دارو مصرف کردن 

 

:Take someone's place_14 جای کسی را گرفتن 

 

:Take advantage of something_15 سوء استفاده کردن، سود بردن ، 

 

:Take a decision_16 اتخاذ تصمیم 

 

:Take a walk _17پیاده روي كردن 

 

:Take an oath_18 قسم خوردن 
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 شقایق مهرلوس کاربر انجمن تک رمان

: Take cover _19 پناه گرفتن 

 

:Take place _20 اتفاق افتادن، رخ دادن 

 

 ed کاربرد پایانه

 

 edآخر کلمات را نباید به یک شکل تلفظ کرد. 

 .های زیر توجه کنیدبه مثال

 

رای ساختن زمان گذشته ساده و نیز قسمت سوم افعال با قاعده به کار ب ed پایانه

 :رودمی

 تلفظ

 /-Id/ صدای

 /-d/ صدای

 /-t/ صدای

 های گذشته افعالحالت

need » needed 

want » wanted 

fill » filled 

need » needed 
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work » worked 

help » helped 

 ed نحوه تلفظ پایانه

 :دهدمی /-Id/ صدای ed انه، پای/t/ یا /d/ پس از1- 

landed, started, visited, demanded 

 

، /b/ ،/g/ ،/v/ ،/ð/ ،/z/ ،/Ʒ/ صدایپس از حروف صدادار و نیز حروف بی2 -

/Ʒd/ ،/m/ ،/n/ ،/ŋ/،/l/ و /r/پایانه ، ed صدای /d-/ دهدمی: 

tied, paid, robbed, lived, used, judged, seemed, turned, cared, 

failed. 

 

 پایانه /ʃt/ و /p/ ،/k/ ،/f/ ،/Ɵ/ ،/s/ ،/ʃ/ صدا، یعنیپس از بقیه حروف بی3- 

ed صدای /t-/ دهدمی: 

 

developed, looked, laughed, berthed, missed, wished, watched. 

 

 ...ها به همین شکلرو )لوکت( تلفظ کنید نه )لوکد(..بقیه مثال looked مثال

فهمید که حالت رو یاد بگیرید بقیه کلمات را می 3و  1حالت  برای راحتی کار دو

 شودمی 2

♡♡♡ 
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 to be going to و will تفاوت میان

 

 :قصد به انجام عملی در زمان آینده1. 

 

 .استفاده خواهیم کرد will الف( اگر تصمیم در لحظه صحبت گرفته شود آنگاه از

– My bicycle has a flat tire, can you fix it for me? 

– Oh, is that so? ok. I will fix it tomorrow. 

 

استفاده خواهیم  to be going to ب( اگر تصمیم از قبل گرفته شده باشد آنگاه از

 .کرد

– My bicycle has a flat tire. can you fix it for me? 

– Yes, I know. your mother has already told me. I'm going to fix 

it tomorrow. 

 

 :پیش بینی عملی در زمان آینده2 .

 

 to be going to الف( اگر پیش بینی بر اساس شواهد و قرائن باشد، آنگاه از

 .استفاده خواهیم کرد

Look at those black clouds! it is going to rain. 
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ب( اگر منظور از پیش بینی، ابراز عقیده شخصی در مورد چیزی باشد، آنگاه 

 .استفاده خواهیم کرد will از

I think she will like that present you bought for her. 

 

 

 :نکته

کند و الزم به توضیح است که فاعل آن فقط اول عمل می will همانند shall کلمه

کمتر رایج است  will در ضمن این کلمه از We .و I تواند باشد، یعنیشخص می

 .تقاضا برای راهنمایی( استفاده می شود –شنهاد دادن و این کلمه برای مقاصد )پی

Shall we take a taxi? what shall I do next? 

 

 I'm in/at/on تفاوت

 

 

 :کنیماستفاده میin  معموال وقتی در جا و مکانی فیزیکی هستیم از

 

".I'm in the shower" 

".I'm in the lobby" 

".I'm in a car" 

".I'm in a house" 
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".I'm in a school" 

 

در اینه  in تفاوتش با هم کمک میکنه تا بگیم در حال حاضر کجاییم وat  حرف

 :استفاده میشه )general (ترهای فیزیکی عمومیبیشتر برای مکان at که از

 

"I'm at the grocery". 

