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  فهرست نکات
  

 صفحه  عنوان نکته  نکته

 difficulty  1الگوهاي مهم با  1
 absolutely  2و  very ي مهم در مورد یه نکته  2
 2  اي نداره؟انجام فالن کار فایدهچجوري بگیم   3
 3  چجوري بگیم یه کاري ارزش انجام دادن داره؟  4
 4  در حالت منفی استفاده کنیم؟ had better چجوري از  5
 the other one  5و  another oneتفاوت   6
 5  ي فوق العاده مهم در مورد زمان آینده یه نکته  7
 bad  6و  goodي مهم و کاربردي در مورد  یه نکته  8
 7  ؟ at the beginningیا  in the beginningبگیم   9

 familiar  8حالت هاي رایج استفاده از   10
 remind  9و  rememberدو الگوي مهم با   11
 fall down  10 و fall off تفاوت  12
 every  11ي فوق العاده مهم در مورد  سه نکته  13
 How long  11یه نکته در مورد   14
 all  12ي کاربردي در مورد  یه نکته  15
 everybody/everyone  13و  allتفاوت   16
 14  ي فوق العاده قشنگ در مورد کاربرد قیود زمان یه نکته  17
 15  چجوري بگیم، مجبورم نکن فالن کار رو انجام بدم؟  18
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 صفحه  عنوان نکته  نکته

 as you know  15کاربرد   19
 I never knew  16یه الگوي کاربردي با   20
 pass the time  16و  spendیه نکته در مورد   21
 still  17و  alreadyو  yetتفاوت   22
 remember doing  18و  remember to doکاربرد   23
 19  و زمان حال استمراري be going toتفاوت   24
 actually  19نکات کاربردي در مورد   25
 have to  21با  going toیه الگوي جالب   26
 let  22الگوي کاربردي با   27
 people  23و  person  ،peoplesو  personsتفاوت   28
 make  24یه نکته در مورد   29
 in case  25کاربرد   30
 26  زحمت کش ain’tکاربرد   31
 It’s as well  27یه نکته در مورد   32
 see  28و  watchتفاوت   33
 29  یه ریزنکته که اشتباه رایج خیلیاست  34
 29  چجوري علت انجام یه کاري رو بگیم؟  35
 good at  30و  good inتفاوت   36
 well  31و  goodتفاوت   37
 31 ي مهم در مورد افعال حسی یه نکته  38
 33  فالن کار چیه؟ ي چجوري بپرسیم فایده  39
 get  34یه کاربرد باحال با   40
 ever  35کاربرد کلمات پرسشی به همراه   41
 arrive at  36و  arrive inتفاوت   42
 go on to do  36و  go on doingکاربرد   43
 37  چجوري بپرسیم، فکر میکنی بتونم فالن کار رو انجام بدم؟  44
 38  یه ساختار خوشگل براي درخواست کردن  45
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 صفحه  عنوان نکته  نکته

 38  استفاده کنیم؟ مصدراز  am/is/areمیتونیم بعد از   46
 borrow  39و  lendتفاوت   47
 as well as  39نکات کاربردي در مورد   48
 hear  41یه نکته در مورد فعل   49
 direct questions  42سؤاالت مستقیم   50
 43  چجوري بگیم میخواستم فالن کار رو انجام بدم؟  51
 43  چجوري بگیم وسط انجام کاري هستم؟  52
 44  و حروف اضافه ش dieفعل   53
 Is that  45و  Does thatتفاوت   54
 Are you  45و  Do youتفاوت   55
 46  چجوري بگیم احتمالش زیاده که فالن اتفاق بیوفته؟  56
 47  دار ingبه همراه فعل  afterي خیلی مهم در مورد  یه نکته  57
 48  چجوري بگیم که بدون کمک کسی کاري رو انجام دادیم؟  58
 I won’t have  49کاربرد   59
 50  دو نکته در مورد موي سر  60
 may be  51و  maybeتفاوت   61
 51  چجوري بگیم، از یه چیزي حالمون به هم میخوره؟  62
 52  چجوري بگیم من کل روز رو به انجام فالن کار گذروندم؟  63
 suit  53و  matchیه نکته در مورد   64
 did  54و  doesو  doي مهم در مورد  سه نکته  65
 pay  55ي مهم در مورد  یه نکته  66
 never  56و  nothing و nobodyیه نکته در مورد   67
 was able to  57و  couldتفاوت   68
 remind about  58و  remind ofتفاوت   69
چجوري بگیم فقططط از این طریق بـود کـه تونسـتم فـالن       70

  کارو انجام بدم؟
59 

 once  60دو تا از کاربردهاي   71
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 صفحه  عنوان نکته  نکته

عمراًااا فالنی فالن کارو انجام چجوري با شدت و تأکید بگیم   72
  بده؟

61 

 suggest  61ي مهم در مورد  یه نکته  73
 suggest  62 و offer تفاوت  74
 search  63ي کاربردي در مورد  یه نکته  75
 64  هرگز نباید فالن کار رو انجام میدادم؟ چجوري بگیم  76
 yet  65یکی از کاربردهاي   77
 66  فالن چیز یا کس رو تحمل کنم؟ چجوري بگیم، دیگه نمیتونم  78
 every  66و  eachي مهم در مورد  یه نکته  79
 would  68و  wishیه الگوي کاربردي با   80
 as far as  68و  untilتفاوت   81
 oldest  69و  eldestتفاوت   82
 unless  70یه نکته در مورد   83
 71  چجوري با تعجب یا عصبانیت سؤال بپرسیم؟  84
 71  ترتیب قیود مکان و زمان  85
 the few  72و  a fewو  fewتفاوت   86
 some  73یه نکته در مورد   87
 74  چجوري بگیم، جبران میکنم؟  88
 no  75و  anyتفاوت   89
 75  یه نکته در مورد جمالت امري  90
 76  ي امري رو منفی کنیم؟ چجوري جمله  91
 It’s time  77کاربرد   92
 78  ( قسمت اول ) would ratherکاربرد   93
 79  ( قسمت دوم ) would ratherکاربرد   94
 80  یه الگوي خوشگل و کاربردي  95
 81  مالکیت sیه نکته در مورد   96
 may as well  81کاربرد   97
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 صفحه  عنوان نکته  نکته

 go on  82طالیی در مورد  ي یه نکته  98
 take a long time  83و  take longتفاوت   99
 86  مورد زماني مهم در  یه نکته  100
 86  چجوري قول بدیم؟  101
 87  چجوري بگیم، همیشه دلم میخواست فالن کار رو انجام بدم؟  102
 88  دو الگوي کاربردي  103
 gone to  88و  been toو  been inتفاوت   104
 made from  89و  made ofتفاوت   105
 have  90دو الگوي مهم با   106
 have  91ه الگوي بشدت کاربردي با ی  107
 amount of  92و  the number ofو  a number ofتفاوت   108
 come back  94و  go backو  turn backکاربرد   109
 don’t mind  95و  doesn’t matterکاربرد   110
 which  96و  whatتفاوت   111
 Double Negatives  96یه نکته در مورد   112
 if not  98و  if soکاربرد   113
 too  98یه نکته در مورد   114
 whether  99و  ifتفاوت   115
 if … then  101کاربرد   116
 even if  101 و ifیه نکته در مورد   117
 not … enough  102و  tooتفاوت   118
 quite/ pretty/ rather/ fairly  102یه نکته در مورد   119
 103  به همراه مصدر whyکاربرد   120
 104  به همراه مصدر why notکاربرد   121
 while  104و  duringتفاوت   122
 further  105یه نکته در مورد   123
 106  چجوري به صفات مقایسه اي حس و حال بیشتري بدیم؟  124
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 صفحه  عنوان نکته  نکته

 106  و صفات مقایسه اي anyترکیب بی نظیر   125
 107  تکرار یه صفت مقایسه اي پشت سر هم  126
 on  108و  in  ،onto و intoتفاوت   127
 little  109ي ریززززز در مورد  یه نکته  128
 109  یه الگوي خوشگل و کاربردي  129
 except  110و  withoutتفاوت   130
 every  110ي مهم در مورد  یه نکته  131
 if  111و  whenتفاوت   132
 112  چجوري بگم توي فالن چیز بد نیستم؟  133
 one  113و  onesتفاوت   134
 specially 114و  especiallyتفاوت   135
 ask  115ي کاربردي در مورد  یه نکته  136
 just now  115کاربرد   137
 the last week  116و  last weekفرق   138
 I wonder  117یه نکته در مورد   139
 118  براي گذشته hopeکاربرد   140
 I was 119و  I wereتفاوت   141
 120  ي عجیب در مورد جمالت شرطی یه نکته  142
 important  121ي مهم در مورد  یه نکته  143
 very  121و  muchي مهم در مورد  یه نکته  144
 123  اشاره هاي کلی و اشاره هاي خاص  145
 124  از چه نوع اسمی استفاده کنم؟ anyبعد از   146
 accept  124و  exceptتفاوت   147
 ago  125دو نکته در مورد   148
 there  126و  hereدو نکته در مورد   149
 ask for  127و  askتفاوت   150
 far  128یه نکته در مورد   151
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 صفحه  عنوان نکته  نکته

 128  دار ingبه همراه فعل  needکاربرد   152
 very much  129ي خیلی مهم در مورد  یه نکته  153
 as if 129سه نکته در مورد   154
 could have  130ساختار کاربردي   155
 so far  131و  until nowتفاوت   156
 132  ترتیب قیود زمان چجوریه؟  157
 if only  133دو نکته در مورد   158
 because  133و  soتفاوت   159
 one another  134و  each otherتفاوت   160
 already  135کاربرد   161
162  already 136  کجاي جمله میاد؟ 
 very much  137کاربردهاي   163
 perhaps  137و  maybeتفاوت   164
 should not  138کاربرد   165
 see a movie  139و  watch a movieتفاوت   166
 at the same time  140کاربرد   167
 the next  141و  nextتفاوت   168
 a lot  141یه کاربرد   169
 just  142یه کاربرد رایج   170
 I’m afraid  143کاربرد   171
 be looking to do something  144کاربرد   172
 It’s been  145کاربرد   173
 going to  146و  want toتفاوت   174
 ever  147یه الگوي خوشگل با   175
 anymore  148کاربرد   176
 keep  148یکی از کاربردهاي   177
 beside  150و  besidesتفاوت   178
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 صفحه  عنوان نکته  نکته

 in time  151و  on timeتفاوت   179
 almost  152چند نکته در مورد   180
 just the same  152کاربرد   181
 get  153یکی از کاربردهاي   182
 only  154سه نکته در مورد   183
 still  155چند نکته در مورد   184
 can’t say  156کاربردهاي   185
 think about  157و  think ofتفاوت   186
 I can’t stand  158کاربرد   187
 whose  158یه نکته در مورد   188
 lately  159یه نکته در مورد   189
 How long  160یه الگوي کاربردي با   190
 pretty  161و  veryتفاوت   191
 more and more  162یه نکته در مورد   192
 awhile  163و  a whileیه نکته در مورد   193
 Why  165و  How comeتفاوت   194
 make  166یه نکته در مورد   195
 need  167ي کاربردي با  یه نکته  196
 home  168ي مهم در مورد  یه نکته  197
 hate  169و  likeو  loveیه نکته در مورد افعال   198
 I like doing  170و  I like to doتفاوت   199
 will  170یه ساختار کاربردي با   200
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  مقدمه
 

  سالم رفقاي من!
  امیدوارم حالتون عالی عالی باشه.