"I'm at the mall". 

"I'm at the doctor's office". 

"I'm at the park". 

"the airport I'm at". 

 

 :به جای هم استفاده کرد at و in اما بعضی وقتها میشه از

 

".I'm at the mall" 

".I'm in the mall" 

".I'm at the park" 

".I'm in the park" 

".I'm at the grocery" 

".I'm in the grocery" 
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 :کنیمهای غیر فیزیکی استفاده میدر موقعیت on از

 

"I'm on the phone." 

"I'm on my computer." 

"I'm on a bus." 

 

 :کنیماستفاده می good at وقتی بخوایم بگیم که در کاری مهارت داریم از ترکیب

 

".I'm good at drawing" 

".I'm good at video games" 

".I'm good at swimming" 

".I'm good at driving" 

".I'm good at reading" 

".I'm good at sports" 

♡♡♡ 

 'Make' اصطالحات

 

make a difference 

 تفاوت کردن
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make a mess 

 گند زدن

make a mistake 

 اشتباه کردن

make a noise 

 سروصدا کردن

make an effort 

 تالش کردن

make a call 

 تماس گرفتن

make money 

 پول درآوردن

make progress 

 پیشرفت کردن

make trouble 

 دردسر درست کردن

make a U turn 

 دور زدن

make a boo boo 

 سوتی دادن
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make a guff 

 سوتی دادن

make ready 

 آماده کردن

make an example 

 مثال زدن

make discrimination 

 تبعیض قائل شدن

make sb sad 

 کسی را ناراحت کردن

make decission 

 تصمیم گرفتن

make freind 

 دوست شدن

make profit 

 سود کردن

make copy 

 کپی کردن

make a loan 

 وام جور کردن
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♡♡♡ 

 ضمایر موصولی و داللت انها

 

how کیفیت و چگونگی 

how high برای ارتفاع 

how much برای مقدار 

how tall برای قد شخص 

of which برای مالکیت شی 

when برای زمان 

who برای انسان در حالت مفعولی 

how deep برای عمق مکان 

how long ل زمان و مکانبرای طو 

how often برای تکرار عمل 

how well برای کیفیت عمل 

what برای غیر انسان 

where برای مکان 

whose مالکیت شخص و حیوان 

how far برای مسافت 

how many برای تعداد 

how old برای سن 
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how wide برای عرض مکان 

what time برای ساعت 

why برای علت 

♡♡♡ 

go+adjective)صفت( 

 

 .به معنای )شدن(است

 

 :به این مثالها دقت کنید

Go blin کور شدن 

Go deaf کر شدن 

 

 شما همچنین میتوانید برای تغییر رنگ نیز از این عبارت استفاده کنید؛

 :مثال

 

her hair went white. 

 

She stopped breathing and her face went blue. 

 

in time – on time 
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شناسین که مي“سر موقع “رو بیشتر شما به معني  on time و in time یدو کلمه

به حالتي گفته میشه که مثال  on time همین طور هم هست؛ اما با این تفاوت که

 ۱۰با کسي قرار داشته باشین ، اگه شما بتونین دقیقا راس ساعت  ۱۰شما ساعت 

موقع سر قرار  یعني به on time نه زودتر و نه دیرتر سر قرار باشین ، پس شما

قرار دارین و بتونین کمي  ۱۰هم اینکه اگه شما ساعت  in time بودین. در مورد

سر قرار  in time زودتر از ساعت مقرر سر قرار حاضر شین اون موقع شما

 .بودین

 عبارات فعلي

Deal in 

Deal with 

 

 .هر دو عبارِت فعلی فوق از اهمیت کاربرد باالیی در زبان انگلیسی برخوردارند

 .است« د و فروش کردنخری»به معنی  Deal in فعل عبارتی

A bookseller deals in books. 

 

 .است« سر و کار داشتن»به معنی  Deal with فعل عبارتی

This book deals with common mistakes. 

♡♡♡ 
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 چیست ؟ talk و speak فرق بین

 

 .طرفه استاستفاده شود معموال گفتگو یک speak هر زمان فعل

 : مثال

She spoke to her children 

هاش هنگام حرف زدن مادرشون فقط گوش هاش حرف زد ) یعنی بچهاون با بچه

 ) دادنمی

 .کنیم گفتگو دو طرفه استاستفاده می talk که ازولی زمانی

She talked to her children. 

 ) هاش هم با اون صحبت کردناون با بچه هاش گفتگو کرد ) بچه

♡♡♡ 

 tight: و loose کاربرد کلمات

 

، از این دو برای لباس استفاده  tightو loose های کلماتدر کنار سایر استفاده

 .می شود

 .است’ گشاد‘زمانی که برای لباس استفاده می شود به معنی  loose کلمه

 .است’ تنگ‘وقتی که برای لباس استفاده می شود به معنی  tight کلمه

 

 :یک مثال
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I tried on both of the shirts, one is tight and the other is loose. 

 .من هر دو پیراهن رو امتحان کردم، یکیش تنگه و یکی دیگش گشاده

 

 

’ امتحان کردن )لباس(‘به معنی  ’try on‘ در جمله باال فعل ترکیبی :نکته اول

 .است

 

 .استفاده کنیم fit توانیم از فعلاگر لباسی برای ما اندازه باشد می :نکته دوم

This shirt fits me. 

 .این پیراهن اندازمه

♡♡♡ 

 استفاده نادرست از قید

 

 :آید، مثالدانیم که همیشه بعد فعل قید میمی

 

 she sang beautiful .غ

 She sang beautifully .ص

 .خواندزیبا می

 

شود و همان حالت صفت اما بعد از برخی افعال صورت قید به کار بـرده نمی
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 :استفاده میشود، این افعال از این قرارند

 

Look 

Feel 

Sound 

Taste 

Smell 

 

 it sounds beautifully .غ

 

 it sounds beautiful .ص

 .به نظر زیبا است

 

 it feels uncomfortably .غ

 

 it feels uncomfortable .ص

 .احساس ناراحتی میده /داره

 

 it taste sweetly. غ
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 it tastes sweet .ص

 .شیرینه

♡♡♡ 

 :کار میرود. مانندبه معنای پیشین؛ اولین است. به همراه اسامی به ex پیشوند۱

.husband-president, ex-ex 

 

کار میرود. به معنای پیشین؛ قبلی است. به همراه فعل و اسم به : fore پیشوند۲

 :مانند

foretell, forewarn, foreshadow, foreknowledge, foretaste. 

 

کار میرود. به معنای پس از؛ بعد است. به همراه اسم و صفت به : post پیشوند۳

 :مانند

post-war, post-election, post-classical. 

 

 :مانندکار میرود. به معنای قبل از است. به همراه اسم و صفت به : pre پیشوند۴

pre-war, pre-school, pre-marital. 

 

 :کار میرود. مانندبه معنای دوباره است. به همراه فعل و اسم به : re پیشوند۵

rebuild, reclaim, re-use, re-evaluate, re-analysis, renew. 
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 پسوندها

 

-ed 

 کند. کلمهها را به گذشته تبدیل میشود و زمان آنبه افعال اضافه می ed پسوند

 workedیک مثال برای این پسوند است. 

 

 :مثال های بیشتر

cleaned, looked, walked 

 

-er 

 

 :این پسوند دو کاربرد مهم دارد

 

 .آوردها را بوجود میشود و اسامی آنبا افعال ترکیب می

 

 شود به کلمهشود و تبدیل میدرس دادن ( اضافه می( teach مثال به فعل

teacher که شغل هست. 

 

 :های بیشترمثال

baker, leader, player 
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شود که به صفات تک هجایی برای مقایسه کردن اضافه می er در کاربرد دوم

 .باشدمربوط به ضمایر تفضیلی می

Robert is taller than his friend. 

 .وستش بلندتر استرابرت از د

 

 :های بیشترمثال

bigger, longer, older 

♡♡♡ 

 when , since , as , whether کلمه ربط 4کاربرد 

 

when 

 : دو کاربرد عمده داره

زمان در حال انجام بوده باشند، یعنی وقتی یکی وقتی دو عمل به صورت هم1  .