اي کـه بـه مـن دادیـد،      نظیر شما از جلد اول، با انرژي فـوق العـاده   بعد از استقبال بی
تصمیم گرفتم در اولین فرصت جلد دوم رو هم آمـاده و تقـدیم شـما کـنم. البتـه آمـاده       

وقت بیشتري رو بـراي نوشـتن ایـن نکـات      چونکردن نکات جلد دوم کمی طول کشید 
تقویـت   ي گذاشتم تا در نهایـت کتـابی کـه تقـدیمتون میشـه بتونـه حسـابی در زمینـه        

  گرامرتون مفید باشه و مثل کتاب اول رضایت شمارو جلب کنه.
کـه   خوشـگل و کـاربردي گرامـرِ    ي نکتـه  200کتاب قبلی شامل مثل این کتاب هم 

  برید. ابی لذت میمطمئنم از خوندن این نکات حس
نکاتی که در این کتاب و کتاب قبلی تقدیم شـما شـده بـه شـدت رایـج و کـاربردي       

هـاي مخـتلفم بـوده و مطمئـنم      آموزهاي مـن در کـالس   هستن و اغلب اونا سؤاالت زبان
  خیلی از این نکات میتونه جواب سؤاالت شما هم باشه.

  داستان بخونید و جلو برید! فقط یادتون نره، قرار نیست این کتاب رو مثل رمان و
اینو بدونید که در مسیر یادگیري زبان، شما نباید از هیچ چیزي سـاده بگذریـد. مـن    
نکات رو خیلی ساده براتون توضیح دادم، شما بعـد از یـادگیري هرنکتـه، باااااایـد حسـابی      

اده کنیـد.  اي که یاد میگیرید حسابی استف مثال بزنید و تمرین کنید. یعنی باید از هر نکته
کنید و هـم   سازي و تمرین می هم روي کاغذ هم با صداي بلند. پس هم روي کاغذ جمله

هاي من، بلکـه   کنید. نه تنها براي نکات کتاب اون جمالت رو بارها با صداي بلند تکرار می
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سازي باشید، حاال مهم نیست کجا کالس میریـد   شما همیشه باید در حال تمرین و جمله
  میخونین. اصالً زبان یعنی تمرین و تکرار منظم و همیشگی.یا چه کتابی 

هاتون، حداقل روزي سـه الـی چهـار نکتـه از      شخصی و برنامه ي پس در کنار مطالعه
کتاب رو با دقت بخونید و حسابی تمـرین کنیـد و مطمـئن باشـید کـه دنیـاي قشـنگی        

و تند تند نخونید، بـا  منتظرتونه. حواستون باشه که کیفیت رو فداي کمیت نکنید. نکات ر
  صبر و حوصله برید تو دل نکات!

و سـعی کنیـد   بکنید خودتون یه سرچ ساده در گوگل  ،حتی بعد از یادگیري هر نکته
هارو با  ها درگیر کنید. همون مثال هاي بیشتري پیدا کنید و بعد خودتونو با اون مثال مثال

جدید بسازید و مرتب تکرار کنیـد  با تغییرات خیلی ساده جمالت  .صداي بلند تکرار کنید
  ي بعدي رو شروع نکنید. و تا زمانی که روي اون نکته مسلط نشدید، یادگیري نکته

یادتون نره پیج اینستاگرام منو حتماً دنبال کنیـد کـه بـراي یـادگیریتون یـه مکمـل       
کلـی   هاي منظم و روزانـه،  ها و استوري س و اونجا میتونید هر روز در قالب پست العاده فوق
جـز اولـین   و قشنگ و کاربردي یاد بگیرید و از یادگیري کاربردي زبان لذت ببرید  ي نکته

  هاي من با خبر میشن. ها و کالس کسانی باشید که از دوره
 Soheyl_English 

حتماً سایتم رو هم دنبال کنید که من و تیمم در اونجا همواره در حال آمـاده کـردن   
هستیم و به شما کمک میکنیم که با دید بـازتري در مسـیر   محتواهاي مفیدي براي شما 

هـاي   هـا و پکـیج   ها، کـالس  طور میتونید در مورد دوره یادگیري زبان قدم بردارید و همین
 آموزشی من هر نوع اطالعاتی که نیاز دارید رو بدست بیارید.
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 1 نکته

 :وقتی شما توي انجام یه کاري مشکل دارید، الگو به این صورته
➡ to have difficulty (in) doing something 

استفاده کنـیم و بعـدش اون    inي  هاز حرف اضاف difficulty پس باید بعد از
 دار بیاریم. ing فعالیت رو به صورت

 ایرادي نداره. رو هم نیارید، in که البته اگه
I have difficulty in breathing. 

  من توي نفس کشیدن مشکل دارم.
 :الگو اینجوریه ،حاال وقتی با یه چیزي مشکل دارید

➡ to have difficulty with something 
:   مثالً

She has difficulty with math. 
 اون با ریاضی مشکل داره.

 بریم براي چندتا مثال:
o People with asthma have difficulty in breathing. 
o You may have difficulty with this book at first, but 

you'll find it easier as you go along. 
o Many people have difficulty in rebuilding their lives 

when they come out of prison. 
o Young children often have difficulty expressing themselves. 
o Some have difficulty in writing and spelling. 
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 2 نکته

اسـتفاده   veryقوي هستن، از و دقت کنین، با صفاتی که شدتشون باالست 
 ممم.منمیکنیم

 استفاده میکنیم. absolutelyبه جاش از 
:  مثالً

➡ It's absolutely fantastic. 
➡ It's absolutely impossible to work with all this noise. 
➡ The food was absolutely delicious. 
➡ Dad was absolutely furious. 

 
  

 3 نکته

 الگوش به این صورته:اي نداره.  میخوایم بگیم انجام فالن کار فایده
➡ There is no point in doing something. 

 :دوتا معنی داره
یعنی اگه تالش کنی انجامش بدي به ( .اي نداره انجام فالن کار فایده  یک:

 اي نمیرسی.) نتیجه
:  مثالً

➡ There's no point in cramming the day before the test. 
 اي نداره. امتحان فایدهخرخوونی کردن یه روز قبل از 

  
 انجام فالن کار دلیلی نداره.   دو:

(یعنی اگه تالش کنی انجامش بدي، بـه نتیجـه میرسـی ولـی سـود      
 زیادي به حالت نداره. تالشت تأثیر آنچنانی توي نتیجه نداره.)
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:   مثالً
➡ There's no point in studying for Professor Sam's 

exam. His tests are always so easy. 
امتحاناش همیشهههه خیلـی   دلیلی نداره براي امتحان پروفسور سام بخونی.

 آسونه.
➡ There's no point in getting upset about it—let's try to 

find a solution. 
 بیا تالش کنیم یه راه حل پیدا کنیم. ـنداره اي  هش فاید ناراحتی درباره

 دار میاریم. ingفعل رو به صورت  inپس حواست باشه، بعد از 
  یعنی اشتباهه که بگی:

There’s no pinot in save money. 
 
  

 4 نکته

وقتی بخوایم بگیم یه چیزي یا یه کاري ارزش انجام دادن داره، از الگوي زیر 
 استفاده میکنیم:

➡ be worth doing something 
  دار میاااد. ingفعل  worthبعد از 
  .to beکه یعنی فعل  beخب 

:. قبلش هم اون چیزي که در موردش حرف میزنیم رو میاریم   مثالً
 فیلم رو چیکار میکنن؟ میبینن دیگه!

 رو داریم! watchو  movieپس 
 حاال اگه بخوام بگم این فیلم ارزش دیدن داره، میگم:

➡ This movie is worth watching. 
  مثالً خونه رو میخرن.

  رو داریم. buyو  houseپس 
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 حاال اگه بخوام بگم این خونه ارزش خریدن داره، میگم:
➡ That house is worth buying. 

  حاال اگه کاري ارزش انجام دادن نداشته باشه، جمله رو منفیش کن:
➡ This movie isn't worth watching. 

 فیلم ارزش دیدن نداره. این
 
  

 5 نکته

: had betterحالت منفی جناب    به صورت زیرِ
➡ had better NOT do something 

 نیست! toهیییییچ نیازي به 
➡ You‘d better not leave my bag there. Someone might 

steal it. 
 بهتره کیفمو اونجا رها نکنی. ممکنه یکی بدزدتش.

➡ You'd better not talk to him. 
 بهتره باهاش صحبت نکنی.

 بریم براي چندتا مثال:
o You'd better not believe in him. He is a cheater. 
o You'd better not interrupt him. He is sleeping. 
o You'd better not let Dad hear you say that. 
o You'd better not screw up this time. 
o You'd better not do that again. 
o You'd better not be late for work again. 
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 6 نکته

 تفاوت
➡ the other one 
➡ another one 

 این دو عزیز جاي اسم میان.
  چه اسمی؟ نکته همینجاست.

another one .جاي اسمی میاد که براي شنونده ناشناخته س  
:   مثالً

➡ I have a pen here on the table. I have another one at 
home. 

 من اینجا یه خودکار رو میز دارم. من یه خودکار دیگه خونه دارم.
  کدوم خودکار؟ نمیدونیم.

the other one .جاي اسمی میاد که براي شنونده شناخته شده س  
:   مثالً

➡ I have two pens. One is old and the other one is new. 
میـدونیم کـدوم   (یـه و یکـیش جدیـده.    من دو تا خودکار دارم. یکیش قدیم

 خودکارو میگه.)
 
  

 7 نکته

کلی وجود داره که وقتی صحبت از آینده باشـه، بعـد از کلمـاتی    ي  هیه قاعد
 مثل:

if / when / as soon as / before / after / till / until / 
unless 

: به جاي آینده ساده از حال ساده استفاده میکنیم.  مثالً



 /ویتامین گرامر  6

➡ I'll do that before he calls me. 
  .که اون به من زنگ بزنه، انجامش میدم قبل از این

➡ I'll do that after he calls me. 
 که به من زنگ بزنه، انجامش میدم. بعد از این

➡ I'll do that as soon as he calls me. 
 که به من زنگ بزنه، انجامش میدم. به محض این

➡ I'll do that if he calls me. 
 اگه به من زنگ بزنه، انجامش میدم.

 بریم براي چندتا مثال:
o I'll speak to her as soon as she comes out of the 

meeting. 
o She is in a meeting at present, but I will let you know 

as soon as she becomes available. 
o Talk to her before she makes the wrong decision. 
o Her husband will skin her alive if she comes home late. 
o We'll never get there if he doesn't speed up. 

 
  

 8 نکته

 وقتی یه کسی توي انجام یه کاري خوبه، میگیم:
➡ Someone is good at doing something. 

 میگیم:وقتی یه کسی توي انجام یه کاري بده، 
➡ Someone is bad at doing something. 

 استفاده میکنیم. atپس دقت کنین، از حرف اضافه 
استفاده میکـنن کـه کـامالً     inاونایی که فارسیو به انگلیسی برمیگردونن، از 

 اشتباهه!
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➡ My father is really good at playing soccer. 
 .پدرم توي فوتبال بازي کردن خیلی خوبه

➡ My brother is really bad at cooking. 
 برادرم توي غذا درست کردن خیلی بده.