 خ داده باشهشده، عمل دیگر رها به صورت استمراری انجام میاز اون

when she was cooking , she burnes her finger 

 

 وقتی دو عمل به صورت متعاقب ) پس از هم( انجام شوند2  .

he left his room, when he had finished his work 
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since 

 این کلمه هم دو کاربرد عمده داره

 

 به معنی "از" و "از وقتی که" هست1 .

since she came homeshe has watching tv,  

 

 باشدبه معنای "زیرا" و "از آن جایی که " می2 .

since he was hungry, he went to the restaurant 

 

as 

 :کاربرد عمده داره 4

 

به معنای "وقتی که" هست و برای بیان دو عملی که به صورت همزمان انجام 1 .

 میشوند

as she was driving to home, she had an accidebt 

 

  "به معنای "زیرا" و " از آنجایی که2 .

as it is raining, we can't go out 

 

به معنای "همان طور" و برای بیان دو عملی که به صورت هماهنگ و 3 .
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 متناسب انجام میشوند

more as I continued reading the book, I enjoyed more and 

 

 برای ساختن صفات تساوی یا قید های حالت تساوی4 .

he types as carefully as U do 

 

 

whether .....or 

 ".......به معنای "چه...چه...." یا " خواه.......خواه

I will go to visit them, whether U come or not 

 

Make up mind Make mind up 

 تصمیم گرفتن درمورد چیزی

 

یعنی تصمیم گرفتن؛ اما وقتی بخواهید  Make a decision دانید کهالبته می

 .تر صحبت کنیدتر و اصطالحیقشنگ

 :از اصطالح

Make up mind/ Make mind up 

 .توانید استفاده کنیدمی
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 تصمیم گرفتن

 :مثال

I don't have time all day. Make up your mind 

 .من کل روز رو وقت ندارم ها، تصمیِمت رو بگیر

 

Bob: Make your mind up. We have to catch the plane. 

Mary: I'm not sure I want to go. 

 .تصمیمت رو بگیر باید به پرواز برسیم

 .مطمئن نیستم که بخواهم بیایم

 

I wish he’d hurry up and make his mind up. 

 ای کاش عجله کنه و سریع تصمیمش رو بگیره

 

He couldn’t make up his mind about what to do with the money. 

 .او نتوانست تصمیم بگیرد که با پول چکار کند

 

No more argument. My mind is made up. 

 امدیگه بحث الزم نیست، من تصمیمم را گرفته

 

I could never really make my mind up about him. 
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 .من هرگز نتوانستم در مورد او تصمیم بگیرم

 

You’re old enough to make your own mind up about smoking. 

 .وانی در مورد سیگار کشیدن تصمیم بگیریتست که میاییسنت به اندازه

♡♡♡ 

 

Fish 

 

 

Yesterday we had fishes for dinner. غ*لط 

 

Yesterday we had fish for dinner. صحیح 

 

 Fishتوان آن را به عنوان غذا یا به صورت تعداد زیاد همیشه مفرد است و نمی

 .جمع بست

 

به ندرت، زمانی که ماهی به صورت تکی یا به تعداد کم مورد نظرمان باشد آن 

 .بندیمرا جمع می

 

I caught three small fishes. 
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 .من سه ماهی کوچک گرفتم

 

Money 

 

 

All her money are kept in the bank. غ*لط 

 

All her money is kept in the bank. صحیح 

 

 Moneyگیردمارش است و همیشه فعل مفرد مییک اسم غیر قابل ش. 

 

News 

 

I’m glad that the news are good. غ*لط 

 

I’m glad that the news is good. صحیح 

 

 News با اینکه در ظاهر شکل جمع دارد ولی در حقیقت یک اسم غیر قابل

 گیرند بنابر اینشمارش است و اسامی غیر قابل شمارش همیشه فعل مفرد می



www.taakroman.ir 

 

 

  

 
135 

 

 هتل گرامر

 شقایق مهرلوس کاربر انجمن تک رمان

 newsگیردهمیشه فعل مفرد می. 