 بریم براي چندتا مثال:
o I'm good at drawing. 
o I'm good at swimming. 
o I'm good at driving. 
o I'm good at reading. 

 
  

 9 نکته

 :میتونیم بگیم
➡ in the beginning 
➡ at the beginning 

 در ابتدا، میگیم: اگر بخوایم بگیم
➡ in the beginning 

:  مثالً
➡ In the beginning, she thought it was a piece of cake. 

 .در ابتدا، او فکر کرد که اون راحته
➡ In the beginning, she didn’t like him. 

  در ابتدا، اونو دوست نداشت.
  ولی اگه بخوایم بگیم ابتداي یه چیزي، میگیم:

➡ at the beginning of something 
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 :مثالً
➡ There’s a short poem at the beginning of every 

chapter. 
 .یه شعرِ کوتاه ابتداي هر فصل وجود داره

:  یا مثالً
➡ at the beginning of the week/holiday/film 
➡ Call me at the beginning of the next week. 

 زنگ بزن.آینده به من ي  هابتداي هفت
 
  

 10 نکته

 ما دو حالت داریم: familiarبراي 
➡ familiar with something 
➡ familiar to someone 

  :مثالً
➡ Are you familiar with this type of machine? 

  با این نوع دستگاه آشنایی داري؟
➡ I’m not familiar with her poetry. 

 من با اشعارش آشنایی ندارم.
 چیزي براي ما آشنا باشه، یا یه کسی رو خوب بشناسیم، میگیم:اگه یه 

➡ someone/something is familiar to me 
:  مثالً

➡ The name is not familiar to me. 
 اسمه برام آشنا نیست.
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 پس میتونیم بگیم:
➡ I'm familiar with something 

 یا
➡ Something is familiar to me 

 
  

 11 نکته

  دقت کن
➡ You remember to do something. 

یادته که فـالن کـارو انجـام    ( .یعنی شمااا به یاد میاري فالن کارو انجام بدي
  بدي.)
:   مثالً

I should remember to call my manager. 
  باید یادم باشه به مدیرم زنگ بزنم.

I remembered to follow your page. 
  کنم.شما رو دنبال ي  هیادم اومد صفح

My father always remembered to bring the big red and 

white beach umbrella. 
  پدرم همیشه یادش هست چتر بزرگ قرمز و سفید ساحلی رو بیاره.

  میتونه حالت دستوري داشته باشه:
Remember to call me when you arrive. 

  یادت باشه وقتی رسیدي، به من زنگ بزنی.
 میگیم: ،بخوایم به کسی یادآوري کنیم که فالن کارو انجام بدهاما وقتی 

➡ remind someone to do something 
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  :مثالً
Remind me to buy some milk tonight. 

  یادآوري کن امشب مقداري شیر بخرم.
My father reminded me to buy some milk. 

  .پدرم به من یادآوري کرد مقداري شیر بخرم
 
  

 12 نکته

 تفاوت
➡ fall off 
➡ fall down 

fall down .یعنی زمین خوردن. داري راه میري، یهو میخوري زمین 
:   مثالً

➡ I fell down when I was walking. 
 وقتی قدم میزدم زمین خوردم.

fall off .یعنی از بلندي افتادن. میتونه شی باشه میتونه شخص باشه  
:   مثالً

➡ The book fell off the shelf. 
 از قفسه افتاد. کتاب
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 13 نکته

  عزیز که باید رعایت کنین. every بریم براي سه نکته در مورد
  قبل از صفات ملکی استفاده نکن. everyاز   یک:
 نگو:

every her students 
 بگو:

➡ all her students 
 استفاده نکن. everyقبل از اسامی غیرقابل شمارش از   دو:
 :نگو

every advice 
 بگو:

➡ all advice 
 .استفاده کنی everyقبل از اسامی جمع هم نمیتونی از   سه:
 :نگو

every students 
  بگو:

➡ all students 
 
  

 14 نکته

 توي حال کامل استمراري استفاده میشه. بیشتر How longدقت کن که از 
  نمیگیرن، یعنی حالت استمراري ندارن. ingهستن که  افعالاما میدونیم یه سري 

 یکیشون همین
know 

 هست.
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مثالً توي همین فارسی خودمون هم هیچ وقت نمیگیم من در حال دانسـتن  
  هستم، میگیم میدونم!

به همین دلیل براي این سري افعال، در چنین مواقعی، از زمان حـال کامـل   
  استفاده میکنیمممم.

 یعنی:
➡ How long have you known him? 

 که بگیم:اشتباهه 
➡ How long have you knowing him? 

 هارو ببین: مثال
o How long have you been going out with him? 
o How long have you been living in this country? 
o How long have you been skiing? 
o How long have you been working for this firm? 
o How long have you been suffering from a headache? 

 
  

 15 نکته

 دقت کن
➡ all + noun (plural form) 

 اون فالن چیز به صووورت کلی!ي  هقبل از یه اسم جمع بیاد، یعنی هم all وقتی
:  مثالً

➡ All people in the world 
  یعنی تمااااااام مردم دنیا

بیاد، دیگه از حالت کلی در میـاد و بـه یـه     the اون اسمه، از حاال وقتی قبل
  .چیز خاص اشاره میکنه

➡ all + THE + noun (singular or plural) 
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:   مثالً
➡ I need to know all the details. 

  جزییات خاصه، نه تمااااام جزییات موجود در دنیااا.ي  ههممنظور 
  هارو ببین: مثال

o All visitors must report to reception. 
o She kept all the letters in a box. 
o I'll tell you all the details. 
o All rivers run into the sea. 
o All things come to those who wait. 

 
  

 16 نکته

زمانی که در مورد گروهی از مردم  all و everybody/everyone تفاوت
 صحبت میکنیم.

  با مثال تفاوتشونو یاد بگیریم. بریم
I invited some friends to a party this weekend. They all 
came. 
من آخرِ هفته تعدادي از دوستام رو به مهمونی دعوت کرده بودم. همه شون 

 اومدن.
  اینجا نمیتونم بگیم:

All came. 
  استفاده میکنیم، به فاعل هم نیاز داریم. all که از زمانی

  میتونیم بگیم: اما
Everybody/everyone came. 
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 17 نکته

هستن که به زمان حال اشاره میکنن، مثل: زمان یه سري قیود 
this morning /today /this month /this week 
اینارو، هم میتونیم با گذشته ساده بکار ببریم هم بـا حـال کامـل! بـه جـان      

 خودم!
و دیگـه فرصـت    دیگه تموم شـده زمانی که آخر جمله میاري ي  هاگه اون باز

انجام کاري که در موردش حرف میزنی رو نداري، میتـونی از گذشـته سـاده    
:  استفاده کنی. مثالً

this month 
شب، فکر میکنی میبینی ععععع مـن ایـن مـاه     11، ساعت ام 31آخر ماهه، 

اون مـاه، مـاه تمـوم     اصالً زبان نخوندم، خب زمان جبران هم که نداري توي
 شد، پس از ماه بعد باید شروع کنی. اینجا میگی:

➡ I didn't study English this month. 
ام ماهه، هنوز دو هفته مونده تا ماه تموم بشه، نشستی  17حالت بعدي مثالً 

با خودت فکر میکنی که عع ععع این همه سهیل سـام گفتـا، مـن ایـن مـاه      
این حالت هنوز دو هفته از مـاه مونـده و فرصـت     هنوز زبان نخوندم. خب تو

 داري و میتونی کارو انجام بدي. میگی:
➡ I haven't studied English this month. 

 هاي بیشتر: مثال
➡ I’ve read a lot this week, but I have to get the book 

completely finished by this weekend. 
کردم، اما باید تا آخر این هفته کتابو کامـل تمـوم   من این هفته زیاد مطالعه 

 کنم.
➡ It was so hot today that I wore shorts and a T-shirt at 

work. 
 امروز خیلی گرم بود که من سر کار شلوارك و تیشرت پوشیدم.
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 18 نکته

 :میخواین بگین، مجبورم نکن فالن کار رو انجام بدم. الگو به این صورته
➡ Don’t make me do something. 

:   مثالً
➡ Don’t make me get out of the car. 

 مجبورم نکن از ماشین بیام بیرون.
➡ Don’t make me shout at you. 

 مجبورم نکن سرت داد بزنم.
  ، از ضمایر مفعولی دیگه هم استفاده کنیم.meمیتونیم به جاي 

:   مثالً
➡ Don’t make him call his friend. 

 نکن به دوستش زنگ بزنه. مجبورش
 
  

 19 نکته

 کاربرد
➡ as you know 

  معنیش میشه، همونطور که میدونی.
  بریم با مثال کاربردش رو یاد بگیریم.

➡ As you know, I am a very kind person. 
 همونطور که میدونی، من آدم خیلی مهربونی هستم.

➡ As you know, it’s the only thing that bothers me. 
 همونطور که میدونی، اون تنها چیزیه که منو میرنجونه.
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 20 نکته

 یه الگوي خوشگل و کاربردي با
➡ I never knew 

  یعنی، هیچ وقت نمیدونستم.
  که بعدش میاریم، گذشته س.اي  هدقت کن، زمان جمل

  ها رو ببین: مثال
➡ I never knew he was so rich. 

 پولداره.هیچوقت نمیدونستم اون اینقدر 
➡ I never knew you had a twin sister. 

 هیچوقت نمیدونستم تو یه خواهرِ دوقلو داري.
➡ I never knew Akbar could sing so well. 

 هیچوقت نمیدونستم اکبر میتونه اینقدر خوب بخونه.
 
  

 21 نکته

 یه نکته در مورد
➡ spend 
➡ pass the time 

 دل رو یاد بگیریم.این دو عزیز  خب، بریم کاربرد
روز، شـب،  (استفاده میکنیم که بخوایم بگیم، کلِ یه زمانی  spend زمانی از

  هفته، ...) رو با انجام کاري گذروندیم.
:   مثالً

➡ I spent all day studying. 
 من کل روز رو با درس خوندن گذروندم.

➡ I spent all week writing. 
 من کل هفته رو با نوشتن گذروندم.
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spent ي  هرو هم که میدونید، گذشتspend .هستش  
pass the time .یعنی زمان رو گذروندن  

که شما منتظر یه چیز دیگه هستی، با انجـام یـه کـارِ دیگـه،      یعنی در حالی
  باعث بشی اون زمان انتظار رو حس نکنی.

:   مثالً
➡ If you’re looking for a way to pass the time, we have 

plenty of great books to read. 
اگه دنبال یه راه براي گذروندن زمان میگردي، مـا کلـی کتـاب عـالی بـراي      

 خوندن داریم.
➡ I read to pass the time while waiting in the doctor’s 

office. 
 وقتی توي مطب دکتر منتظرم با مطالعه کردن زمان رو میگذرونم.

 
  

 22 نکته

 still و already و yet تفاوت
م تفاوت این عزیزاي دل وقتی که در مـورد یـه فعـالیتی صـحبت     یبریم ببین

  میکنیم، چیه.
 استفاده میکنیم. still وقتی یه کاري هنوز تموم نشده باشه، از

:   مثالً
➡ Are you still studying? 