 

This and These 

 

This errors are sometimes made by people. غ*لط 

 

These errors are sometimes made by people. صحیح 

 

 .اگر اسم اشاره شده در جمله، جمع باشد صفت اشاره آن هم باید جمع باشد

 

 کاربرد حروف اضافه

in 

 :توان در موارد زیر استفاده کرداز این حرف اضافه می

 های نامعین در طول روز, ماه ,فصل و سالدر زمان -1

She always reads newspapers in the morning 

 

In the summer, we have a rainy season for three weeks 

 

The new semester will start in March 
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In April in the spring 

 

In 2006 in the evening 

 

 برای نشان دادن یک موقعیت یا مکان -2

 

My hometown is Los Angeles, which is in California 

 

I am currently staying in a hotel 

 

She looked me directly in the eyes 

 

 برای شکل, رنگ, اندازه -3

 

The students stood in a circle 

 

This jacket comes in four different sizes 

 

This painting is mostly in blue 
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 برای بیان کردن باور, ایده, احساس و عالقه -4

 

I believe in the next life 

 

We are not interested in gambling 

 

 هاها و استانها, پایتختها, ایالتبا نام شهرها کشورها, قاره -5

 

In Tehran in Iran in new York 

 

In a village in Asia in the desert 

 

At 

 :در موارد زیر استفاده می شود

 

 برای اشاره کردن به یک زمان مشخص -1

 

I will meet you at 12 p.m 

 

The bus will stop here at 5:45 p.m 
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 برای اشاره کردن به یک مکان مشخص -2

 

He is at home 

 

She lives at Gerald hotel 

 

There were hundreds of people at the park 

 

We saw a baseball game at the stadium 

 

There is a party at the club house 

 

 آدرس ایمیل برای اشاره کردن به -3

 

atmj@defg.com Please email me at 

 

 برای اشاره کردن به یک فعالیت -4

 

He laughed at my acting 

mailto:atmj@defg.com
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I am good at drawing a portrait 

 

 با جشن ها و تعطیالت -5

 

At Christmas at the new year at the weekend 

 

 اشاره کردن به محل کارهمچنین برای  -6

 

He works at Wall Street 

 

She works at Cardiff hospital 

 

I study at Tehran university 

 

 چند کاربرد دیگر از این حرف اضافه درباره زمان و مکان -7

 

At the moment at first at least at last at present at most 
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at night at midnight at noon at war at once at the same time at 

sunrise 

 

 نکاتی در مورد خواهش کردن

 

های دوستانه و غیر رسمی برای خواهش کردن اغلب جمله به در موقعیت

 .شوداضافه می ? will you شود و در آخر جملهصورت امری گفته می

 

 turn down the music, will you صدای موسیقی را کم کن لطفا

 put your books away,will you هایت را سر جایشان بگذر لطفاکتاب

 pick up your things will you وسائلت را از روی زمین جمع کن لطفا

 

 :رودهای زیر به کار میدر پاسخ اغلب عبارت

ok 

sure 

yeah ,ok 

 

های رایج ترین عبارتی که برای خواهش کردن در موقعیت شاید بتوان گفت

 .باشدمی can you.... عبارت رودرسمی به کار می دوستانه و غیر
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 can you turn up the tv(please ) لطفا صدای تلویزیون را زیاد کن

 can you give me a hand with the ها کمکم کنی؟میتونی در شستن ظرف

dishes 

 can you lend me a couple of فردا چند دالر به من قرض بدی؟میتونی تا 

dollars untill tomorrow 

 

  i'mابتدا عبارت اگر بخواهیم خواهش کسی را در یک موقعیت دوستانه رد کنیم

 sorry i cantکنیم. مثالذکر می را گفته سپس دلیل خود را: 

 

 David , put that dictionary away دیوید آن دیکشنری را سر جایش بگذار

will you 

 sorry i cant i'm using it کنمتوانم دارم ازآن استفاده میمتاسفانه نمی

 

  could youهایاغلب از عبارت ترهای رسمیبرای خواهش کردن در موقعیت

 possibly / could youشوداستفاده می. 

 

 u show me the could yoشود لطفا آدرس هتل هیلتون را به من بدهید؟می

way to the hilton hotel 

  could you ask mary to contactلطفا از مری بخواهید بامن تماس بگیرد

me 
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باشند و در می could you تقریبا معادل would you و will you هایعبارت

 .روندتر به کار میهای رسمیموقعیت

 ممکن است لطفا در پر کردن این تقاضانامه به من کمک کنید ؟

will you / would you help me with this application form please 

 

  i'm afraid iبرای دادن پاسخ های منفی به خواهش های رسمی اغلب عبارت

 cant(  متاسفانه نمیتوانم) گفته شه و سپس دلیل ان ذکر میشود. 

 

 could you give me a ride home لطفا مرابه خانه برسانید ؟ممکن است 

 i'm afraid i cant .my car is in متاسفانه نمیتوام. ماشینم در تعمیرگاه است

the garage 

 could you help me fill out these میوانید کمک کنید این فرم ها را پر کنم؟

forms 

 i'm afraid i cant i'm in a big hurry متاسفانه نمیتوانم. خیلی عجله دارم

 

های هایی که برای خواهش کردن در موقعیتیکی از مهم ترین عبارت

 باید توجه داشت که بعد از فعل. میباشد woul you mind رایج است رسمی

 mindشکل ing  )افعال به کار میرود.این عبارت به مفهوم )بی زحمت لطفا

 .است
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 would you mind putting out خاموش کنید بی زحمت/ لطفا سیگارتان را

your cigarette 

 

 would you mind opening the window بی زحمت پنجره را باز کنید

 

 

اگر بخواهیم خواهش  would you mind باید توجه داشت که به هنگام استفاده از

 :های منفی مانند عبارت های زیر استفاده کنیمرا بپذیریم باید از عبارت

 

would you mind helping me with the cleaning 

 زحمتی نیست که در نظافت کمکم کنید؟

 No, not at all (اشکالی ندارد -نه اصال/ نه ابدا) زحمتی نیست 

 

 از عبارت هایی مانند would you mind بنابراین در پاسخ مثبت به خواهش

 yes i wouldیا yes of course یشودو نظایر آن استفاده نم. 

 

باید توجه داشت که کاربرد عبارت های رسمی فقط محدود به موقعیت های 

رسمی نیست. گاهی ما از دوستان یا نزدیکان خود خواهشی میکنیم که انجام آن 

کار آسانی نیست و یا خواهش ما خواهش بزرگ و مهمی است در این حالت 
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 .معموال گوینده از عبارت های رسمی تر استفاده میکند

 

پسر خطاب به پدرش (:پدر فکر میکنی بتوانی یک لپ تاپ برایم بخری؟واقعا )

 یکی الزم دارم

Dad, do you think you could buy me a laptop, i really need one 

 

 اسم های قابل شمارش و غیر قابل شمارش

 ( count nouns and non-count nouns) 

 

Count nouns– اسم های قابل شمارش 

 

توان آن را شمرد. مثل یک میز، دو هایی هستند که میهای قابل شمارش اسماسم

 .قاشق، ده فنجان

 

 :کنیدهای قابل شمارش را در زیر مشاهده میتعدادی از اسم

 

pen, computer, bottle, spoon, desk, cup, television, chair, shoe, 

finger, flower, camera, stick, balloon, book, table, comb, etc. 

 

 .کنیمها استفاده میپس از آنs  های قابل شمارش ازبرای جمع بستن اسم :1نکته 
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pens, computers, bottles, spoons, desks, cups, televisions, chairs, 

shoes, fingers, flowers, cameras, sticks, balloons, books, tables, 

combs, etc. 

 

 .توان اصطالحات زیر را استفاده کردها میاینگونه اسم برای :2نکته 

 

a fewچندتا 

 

Few چندتا 

 

Someتعدادی 

 

Many تعداد زیادی 

 

These اینها 

 

Each هریک 

 

Every هر یک 
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a few pens, a few computers, many bottles, some spoons, every 

desk, each cup, these televisions, the number of chairs, a few 

shoes, a few fingers, many flowers, some cameras, every stick, 

each balloon, these books, the number of tables, many combs, 

etc. 