 درسش تموم نشده، هنوز داره میخونه.)(هنوز داري درس میخونی؟ 
➡ I still haven't finished writing my letter. 

کـلِ نامـه رو ننوشـته، هنـوز داره     (ام رو تمـوم نکـردم.    من هنوز نوشتن نامه
  مینویسه.)

  استفاده میکنیم. already وقتی یه کاري کامالً تموم شده باشه، از
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:   مثالً
➡ She’s already finished work. 

 اون قبالً کار رو تموم کرده.
➡ I’ve already told him. 

 قبالً به اون گفتم. من
 yet وقتی یه چیزي هنوز اتفاق نیوفتاده اما ما فکر میکنیم اتفاق میوفتـه، از 

  استفاده میکنیم.
  در جمالت سؤالی و منفی استفاده میشه. yet از

:   مثالً
➡ Haven’t you left yet? 

 هنوز نرفتی؟
➡ He hasn’t finished yet. 

 (کارشو) تموم نکرده. اون هنوز
➡ I haven’t spoken to her yet. 

 من هنوز باهاش صحبت نکردم.
 
  

 23 نکته

 کاربرد
➡ remember + to do 
➡ remember + doing 

 اولی رو زمانی استفاده میکنیم که در مورد آینده صحبت میکنیم.
:   مثالً

Remember to bring your umbrella. 
 یادت باشه چترت رو بیاري.

  اتفاق میوفته و بعدش آوردن چتر که در آینده اتفاق میوفته.اول به یاد آوردن 
  دومی رو زمانی استفاده میکنیم که در مورد گذشته صحبت میکنیم.
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:   مثالً
I remember meeting my best friend when I was little. 

 که بچه بودم به یاد میارم. مالقات با بهترین دوستم رو زمانی
 اتفاق افتاده که در گذشته بوده و بعدش به یاد آوردن.اول مالقات با دوست 

 
  

 24 نکته

 زمان حال استمراري و be going to تفاوت
  هاي آینده استفاده میشه. هر دو براي بیان برنامهاز 

  بریم با مثال تفاوتشون رو یاد بگیریم.
➡ I’m going to meet my friends this weekend. 

 این هفته دوستامو مالقات کنم.یعنی، من قصد دارم آخرِ 
  اما، دقیقاً چه وقت و کجا، معلوم نیست. نتونستیم تصمیم بگیریم.

➡ I’m meeting my friends this weekend. 
 من آخرِ هفته دوستامو مالقات میکنم.

  برنامه ریختیم، میدونیم کی و کجا قراره همدیگر رو مالقات کنیم.
 
  

 25 نکته

 کجاها استفاده میشه. actually ازبریم یاد بگیریم که 
 براي بیان چیزي که حقیقت داره. یک:
:   مثالً

➡ We actually had a hard time moving the sofa. 
 ما واقعاً براي جابجا کردن مبل مشکل داشتیم.

  براي تصحیح کردن یا مخالفت کردن. دو:
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:   مثالً
A: Are you from London, John? 
B: Actually, no. I’m from Oxford. 

  جان، اهل لندن هستی؟ـ 
  در واقع نه. من اهل آکسفوردم.ـ 

 براي گفتن تفاوتی که برامون اهمیت داره در موردش بگیم. سه:
:  مثالً

➡ I love fish, but I actually don’t like prawns. 
  من ماهی رو دوست دارم، اما من در واقع میگوها رو دوست ندارم.

 وقتی از یه رفتاري سورپرایز میشیم. چهار:
➡ He actually expected me to pay for his dinner. 

 شامش رو پرداخت کنم.ي  هاون واقعاً انتظار داشت من هزین
  اقرار یا اعتراف کردن به چیزي. پنج:
:   مثالً

A: Did you eat the last chocolate, John? 
B: Actually, yes. I did. 

 آخرین شکالت رو تو خوردي؟جان، ـ 
 در واقع بله. من خوردم.ـ 

  براي اضافه کردن اطالعات. شش:
:   مثالً

➡ I’m a teacher. And so are both my parents, actually. 
 من یک معلم هستم. و در واقع پدر و مادرم هم معلم هستند.
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 26 نکته

  :یه الگوي جالب داریم
➡ I'm going to have to do something. 

 شکلش ترسناکه؟
 .have to  داره، هم going to االن میگی وااااي هم

یعنی چی؟ یعنی من قصد دارم که باید فالن کارو بکـنم؟ یعنـی بایـد قصـد     
 کنم که فالن کارو بکنم؟ این چیهههه بابا بیخیاااال!

 اما خیلی راحته!
 کاربردشو برات میگم و بعد مثال میزنم.

الگو استفاده میکنیم که بخوایم بگیم نیازه یـه کـاري رو انجـام    از این زمانی 
 بدیم و انجام اون کار ممکنه شنونده رو ناراحت کنه و برنجونه.

:  مثالً
هاي ترشی و چنـدتاش   یهوووو کیفت میخوره به شیشه ،رفتی فروشگاه خرید

ــداتو انجــام دادي، میــري پــاي صــندوق.    میــوفتن و میشــکنن. وقتــی خری
هـا میکنـه و    که حساب کتاب کرد، یه اشاره بـه شیشـه   بعد از ایندار  صندوق
 :میگه

➡ I'm going to have to charge you extra for that, sorry! 
  از شما پول بیشتري بگیرم، شرمنده! )اتفاق(الزمه که بخاطر اون 

 دار از این الگو استفاده کرد؟ چرا صندوق
پولشو نگیره، رئیس دعـواش   هاي ترشی رو شکسته، اگه چون مشتري شیشه

میکنه و باید از جیب خودش بذاره. از طرفی ممکنه که مشتري رو با گفـتن  
 پس اینجوري میگه. این حرف ناراحت کنه،

 هارو ببین: مثال
o You're going to have to work extra hard to pass the 

exam. 
o I'm going to have to tell him the truth. 
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o You're going to have to swallow your pride and ask 
for your job back. 

o I'm going to have to explain to them that I can't pay 
them. 

o You're going to have to learn to control your temper. 
o We're going to have to work like crazy to get this 

finished on time. 
o You're going to have to improve. 
o I can't change the situation so I'm going to have to 

learn to live with it. 
o I'm going to have to push you for an answer. 

 
  

 27 نکته

  عزیز دقت کن: letبه الگوي 
➡ let someone do something 

 انجام کاري رو دادن.ي  هیعنی به کسی اجاز
 قاعده س! بی . ایشونletش هم میشه خودش. یعنی همون  گذشته

بیچاره به گردن میگیره، دیگه نیازي نیسـت   let دقت کنین، گذشته شدن جمله رو
  میاریم. toفعل بعدشو گذشته بیارید. خیلی راحت شکل ساده فعل رو بدون 

:   مثالً
➡ He let me go home. 

 اون اجازه داد برم خونه.
 اشتباهات رایج:

He let me to go home. 
He let me went home. 



 23  نی/وخودم و ساده زبان به گرامر کاربردي نکات  

 گذاشتی؟ میگی خب گذشته س دیگه! wentمیگم چرا 
جمله رو گذشته میکنه، دیگه فعل بعدي سااااده  letنه جااانمممم، گفتم که 

 میاد!
➡ My father let me stay here. 

 بابام اجازه داد اینجا بمونم.
➡ My mother didn't let me see my friend. 

 مامانم اجازه نداد دوستمو ببینم.
➡ Akbar let Sekineh go shopping. 

ایـه ایـن    چه مرد مقتدر و پـر جذبـه  (اکبر به سکینه اجازه داد که بره خرید. 
 اکبرآقاااااااا.)

میگی آقاااي ساام، چرا اشتباه یاد میدي، شرم کن حیا کن، اینجا اکبر اومده 
 درسته جناب! lets، بگیره sسوم شخصه، فعل باید 
قاعـده س، فرقـی هـم     بـی  خوووودشـه،  letفعل ي  هزمان گذشته س، گذشت
ش  اکبـر یـا فـک و فامیلشـون، شـکل گذشـته      ي  هنداره براي اکبر بیاد یا نن

 !یجوره
 
  

 28 نکته

 بریم ببینیم
➡ person, persons 
➡ people, peoples 

 چه فرقی با هم دارند.
person  زن، مرد یا بچه)، جمعش هم میشه (یعنی شخصpeople.  

:   مثالً
There was one person at the door. 

 اونجا یه نفر پشت در بود.
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There are three people at the door. 
 اونجا سه نفر پشت در هستند.

  خب تا اینجا که راحت بود.
persons   خیلی خیلی رسمیه و خیلی خیلی مؤدبانه س. در جاهاي خیلـی

، ازش استفاده میشه. اگه دقت کرده باشین، داخل آسانسـورها نوشـته   خاص
  شده:

This lift can hold a maximum of 15 persons. 
people  قوم (اگه به معنیه ملت یاnation (.باشه، جمع بسته میشه 

:   مثالً
There are many peoples on Earth. 

 .اقوام زیادي بر روي زمین وجود دارند
people .اگه به معنیه یک جامعه باشه، جمع بسته میشه 

:   مثالً
Customs similar to this one are found among many 
peoples of the world. 

 این در بین بسیاري از جوامع در جهان دیده میشه.ي  هآداب و رسومِ مشاب
It is a custom shared by many Native American peoples. 

 توسط بسیاري از مردم بومیِ آمریکا به اشتراك گذاشته شده. این رسمیه که
 
  

 29 نکته

  عزیز یه نکته یاد بگیریم. make بریم درمورد
زمانی که بخوایم بگیم فالنی یکی دیگه رو مجبور به انجـام کـاري کـرده یـا     

، طـرف دوسـت نـداره اون کـارو انجـام بـده      مجبور به انجام کاري میکنه که 
  وارد میدون میشن! makeجناب 
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 هارو ببین: مثال
➡ My father makes me take out the garbage. 

 بابام مجبورم میکنه آشغاالرو ببرم بیرون.
 ببین قالبش خوشگل و ساده س!

 اون کسی که مجبور میکنه.  :اول
 makes / make / made  دوم:
ضـمیررررر  میتونـه بـه صـورت اسـم یـا      ، اون کسی که مجبور میشه  سوم:

 مفعولی بیاد.
 ضمایر مفعولی رو یادته؟

➡ me / her / him / us / them / you 
 اون کاري که به اجبار انجام میشه، به شکل ساده فعل میاد.  چهارم:

 یه مثال دیگه با حال ساده:
➡ They make us do our homework. 

 اونا مارو مجبور میکنن تکالیفمونو انجام بدیم.
 گذشته:یه مثال با 

➡ My wife made me wash the dishes. 
  هارو بشورم. زنم مجبورم کرد ظرف

  
 30 نکته

 مهمون ما هستن! in case جناب ،در این نکته
 کاربردش دو حالت داره.

  عین فارسیه! حالت اول، یعنی محض احتیاط!
 کاري که بهتره محض احتیاط انجام بشه.

 خونه میره بیرون، میگی:مثالً هوا ابریه، رفیقت داره از 
➡ Take an umbrella in case it rains. 

کـه اگـه بـارون اومـد     (محض احتیاط با خودت چتر ببر، ممکنه بارون بیـاد.  
 خیس نشی.)
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! حالت دوم، یعنی در صورت 
  موقعیت احتمالی که ممکنه پیش بیاد.