 

 .استفاده کرد the و یا a/an از های قابل شمارشتوان قبل از اسممی: 3نکته 

 

a pen, the computer, a bottle, the spoon, a desk, the cup, a 

television, the chair, a shoe, the finger, a flower, the camera, a 

stick, the balloon, a book, the table, a comb, etc. 

 

 .کنیماستفاده نمی much از های قابل شمارشقبل از اسم : 4نکته 

 

Non-count nouns های غیرقابل شمارشاسم - 

 

 .ها نمی توان شمرداسم های غیر قابل شمارش را برعکس قابل شمارش
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 :هاای از این اسمنمونه

 

Water, wood, ice, air, oxygen, English, Spanish, traffic, 

furniture, milk, wine, sugar, rice, meat, flour, soccer, sunshine, 

etc. 

 

 .وان جمع بستتهای غیرقابل شمارش را نمیاسم :1نکته 

 

استفاده کرد؛ اما گاهی  a/an توان بانمی های غیرقابل شمارش رااسم :2نکته 

به کار بریم. که در این حالت معنی جمله تغییر  the توانیم بامواقع می

 :مثال. کندمی

 

= Water is cold.آب سرد است. 

 

= The water is cold.خصوص قرار در اینجا منظور آبی است که در جایی م

 .دارد. مثال آب یک دریاچه

 .پس مهم است که به موقعیت جمله توجه داشته باشیم

 :های بیشتر را در زیر ببینیدمثال
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Sugar is sweet. 

The sunshine is beautiful. 

I drink milk. 

He eats rice. 

We watch soccer together. 

 

 اما در زبان انگلیسی نان یاگوییم یک نان؛ ما در زبان فارسی می :3نکته 

bread غیرقابل شمارش است. پس قبل از آن a گیرد. مثالقرار نمی: 

 

= I buy a bread>این جمله غ*لط است. 

 

= I buy bread. >این جمله صحیح است. 

 

های غیر قابل شمارش از اصطالحات زیر استفاده توان قبل از اسممی :4نکته 

 :کرد

 

Some مقداری 

 

Anyیچیز 
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Enough کافی 

 

This این 

 

That آن 

 

Much خیلی 

 

 :به مثال های زیر دقت کنید

 

We ate some rice and milk. 

 

 .ما مقداری برنج و شیر خوردیم

 

I hope to see some sunshine today. 

 

 .امیدوارم امروز کمی از نورخورشید را بببینم

 

This meat is good. 

 



www.taakroman.ir 

 

 

  

 
150 

 

 هتل گرامر

 شقایق مهرلوس کاربر انجمن تک رمان

 .این گوشت خوب است

 

She does not speak much Spanish. 

 

 .کنداو خیلی اسپانیایی صحبت نمی

 

Do you see any traffic on the road? 

 

 آیا ترافیکی در جاده دیدی؟

 

That drink is very cold. 

 

 .این نو*شی*دنی خیلی سرد است

 

استفاده  those و these توان ازهای غیرقابل شمارش نمیقبل از اسم: 5نکته 

 .های قابل شمارش استاین ضمایر فقط برای اسم .کرد

 پسوند –ریشه -گرامر پیشوند

 

 

باشد که پیشوند می e ریشه بوده و ject دقت کنیم. در این کلمه eject یبه کلمه
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به معنای بیرون کردن یا پرتاب  cteje هادهد لذا ترکیب آنمعنای خارج کردن می

 .دهدبه سمت خارج می

 

 

 روش پیدا کردن ریشه ی کلمات

 

های ی فراوان و دیدن کلمات در حالتی کلمات با مطالعهپیدا کردن ریشه

 action – active : مختلفشان ) اسم ، فعل صفت و ... ( مثال شما با دیدن کلمات

- interact ی کلمهشویم ریشهبه مرور متوجه می act باشدمی. 