:   مثالً
➡ In case of fire, walk quickly to the nearest door. 

  ترین در برید. صورت آتش سوزي، به سرعت به سمت نزدیک در
  مثال:

o Keep these papers together in case they are lost. 
o I'm worried about washing that shirt in case it shrinks. 
o Never walk behind a horse in case it kicks out at you. 
o In case he comes, let me know. 

 
  

 31 نکته

ها تـوو محـاوره بشـدت     بریم سراغ یه عبارت خیلیییی کاربردي که آمریکایی
  ازش استفاده میکنن.

  ایه. این عبارت رو یاد بگیر. فقط تأکید میکنم که محاوره
 معرررررفی میکنم، این شما و این

➡ ain't 
 ، چرا؟ چون مخفف پنج تاااا عبارته:خیلی زحمت کشهایشون 

✔ am not 
✔ is not 
✔ are not 
✔ have not 
✔ has not 
گرامر خاصی نداره، خیلی راحت جاي اون پـنج تـا، تـوي جمـالت اسـتفاده      

 که بگه: مثالً طرف بجاي این میشه و خیلی در محاوره کاربرد داره.
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➡ I'm not going to help you. 
 :میگه

➡ I ain't ganna help you. 
 چندتا مثال بزنم براتون:

o If it ain't broken, don't fix it. 
o Things ain't what they used to be. 
o You ain't seen anything yet. 
o I ain't going nowhere near them. 
o I ain't got no money. 
o I'm going too, ain't I? 
o I ain't feeling all that well to tell the truth. 

 
  

 32 نکته

  بریم یه نکته در مورد
➡ It's as well 

 یاد بگیریممممم.
 وقتی بگیم:

➡ It's as well to do something. 
 خوبیه.ي  هیعنی انجام یه کاري اید

 :مثالً
➡ It's as well to follow my page. 

 خوبیه.ي  هفالو کردن پیج من اید
➡ It's as well to get up early in the morning. 

 خوبیه.ي  هصبح زود بیدار شدن اید
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➡ It's not as well to stay out late tonight. 
 خوبی نیست.ي  هامشب تا دیر وقت بیرون موندن اید

 
  

 33 نکته

  رو یاد بگیریم. watch و see هاي بریم یکی از تفاوت
میکنین، ایـن انتخـاب خودتـون     watchدقت کنین وقتی شما یه چیزي رو 

 بوده که توي یه زمان مشخص اون چیزو ببینید.
 seeولی وقتی یـه چیـزي رو اتفـاقی میبینیـد، اینجـور وقتـا شـما داریـن         

: ناخواسته یهووو اون چیزو دیدین. میکنین، مثالً  مثالً
➡ I watched a great movie last night. 

  دیشب یه فیلم عالی دیدم.
 انتخاب خودم بود، خودم خواستم دیشب فالن ساعت یه فیلم ببینم.

➡ I saw my friend walking. 
  دیدم دوستم داره راه میره.

داشتم توي خیابون میرفتم، یهو دیدم ععععععع رفیقم داره پیاده میره سمت 
 یه جایی!

  ناخواسته دیدمش!
  چندتا مثال بزنم برات:

o I saw her in the street but we didn't speak. 
o I saw you put the key in your pocket. 
o I saw him turn into the library. 
o I watched the film on TV. 
o I watched until he turned the corner. 
o I watched the film and cried throughout. 
o I watched them drive in. 
o I watched a program about farming. 
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 34 نکته

 حواست باشه!
  ما موارد زیر را در انگلیسی نداریممم:

➡ yesterday night 
➡ last evening 

 
 ما موارد زیر را در انگلیسی داریممممم:

➡ yesterday evening 
➡ last night 

 !تمام
:  مثالً

o The children sat up late watching TV yesterday evening. 
o We were at home yesterday evening. 
o I went around to see him yesterday evening. 
o I saw him taking Laura out to dinner yesterday evening. 
o Did you go to bed late last night? 
o When did they separate last night? 
o I had a terrible dream last night. 

 
  

 35 نکته

یکی از راههایی که میشه بگیم چرا یه کاري رو انجـام دادیـم، اینـه کـه اون     
 مصدر بیاریم آخر جمله مون.علت رو بصورت 

:   مثالً
➡ I went home to eat. 

.)(براي خوردنِ غذا رفتم خونه.   دلیلِ رفتن به خونه، غذا خوردنِ
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➡ I went on holiday to relax. 
دلیلِ رفتن بـه تعطـیالت، اسـتراحت    (من براي استراحت به تعطیالت رفتم. 

(.  کردنِ
 
  

 36 نکته

 رو یاد بگیریم. good at و good in بریم تفاوت
  وقتی منظورمون خوب بودن یه شخص در یه جا و مکانی باشه از

➡ good in 
 استفاده میکنیم.

:   مثالً
➡ He is good in music. 

 این یعنی اون توي کالس موسیقی خوبه.
 هاش خوووبه. توي کالس موسیقی در مقایسه با بقیه همکالسی

 در یه فعالیتی خوبه، از یااي  هوقتی بخوایم بگیم یکی در یه زمین
➡ good at 

  استفاده میکنیم.
  :مثالً

➡ He is good at music. 
 این یعنی طرف توي موسیقی خوووبه.
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 37 نکته

 good و well تفاوت
  بریم با مثال تفاوتشونو یاد بگیریم.

➡ I make very good pizza. 
 من پیتزاي خیلی خوبی درست میکنم.

  صفته و اسم رو توصیف میکنه، یعنی پیتزا رو. goodخب، توي این جمله، 
➡ I make pizza very well. 

 من خیلی خوب پیتزا درست میکنم.
  رو. makeقیده و فعل رو توصیف میکنه، یعنی  wellتوي این جمله، 

  میتونه صفت هم باشه، اگه بخوایم در مورد سالمتی حرف بزنیم. well دقت کن،
:   مثالً

➡ I wasn’t feeling very well yesterday. But I’m fine today. 
 دیروز حالم خیلی خوب نبود. اما امروز خوبم.

 
  

 38 نکته

  باحال در مورد افعال حسی. ي یه نکته
 افعال حسی چی هستن؟

خب تابلوئه دیگه، افعالی هستن که به حس و حال ما مربوط میشن، افعـالی  
  بدنی داخلشون انجام نمیشه.هستن که عمالً فعااالیت 

مثالً شما وقتی میخواي یه چیزي بشنوي، نیاز نیسـت انـدام مبـارکو تکـون     
 بدي یا فعالیتی انجام بدي، همینطور میشینی یه چیزي رو میشنوي.

مثالً وقتی میخواي یه چیزي رو بفهمی، نیاز نیست دستتو تکون بدي، تکون 
همی، همینطور میفهمـیش بـدون   بخوري یا کاري انجام بدي تا اون چیزو بف

 عملکرد خاصی.
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 چندتاشو براتون بگم:
see / feel / listen / notice / watch / find / hear / smell 

  حاال دو نکته:
 میاریم. to مصدر بدوووون بعد از این افعال حسی، معموالً

 یعنی چی؟
 یعنی اشتباهه بگیم:

➡ I saw Akbar to walk to park. 
 میگیم:

➡ I saw Akbar walk to park. 
 

حاال بعد از چندتا از این افعال، هم شکل ساده فعل میاد هم فعل به صـورت  
ing .دار 

وقتی اون عملی که دیدید یا شـنیدین رو از اووووول تـا آخـررررر شـاهدش     
اگه یه قسمتی رو دیده باشـید،  ، توي این حالت شکل ساده فعل میاد ،باشید
 دار! ingشکل 

 ببین:مثال رو 
دم خونه وایسادي، میبینی اکبر آقا از خونه میاد بیرون، بـا شـلوار ورزشـی و    
خوشگل و موشگل، دو تا نفس عمیق میکشه و میره سمت پارك سر کوچـه.  
تا زمانی که به پارك میرسه شما هنوز داري ایشونو بـا سـت ورزشـی آبـیش     

 مشاهده میکنی، از اول تا آخر.
 پس میگی:

➡ I saw Akbar walk to park. 
حاال یه زمانی هست داري با ماشین از کوچـه رد میشـی، تـو همـون حـین      
اکبرآقا رو میبینی با ست ورزشی آبیش داره میره سمت پارك، همین، دیگه 

 میري. اینکه اکبر به پارك میرسه یا نه رو نمیبینی. اینجا میگی:
➡ I saw Akbar walking to park. 



 33  نی/وخودم و ساده زبان به گرامر کاربردي نکات  

:  مثالً
➡ I saw her wash the dishes. 

  )از اول تا آخر این عمل رو دیدم.(هارو شست.  دیدم که ظرف
➡ I saw her washing the dishes. 

 )یه قسمتی رو دیدم، نه همشو.(ها دیدم.  اونو در حال شستن ظرف
 
  

 39 نکته

 فالن کار چیه؟ ي میخواین بپرسید فایده
  داره؟اي  هحاال فالن کار چه سودي داره؟ چه فاید

 این عبارت استفاده میکنیم:از 
➡ What's the point of… 

  دار میاریم. ingو بعدش فعل 
داره رو به صـورت  اي  هدر حقیقت اون کاري رو که میخوایم بپرسیم چه فاید

ing !دار میاریم. تماااام 
 مثال:

➡ What's the point of exercising? 
 )فایده ورزش کردن چیه؟( ورزش کردن چه سودي داره؟

➡ What's the point of having a phone if you never 
answer it? 

  تلفن داشتن وقتی هیچ وقت جواب ندي چه سودي داره؟
➡ What's the point of worrying? 

  نگران بودن چه سودي داره؟
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 40 نکته

  .getبریم سراغ یه کاربرد باحال 
 میخواي بگی:

 یه کاري کن فالن کارو انجام بده.
 کاري کن به من پیام بده.یه 

 یه کاري کن به من پول قرض بده.
 یه کاري کن توي تکالیفم کمکم کنه.

 و ...
 از الگوي خوشگلللل زیر استفاده کن:

➡ get him/her to do something 
میخواي با مامانت صحبت کنی. میخواي بگـی یـه کـاري کـن بابـا اون       مثالً

 ماشینو بخره. میگی:
➡ Get him to buy that car. 

دوستت قهر کرده، رفتی رو مخ رفیقش که باهاش حرف بزنـه. میخـواي    مثالً
 بگی یه کاري کن به من زنگ بزنه. میگی:

➡ Get her to call me. 
 مثال:

o I used to try to get him to do some exercise. 
o We couldn't get him to sign the agreement. 
o I tried to get him to increase my salary but it was 

clearly no go. 
o You'll never get him to understand. 
o Get him to see a doctor. 
o We'll get him to leave. 
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 41 نکته

ي  هکلمــ who و when و what و whereبــریم یــاد بگیــریم وقتــی بــه 
ever .اضافه میشه، چه کاربردي دارن 

  عزیزان استفاده میشه. در دو حالت از این
  شخص، مکان، چیز یا زمان، چیزي نمیدونیم. ما در مورد  یک:
  شخص، مکان، چیز یا زمان برامون مهم نیستند.   دو:

:   مثالً
➡ Whoever ate my cake is in big trouble. 