ها بعد از  suffixیا آیند پسوند های کلمه میها قبل از ریشه prefix پیشوندها یا

 .آیندریشه می

 

 گیریم؟ها را یاد میها و ریشهها و پسوندچرا پیشوند

 

تعداد زیادی از کلمات انگلیسی دارای یک مفهوم واحد هستند که با اضافه کردن 

به  polit یشود. مثال کلمهها ایجاد میپیشوند و پسوند تغییر جزیی در معنای آن

شود صفت جدیدی به آن اضافه می im پیشوند منفی سازمعنای ادب است. وقتی 

 .ادببه معنای بی :impolite نامساخته ایم به

 

یعنی  impolitely اضافه شود قید ساخته می شود ly وقتی به همین کلمه پسوند
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  .ادبانهبی

 .توانیم لغات زیادی را یاد بگیریمبنابراین با یادگیری پسوندها و پیشوندها می

 سازندسوندها یا پیشوندها از کلمه : صفت، اسم، قید میبرخی پ

 کنندطور کلی مفهوم آن را منفی مییا به

 .با صدای بلند Loudly .سازدقید می ly پسوند :مثال

 بادقت -محتاط careful : سازدصفت می full پسوند :مثال

 عمل کار – action : سازداسم می tion- پسوند :مثال

 غمگین – unhappy .منفی ساز است un پسوند :مثال

 

 :انواع پیشوند های منفی ساز.۱

Anti : anti+virus= antivirus انتی ویروس 

Dis: Dis+like=dislike دوست نداشتن 

Im: im+polite=impolite بی ادب 

Ir: ir+ regular= irregular بی نظم 

In: in+visible = invisible نا مرئی 

 

 : پسوندهای صفت ساز.۲

-able - توانایی انجام کاری را داشتن –accept+able = acceptable قابل

 -قبول

-al – - مربوط به چیزی Center+al = central - بخش مرکزی 
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-ative – - مربوط به چیزی act + tive = active - فعال 

- ful – - پر ازچیزی بودن hope+full = hopeful امیدوار 

-er-مقایسه دو چیز باهم > loud+er=louderبلندتر 

less. فقدان چیزی > fear+less=fearless نترس و بی باک 

Ous-eous-ious دارا بودن یک کیفیت -> joy+ous = joyous  خوشی و

 سرور

Est- < صفت مقایسه ای میسازد biggest بزرگ و با عظمت 

En – از جنس چیزی ساخته شده باشد > gold+en = golden طالیی 

 

 : قید ساز پسوندهای.۳

ly و fully از مهمترین پسوندهای قید ساز هستند 

 . با احتیاط carefully به آسانی و simply : مثال

 : برخی پسوندها اسم می سازند

-ment > attach + ment = attachment پیوست 

-ation>inform+ation = information اطالعات 

-ing> mean+ing = meaning معنی و مفهوم 

- ist > antgon+ist = antagonist رقیب 

- logy> psycho+logy = psychology روانشناس 

Ness> kind+ness = kindness مهربانی و لطف 

Er > work+er = worker کارگر 
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Super > super+star = superstar 

Sub> sub + marin = submarine زیردریایی 

Under > under+sea = undersea 

Re > re+turn = return برگشت 

Mid > mid+way = midway میان راه 

S سوم شخص و s ها وجمع بستن اسم ed  در افعال باقاعده در زمان گذشته نیز

 .از پسوندهای رایج است

 

 

 :سخن پایانی

 

 .خب تو این مجموعه سعی کردم بخش قابل توجه و مهم گرامر رو بگم

ها جزو قطعا این تمام گرامر نیست و یک دنیای وسیعی داره؛ ولی این

 .ها بود و امیدوارم کمک کننده باشهترینمهم

 .کنندبا تشکر از تمام کسانی که وقتشون رو صرف این مجموعه می
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این فایل در سایت تک رمان تایپ و منتشر شده است. هرگونه کپی برداری پیگرد 

 .قانونی دارد

 .منتشر کردن آثار خود به سایت تک رمان مراجعه کنید برای

TaakRoman.IR 

Forums.TaakRoman.IR 

 

 :برای تایپ و منتشر کردن آثار خود به لینک زیر مراجعه کنید

https://forums.taakroman.ir/ 