  که کیک منو خورده، توو دردسرِ بزرگی افتاده.  کسی
 نمیدونم چه کسی کیک رو خورده.)(

➡ Whenever I go to the cafe, there are never any 
sandwiches left. 

  که من میریم کافه، هرگز ساندویچی باقی نمونده.  زمانی
 چه زمانی میرم؟ مهم نیست.)(

➡ I never put on weight, so I can eat whatever I like. 
  . من هرگز وزن اضافه نمیکنم، پس میتونم هر چی دلم میخواد بخورم

 مهم نیست.) ؟چی میخورم(
➡ The puppy followed the girl wherever she went. 

  اون سگ هر جا که اون دخترِ میرفت دنبالش کرد.  
 جایی که میرفت، مهم نیست.)(

پس چی شد، اگه زمان، شخص، چیزي و یا مکانی برامون مهم نباشه یا در 
پرسشـی مناسـب اضـافه    ي  هرو به کلمـ  everموردش نمیدونیم، میتونیم 

  کنیم.
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 42 نکته

 تفاوت
➡ arrive in 
➡ arrive at 

زمانی که صحبت از رسیدن بـه یـه شـهر یـا کشـور باشـه، از        ،حواست باشه
arrive in .استفاده میکنیم 

 arrive atزمانی که صحبت از رسیدن به یه مکان یا جاي کوچک باشه، از 
 استفاده میکنیم.

➡ We arrived at the station ten minutes early. 
  ما ده دقیقه زود رسیدیم ایستگاه.

 .میاریم at ایستگاه یه جاي کوچیکه، پس حرف اضافه
 ➡ The manager arrives in Shiraz tonight. 

 )میاریم. in شیراز یه شهره، بزرررررگه، پس( مدیر امشب میرسه شیراز.
 
  

 43 نکته

 کاربرد
➡ go on doing 
➡ go on to do 

استفاده میکنیم که یـه چیـزي رو ادامـه میـدیم و      go on doingزمانی از 
 تغییري در اون ایجاد نمیشه.

:   مثالً
I’d like to go on talking now. 

داشـته صـحبت میکـرده و    (دوست دارم االن به صحبت کـردن ادامـه بـدم.    
 میخواد ادامه بده.)
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I really like this city. I’d like to go on living here for years. 
 دوست دارم سالها اینجا زندگی کنم. من واقعاً این شهر را دوست دارم.

داره توي این شهر زندگی میکنه و میخواد به زندگی کردن توي ایـن شـهر   (
  ادامه بده.)
استفاده میکنیم کـه یـه چیـزي رو ادامـه میـدیم و       go on to doزمانی از 

  همراه هست.پیشرفت میکنیم، اما با تغییر 
:   مثالً

I’d like to go on to study more languages. 
چنـد تـا زبـان بلـده،     (دوست دارم به یادگیري زبانهاي بیشتري ادامـه بـدم.   

 رو هم یاد بگیره.)اي  همیخواد زبانهاي دیگ
You could go on to have an even better job. 

یـه شـغل داره، امـا    (تو میتونی حتی براي داشتن یه شغل بهتر ادامه بـدي.  
 میتونه پیشرفت کنه و یه شغلِ بهتر داشته باشه.)

If you go on practicing your English, you’ll go on to be 
even better than you are now. 

 
  

 44 نکته

 انجام بدم؟میخواین بپرسین، فکر میکنی بتونم فالن کار رو 
، )نـه توانـایی انجـام کـار    (باشـه   درخواسـت کـردن  اگه این سؤال مفهومش 

  از این الگوي خوشگل استفاده کنین:میتونین 
➡ Do you think I could do something? 

:   مثالً
➡ Do you think I could borrow some money from you? 

 فکر میکنی بتونم یه کم پول ازت قرض بگیرم؟
➡ Do you think I could stay here one more night? 

 فکر میکنی بتونم یه شب دیگه اینجا بمونم؟
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 45 نکته

 یه ساختار خوشگل که براي درخواست کردن ازش استفاده میکنیم.
➡ Would you mind doing something? 

 اشکالی نداره فالن کار رو ا نجام بدید؟ یعنی، میشه فالن کار رو انجام بدید؟
:   مثالً

➡ Would you mind opening the window? 
 میشه پنجره رو باز کنید؟

➡ Would you mind explaining that again, please? 
 میشه لطفاً اونو دوباره توضیح بدید؟

➡ Would you mind calling back later? 
  اشکالی نداره بعداً زنگ بزنید؟

 
  

 46 نکته

  باحااال و کاربردي. ي بریممم براي یه نکته
  استفاده کنیم. مصدراز  am/is/areمیتونیم بعد از 

 معنیش میشه: اینه که ...
دقت کن این معنی که گفتم، یه کاربردشه، بازم تـوي ایـن حالـت کـاربرد و     

 معنی متفاوت داره.
:   مثالً

➡ Teaching is to open a new window to your student. 
 آموزت باز کنی. جدید رو به روي دانش ي تدریس اینه که یه پنجره

➡ One important thing in life is to be honest. 
 یه چیز مهم تو زندگی اینه که صادق باشی.
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 47 نکته

  تفاوت
➡ lend 
➡ borrow 

 یعنی قرض گرفتن، امانت گرفتن. borrowخب، 
شما یه چیزي رو قرض میگیرید دیگـه، اون چیـزي کـه قـرض میگیریـد رو      

 یارید.ببعدش 
➡ I borrowed a pen yesterday. 

 من دیروز یه خودکار قرض گرفتم.
 یعنی قرض دادن. lendاما 

  با ایشون باید دوتا مفعول بیاریم، حتماًااا.

 یکی انسان، یعنی کسی که قرض گرفته.
 چیزي که قرض داده شده.یکی غیرانسان، یعنی 

:  مثالً
➡ I lent my brother a pen. 

 من به برادرم یه خودکار قرض دادم.
 وارد عمل میشه. TOحاال اگه جاي این دوتا مفعول عوض بشه، 

➡ I lent a pen TO my brother. 
 
  

 48 نکته

  درباره ي:کاربردي و خوشگل ي  هنکت چندبریممم سراغ 
➡ as well as 

 هست. "بعالوه، عالوه بر، همچنین"ایشون،  معانییکی از 
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 مثال:
➡ He has invited Mehran as well as Akbar. 

 رو هم دعوت کرد. اون عالوه بر اکبر، مهران
➡ When they go to Austria, they like walking as well as 

skiing. 
دوسـت   وقتی اونا میرن استرالیا، عالوه بر اسـکی کـردن، پیـاده روي هـم    

 دارن.
  شبیه هست. "نه تنها ... بلکه ...  "ش به  یه معنی دیگه

  مثال:
➡ She's got a goat, as well as five cats and three dogs. 

 اون نه تنها پنج گربه و سه سگ داره، بلکه یه بز هم داره.
➡ He's clever as well as handsome. 

 اون نه تنها خوشتیپه، باهوش هم هست.
➡ He is kind as well as generous. 

 اون نه تنها دست و دلبازه، مهربون هم هست.
  شبیه هست. "نه تنها ...  "ش به  یه معنی دیگه
دار بیاریم، این معنی رو میده. توي این حالـت، ایشـون    ing اگه بعدش فعل

  عبارت قبل و بعدش رو بهم متصل میکنه.
  دار باشه. ing بااایددقت کن که حتماًاااااا عبارت بعدش، 

:   مثالً
➡ She manages the budget as well as ordering the 

equipment. 
 اون نه تنها حساب رو مدیریت میکنه، تجهیزات هم سفارش میده.

➡ He plays soccer as well as playing volleyball. 
 اون نه تنها والیبال بازي میکنه، فوتبالم بازي میکنه.

 دار اومد. ing، به صورت as well as ازفعلِ بعد 
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  هست. "به همون اندازه  "ش  یه معنی دیگه
  ، یه عبارت داریم.as well asاینجا بعد از 

:  مثالً
➡ He plays soccer as well as he plays volleyball. 

 به همون اندازه که خوب والیبال بازي میکنه، فوتبالم بازي میکنه.
  والیبال بازي کردنش به یه اندازه خوبه.)فوتبال بازي کردن و (

➡ I know you as well as I know anyone else. 
  به همون اندازه که دیگران رو میشناسم، تو رو میشناسم.

  همه رو به یه اندازه میشناسم.)(
➡ Akbar does sing as well as Sekineh does. 

 هم خوب میخونه.به همون اندازه که سکینه خوب آواز میخونه، اکبر 
  اکبر آقا و سکینه خانوم، آواز خوندنشون به یه اندازه خوبه.)(
 
  

 49 نکته

 hearیه نکته در مورد فعل 
استفاده نمیکنیم. (البته توي محـاوره   hear دار فعل ing ما معموالً از شکل

 ).ممکنه استفاده بشه
  نمیتونم بگم:

I am hearing. 
میشنوم اونم دقیقاً زمـانی کـه در حـال    خب، چجوري بگم که یه صدایی رو 

 صحبت کردن با شما هستم؟
  استفاده میکنم. can hear اینجور وقتا از

:   مثالً
➡ I can hear somebody coming. 

 میشنوم که کسی داره میاد.
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➡ Akbar, I can hear your phone ringing. 
 اکبر، صداي زنگ تلفنتو میشنوم.

 
  

 50 نکته

 direct questions سؤاالت مستقیم
 میخوام بپرسم:

  باید چیکار کنیم؟
  به کی باید پرداخت کنم؟
  چجوري باید بهش بگم؟

  سؤالی رو باي  هبه این نوع سؤاالت میگن، سؤاالت مستقیم و نمیتونیم جمل
What to … 
Who to … 
How to … 

 شروع کنیم.
 shall یـا  should پرسشـی از ي  هبراي این نوع سؤاالت، بایـد بعـد از کلمـ   

  استفاده کنیم.
➡ What should we do? 
➡ Who should I pay? 
➡ How shall I tell here? 
Where should I put the car? 

 ماشینو باید کجا بزارم؟
  باال رو اگه بخوایم بصورت غیر مستقیم بپرسیم، میشه:ي  هجمل

I don’t know where to put the car. 
بطور غیر مستقیم دارم از طرف مقابل میپرسـم  (نمیدونم ماشینو کجا بزارم. 

 که ماشینو کجا بزارم؟)
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 51 نکته

 میخواین بگین، میخواستم فالن کار رو انجام بدم، از این الگو استفاده کنین:
➡ I was gonna + شکل ساده فعل 

 !به همین راحتی
  هارو ببین: مثال

➡ I was gonna eat pizza. 
 میخواستم پیتزا بخورم.

➡ I was gonna stay home. 
 .بمونم میخواستم خونه

➡ I was gonna tell you. 
 میخواستم بهت بگم.

➡ I was gonna do my homework. 
 میخواستم تکلیفمو انجام بدم.

 
  

 52 نکته

  میخواین بگین وسط انجام کاري هستین. یه الگوي خوشگل داره:
➡ I'm in the middle of doing sth. 

 دار میارید. ingبه صورت  ofاون کاري که وسط انجامش هستین رو بعد از 
 :مثالً

I'm in the middle of repairing my car. 
 من االن وسط تعمیر کردن ماشینم هستم.

 !ش مونده یعنی وسط انجام این کارم، نصفشو انجام دادم، تقریباً نصف دیگه
I'm in the middle of writing a difficult letter. 

  سخت هستم.ي  هوسط نوشتن یه نام
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I'm in the middle of cooking for nine people. 
  وسط غذا پختن براي نه نفر هستم.

I'm in the middle of cooking dinner. 
 وسط شام پختن هستم.

 
  

 53 نکته

  همیشه یادت باشه! die براي فعلرو سه حالت زیر 
 بخاطر بیماري ازبراي مردن  یک:

➡ To die of 
 میاریم. ofاستفاده میکنیم و اون بیماري رو بعد از 

  :مثالً
She died of a brain tumour. 

  اون از یه تومور مغزي مرد.
 دو: براي مردن از عوامل بیرونی مثل تصادف، آسیب دیدگی و ... از

➡ To die from 
 استفاده میکنیم.

He died from an accident. 
  اون از یه تصادف فوت کرد.

 سه: اگه دو نفر همزمان با هم فوت کنن از
➡ To die with 

 استفاده میکنیم.
He died with his wife. 

  اون همزمان با همسرش فوت کرد.
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 54 نکته

 تفاوت
➡ Does that 
➡ Is that 

 فعل میاد.ي  هشکل ساد Does that بعد از
Does that make you happy? 
Does that interest you? 

 : Is thatبعد از 
  یک: صفت میاد.

Is that blue? 
Is that hot? 

 دو: اسم میاد.
Is that a ball? 
Is that a car? 

 دار میاد. ing سه: فعل
Is that working? 
Is that making any noise? 

 
  

 55 نکته

 تفاوت
➡ Do you 
➡ Are you 

 میاد. فعلي  هشکل ساد Do you بعد از
Do you like coffee? 
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Do you agree? 
Do you hear me? 

 : Are youبعد از 
  یک: صفت میاد.

Are you happy? 
Are you strong? 

 دو: شغل میاد.
Are you a teacher? 
Are you a student? 

 دار میاد. ing سه: فعل
Are you walking? 
Are you coming? 

 چهار: ملیت میاد.
Are you Spanish? 
Are you British? 

 
  

 56 نکته

  میخواین بگین احتمالش زیاده که ...
➡ It is more likely to … 

میارید. فعل و بعدش اون چیزي که احتمالش زیاده رو به صورت شکل ساده 
 همین!

 میتونین فاعل جمله رو هم تغییر بدید.
  مثال:

➡ He is more likely to do something. 
 .احتمالش زیاده که اون فالن کارو انجام بدهیعنی 
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➡ I am more likely to do something. 
 احتمالش زیاده که من فالن کارو انجام بدم.

➡ I am more likely to go there by car. 
 احتمالش زیاده که با ماشین برم اونجا.

➡ He is more likely to call me. 
 احتمالش زیاده به من زنگ بزنه.

 
  

 57 نکته

 دار ingاز فعـل   after اگه یه نفر دوتا کارو انجام داده باشه، ما میتونیم بعد از
مـثالً مـیگم بعـد از انجـام     . استفاده کنیم و اون دوتا کار رو بهم ربـط بـدیم  

 تکالیفم، رفتم خرید:
➡ After doing my homework, I went shopping. 

 کی رفته خرید؟ من. اینجا کی تکالیفو انجام داده؟ من.
 استفاده کنم. afterدار بعد از  ingپس میتونم از فعل 

 حاال میخوام بگم بعد از اینکه تکالیفمو انجام دادم، رفیقم به من زنگ زد.
 کی زنگ زده؟ رفیقم! خب اینجا کی تکلیف انجام داده؟ من.

 دار بیارم. ingفعل  afterپس نمیتونم بعد از 
 نفر انجام نشده.چون دوتا کار توسط یه 

 فاعل بیاري و بگی کی دقیقاًااا چی کار کرده. afterاینجا باااااید بعد از 
➡ After I did my homework, my friend called me. 

 بعد از اینکه مننننن تکالیفمو انجام دادم، دوستم به من زنگ زد.
 هاي پایینو با هم مقایسه کن: حاال مثال

➡ After I did my homework, my mother went out.  
 بعد از اینکه تکالیفمو انجام دادم، مامانم رفت بیرون.
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➡ After doing my homework, my mother went out. 
 بعد از اینکه مامانم تکالیفمو انجام داد، رفت بیرون.

دار بیـاري، یعنـی اون عمـل و     ingفعـل   afterچرا؟ گفتم زمانی که بعد از 
 عمل بعدشو یکککککک نفر انجام داده!

 
  

 58 نکته

  که بگیم تک و تنها و بدون کمک کسی کاري رو انجام دادیم از براي این
➡ on my own 

  استفاده میکنیم.
  میتونین از صفات ملکیِ دیگه استفاده کنین. my به جاي

:   مثالً
Akbar learned to tie his shoes on his own when he was 
three. 

  هاشو خودش به تنهایی ببنده. اکبر آقا وقتی سه ساله بود یاد گرفت بند کفش
He did it on his own. 

  خودش تنها اونو انجام داد.
I want to finish this on my own. 

  میخوام تنها تمومش کنم.
  میتونیم از

➡ by myself 
  هم استفاده کنیم.

:   مثالً
I did it by myself. 

  من خودم اونو انجام دادم.
Akbar did it by himself. 

  اکبر خودش اونو انجام داد.
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 59 نکته

 وقتی یه چیزي رو رد میکنی،
  ،)نمیپذیري(وقتی یه چیزي رو قبول نمیکنی 

 راحت بگم، وقتی یه چیزي رو نمیخواي و میخواي اینو عنوان کنی،
  استفاده کنی:میتونی از الگوي خوشگل زیر 

➡ I won't have … 
بعدش از یه مفعول استفاده میکنیم. در حقیقت اون کسی هست کـه داریـم   

 کارشو رد میکنیم.
بعدش از شکل ساده فعل استفاده میکنیم. در حقیقت کاري رو میاریم که و 

 داریم ردش میکنیم.
 همیییین!!

 مثالً میخوام بگم نمیخوام اون به من زنگ بزنه:
 میگمیک: 

➡ I won't have 
هم میتونم اسمشو بگم، هم میتونم ضـمیر مفعـولی بیـارم. اسـمش      دو: اون.

 .herمریم، ضمیر مفعولیش میشه 
 پس تا اینجا شد:

➡ I won't have her 
 یا

➡ I won't have Maryam 
 سه: کاري که نمیپذیرمش. کاري که نمیخوام رو به صورت شکل ساده فعل میارم:
➡ I won't have her call me. 
➡ I won't have Maryam call me. 

 مثال:
➡ I won't have my teacher shout at me. 

 من قبول نمیکنم معلمم سرم داد بزنه.
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➡ I won't have you lend me money. 
 پول قرض بدي. نم نمیخوام به

 
  

 60 نکته

  در مورد مو، دو حالت داریم:
 یا نیست!، شمارشهیا تعداد موها قابل 

 اگه بتونی تعداد موهارو بشماري، میگی:
➡ a hair 

 یدونه مو
➡ some hairs 

 چندتا مو
حاال حواست باشه، تعداد موهاي سـر شمردنشـون سـختههههه، پـس فقـط      

 میگیم:
➡ hair 

:  مثالً
➡ I have black hair. 

 یعنی من مووووووهاي مشکی دارم.
➡ I have a black hair. 

 یدوووونه موي مشکی دارم.یعنی من 
➡I have some black hairs. 

ــکی دارم.    ــووي مش ــدادي م ــن تع ــنگگگ   (م ــونی قش ــتاس، میت ــف هش ه
 )بشماریشون.

 
   



 51  نی/وخودم و ساده زبان به گرامر کاربردي نکات  

 61 نکته

 maybe و may be تفاوت
  این دو عزیز معنیشون یکیه.

  بریم ببینیم فرقشون چیه.
may          یک فعـل مـودال هسـتش کـه بـراي بیـان احتمـاالت ازش اسـتفاده

 باشه. beمیاد که یکیش میتونه  toمیکنیم. بعدش مصدر بدون 
:   مثالً

➡ Don’t call her. She may be at work. 
 بهش زنگ نزن. شاید سر کار باشه.

➡ There may be other problems that we don’t know 
about. 

 خبریم. بی وجود داشته باشه که ما ازشوناي  هممکنه مشکالت دیگ
  قیده. maybeاما 

:   مثالً
➡ Don’t call her. Maybe she’s at work. 

 بهش زنگ نزن. شاید سر کار باشه.
➡ Maybe they’ll come tomorrow. 

 شاید اونا فردا بیان.
 
  

 62 نکته

که، از چیزي که مدتهاست اتفاق میوفتـه، عصـبانی و خسـته     براي گفتنِ این
ه د، میتونین از الگـوي زیـر اسـتفا   )به اصطالح حالتون به هم میخوره(شدین 
 کنید.

➡ sick (and tired) of someone/something 
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:  مثالً
I am sick of working for other people. 

 من از کار کردن براي دیگران خسته شدم.
I’m sick and tired of your excuses. 

 هات خسته شدم. من از بهانه
  بیاریم و بهش شدت بدیم. soمیتونیم قبلش 

:   مثالً
I’m so sick of your complaints. 

 من از شکایاتت خیلییی خسته شدم.
 
  

 63 نکته

  چجوري بگیم، من کل روز رو به خوابیدن گذروندم؟
 یا من کل هفته رو به کار کردن گذروندم؟

 یا کل شب رو به فکر کردن گذروندم؟
➡ I spent all … doing something 

 میشه. spendي  هگذشت spentمیدونین که 
 میخوایم بگیم:

 من کل روز رو به درس خوندن گذروندم.
 خب اول میگیم:

➡ I spent 
 کل روز رو، پس میگیم:

➡ I spent all day 
 میاریمش:دار  ingبه چه کاري؟ درس خوندن، پس به صورت 

➡ I spent all day studying. 
 من کل هفته رو به کار کردن گذروندم.
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➡ I spent 
 کل هفته رو، پس میگیم:

➡ I spent all week 
 و میگیم: workرو میزاریم آخر فعل  ingکار کردن، 

➡ I spent all week working. 
 
  

 64 نکته

  از اگه دوتا لباس بهم بیان، از لحاظ رنگ و طرح و ...
➡ match 

 .استفاده میکنیم
:  مثالً

➡ This tie matches your shirt. 
 این کروات به پیرهنت میاد.

 اگه بخوایم بگیم یه لباس به یه نفرررر میاد، از
➡ suit 

 استفاده میکنیم.
:  مثالً

➡ This dress really suits you. 
 اا بهت میاد.این لباس واقعاً

 نداریمااا!دقت کن حرف اضافه این وسط 
 حاال اگه بگیم

➡ This shirt really matches you. 
(یعنی مثالً این پیرهنه یشمی خال خالیه، اون طـرف هـم پوسـتش یشـمی     

 ). پس حواست باشه اشتباه نکنی.خال خالیه و این دوتا بهم میاان
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 65 نکته

 بریم سه نکته در مورد سه بزرگوار یاد بگیریم.
➡ do 
➡ does 
➡ did 

وقتی بخوایم از تکرار یه فعل کـه قـبالً تـوي جملـه مـون بکـار بـردیم        یک: 
 جلوگیري کنیم، ازشون استفاده میکنیم.

  مثالً به جاي:
➡ He really likes to study English, and he studies English. 

 میگم:
➡ He really likes to study English, and he DOES. 

 هیجااان.دو: براي تأکیدددد از روي 
:  مثالً

➡ You DO work hard everyday. 
 هر روز داري سختتت کار میکنیا، زنده بااد، ماشاالاااا، ایوالاا.

 :doحاال بدون 
➡ You work hard everyday. 

 تو هر روز سخت کار میکنی.
 سه: هر وقت صحبت از مقایسه باشه و شما بخواین روي اون تأاااااکید کنین.
➡ I don't study English these days, but I DID study 

French 5 years ago. 
من این روزا انگلیسی نمیخونم، اما پنج سااال پـیش فرانسـوي میخونـدممم    

 خدا شااااهده.
طرف میخواد تأکیـد کنـه کـه االن درس نمیخـونم ولـی پـنج سـال پـیش         

 میخوندمممممممم.
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 66 نکته

 میگیم: ،به کسی پول پرداخت میکنیموقتی براي خرید یه چیزي 
➡ pay someone for something 

رو میاریم بعد کسی که داریم بهش پـول پرداخـت میکنـیم،     payیعنی اول 
 و بعد چیزي رو که داریم براش هزینه میکنیم و میخریمش. forبعد 
:  مثالً

➡ I always pay for the tickets. 
 هارو میدم. من همیشهههههه پول بلیط

➡ I always pay him for the tickets. 
 ترجمه خودمونیش میشه:
 هارو میخرم. ها به اون پول میدم و بلیط من همیشه براااي بلیط

 حاال وقتی بگی:
I always pay the tickets. 

 !!!!!!!ها پول پرداخت میکنم یعنی من همیشههه به بلیط
که بخریمشون و مال  چیزایی رو که فقطططط پرداختشون میکنیم بدون این

 خودمون بشن رو اینجوري میگیم:
➡ pay the bill 

 پرداخت قبض
➡ pay the tax. 

 پرداخت مالیات
 شما مالیاتو فقط پرداخت میکنین، چیزي نمیخرین.
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 67 نکته

 حواستون باشه
➡ nobody 
➡ nothing 
➡ never 

 خودشون ذاتاًاا منفی هستن.
 نیاز نیستتتتت. notوقتی ازشون استفاده میکنین، 

:  مثالً
➡ I never understood what she wants. 

 هیچ وقت نفهمیدم اون چی میخواد.
 یهو نگی:

➡ I never didn't understand what she wants. 
:  مثالً

➡ I knocked on the door but nobody answered. 
 من در زدم اما هیشکی جواب نداد.

 یهو نگی:
➡ I knocked on the door but nobody didn't answer. 

:  مثالً
➡ There’s nothing in this box. 

 هیچی توي جعبه نیست.
 یهو نگی:

➡ There isn't nothing in this box. 
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 68 نکته

 تفاوت
➡ could 
➡ was able to 
هر وقت بخوایم در مورد یه توانایی به صورت کلی یا عمـومی تـوي گذشـته    

 استفاده میکنیم. could صحبت کنیم، از
:   مثالً

➡ I could play soccer 30 years ago. 
 من سی سال پیش میتونستم فوتبال بازي کنم.

طرف االن سنش رفته باال، کمر درد و زانو درد و هزارجور بدبختی داره، داره 
 میگه بیست سال پیش میتونستم بازي کنم االن دیگه نمیتونم.

 بازي کردن توانایی خاصی نبوده که! بعدم فوتبال
 .استفاده میکنیم was able to دو جا از

 یک: زمانی که صحبت از موووووفق شدن توي انجاام یه کاري باااشه.
:  مثالً

➡ I was able to pass my math exam. 
من توي پاااس کردن امتحانم موفق (من تونستم امتحان ریاضیمو پاس کنم. 

 شدم.)
 بگم: پس اشتباهه

I could pass my math exam. 
دو: وقتی بخوایم از یه توانایی خاااص صحبت کنیم. منظورم انجام کاري توي 

 یه موقعیت خااااصه.
:  مثالً

➡ I was able to get 10% off the price. 
 تونستم ده درصد از قیمتو کم کنم.
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کـاري رو   موقعیت خاصه، مثالً یه مذاکره و طرف توي اون موقعیت خاص یه
 انجام داده.

 پس اشتباهه بگم:
I could get … 

 
  

 69 نکته

 تفاوت
➡ remind of 
➡ remind about 
هر وقت بخوایم بگیم یه کسی مارو یاد یه کسی میندازه یا یـه چیـزي مـارو    

استفاده میکنیم. توي این حالت  remind ofمیندازه، از اي  هیاد یه چیز دیگ
 یا اون دو چیز هستتتتت.یه شباهتی بین اون دو نفر 

:  مثالً
➡ He reminds me of my brother. 

 اون منو یاد برادرم میندازه.
➡ This car reminds me of my old car. 

 ه.زاین ماشین منو یاد ماشین قدیمم میندا
➡ They remind us of our friends. 

 اونا مارو یاد دوستامون میندازن.
فالن چیز یادآوري کـرد،  ي  همثالً فالنی به من دربارهر وقت بخوایم بگیم که 

 استفاده میکنیم. remind aboutاز 
اون کسی که یادآوري میکنه رو اول میاریم و اون کسی که بهـش یـادآوري   

 .remindمیشه رو بعد از 
 ها به من یادآوري میکنه. میگم: گلي  همثالً میخوام بگم اون همیشه دربار

➡ He always reminds me about the flowers. 
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:  یا مثالً
➡ My classmate reminded me about the exam. 

 همکالسیم امتحانو به من یادآوري کرد.
 
  

 70 نکته

 بریم یه الگوي کاربردي یاد بگیریم و حالشو ببریم!
 میخوایم بگیم فقط از این طریق بود که تونستم فالن کارو انجام بدم.

:  مثالً
 طریق بود که تونستم موفق بشم.فقط از این 

 فقط از این طریق بود که تونستم با اکبر ازدواج کنم.
 فقط از این طریق بود که تونستم درس بخونم.

 الگو به این صورته:
➡ Only in this way could I +  شکل ساده فعل  
و اون کاري که فقط از این طریق تونستین انجام بدین رو بـه صـورت شـکل    

 میارید. couldساده فعل بعد از 
 ساختار چیه؟! معکوس و شدت و تأکیدش باالست.

:   مثالً
➡ Only in this way could I see her. 

 فقط از این طریق تونستم ببینمش.
➡ Only in this way could I save money. 

 انداز کنم. این طریق تونستم پول پسفقط از 
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 71 نکته

 .رو بررسی کنیم once بریم با هم دوتا از کاربردهاي
 کاربرد اول:

 اگه بخوایم به یه زمان نامشخص توي گذشته اشاره کنیم.
 به معنی یه وقتی، یه روزي

➡ I once ran 21 miles. 
 مایل دویدم. 21من یه روزي 

 توجههههه!
 یه زمان نامشخص در آینده ازبراي اشاره به 

➡ sometime 
➡ one day 

 استفاده میکنیم.
 :مثالً

➡ We’ll take a vacation sometime in September. 
 ما یه روزي توي دسامبر میریم تعطیالت.

  براي گذشته هم استفاده میشه. sometime البته
 کاربرد دوم:

 به معنی یه بار، یه دفعه
➡ I've only met her once. 

 من اونو فقط یه بار دیدمش.
➡ Akbar has been to Shiraz once before. 

 اکبر قبالً یه دفعه شیراز بوده.
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 72 نکته

 میخوایم بگیم عمراً فالنی، فالن کارو انجام بده.
 و خوشگلش اینه:اي  هالگوي حرف

➡ Hardly will   + someone   + do sometime 
 به همین راحتی!

 .Inversionایشون هم یه ساختار تأکیدي و معکوس هست. یعنی 
:   مثالً

➡ Hardly will Sekineh marry Akbar. 
 .عمراًاا سکینه با اکبر ازدواج کنه

➡ Hardly will he do the dishes. 
 عمراًاا اون ظرفارو بشوره.

➡ Hardly will she come to this party. 
 ی.عمراًاا اون بیاد به این مهمون

 
  

 73 نکته

 یاد بگیریم. suggestبریم یه نکته در مورد 
 با مثال براتون میگم.

➡ I suggested going to restaurant. 
اینجا من پیشنهاد رستوران رفـتن رو بـه دوسـتام دادم و خـودمم باهاشـون      

 خواهممممم رفتتتت!
، دار اسـتفاده کنـیم   ing، از فعـل  suggestهر وقت بالااافاصله بعـد از  پس 

 یعنی خودمون هم اون کارو انجام خواهیم داد.
➡ She suggested going to the zoo. 

 اینجا طرف خودشم میخوااد بره.)(اون پیشنهاد رفتن به باغ وحش رو داد. 
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 :اما حالت بعدي رو ببین
➡ I suggested that my friends go to restaurant. 

 دوستام برن سینما.من پیشنهاد دادم که 
 اینجا من دیگه خودم نمیخواستم برم، یه پیشنهاد بوده واسه دوستام.

، از یه جمله استفاده کنـیم، داریـم پیشـنهاد    suggestپس هر وقت بعد از 
 میدیم که کسی یه کاري رو انجام بده.

:  مثالً
➡ Her mother suggested that she should go and see the 

doctor. 
 پیشنهاد داد که اون بهتره بره و دکترو ببینه. مامانش

➡ I suggest you call him first. 
 من بهت پیشنهاد میکنم که اول باهاش تماس بگیري.

 
  

 74 نکته

 offer و suggest تفاوت
 هر دو براي پیشنهاد دادن استفاده میشن، اما کمی با هم فرق دارن.

بگیـریم و بعـد ازشـون تـوي جملـه      بریم مفهوم این دو لغت رو با مثال یـاد  
  استفاده کنیم.
  ها دقت کنین: به این مثال

Do you want my pen? 
 هستش و ما منتظره یه جوابِ آره یا نه هستیم. offerاین سؤال، یه 

Would you like a ride to work? 
هستش. من یه پیشنهاد دادم، میتونه پیشنهاد منـو   suggestاین سؤال، یه 

 بپذیره یا نه. بستگی به خودش داره.
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:   مثالً
She accepted his offer. 

  اون پیشنهادش رو پذیرفت.
(یکی بهش یه پیشنهاد داده که باید بهش جواب آره یا نـه میـداده و بهـش    

 گفته آره.)
I appreciate the offer, but I can’t accept. 

  من بخاطر پیشنهاد قدردانی میکنم، اما نمیتونم قبول کنم.
 (یکی به من یه پیشنهاد داده، من بهش گفتم نه.)

I suggest you take the train. 
من بهت پیشنهاد میکنم که با قطار بري. دیگه بستگی به خودت داره که بـا  

 قطار بري یا نه. من نظرمو گفتم.
I suggest you do this. 

پیشنهاد میکنم که این کار رو انجام بدي. انجام بدي یا نـه، بسـتگی بـه    من 
 خودت داره.

 
  

 75 نکته

  تفاوت
➡ search someone/something for something 
➡ search for someone/something 
 اولی یعنی یه کسی یا یه چیزي رو زیر و رو کردن براي پیدا کردن یه چیز دیگه.

:  مثالً
➡ Detectives are searching the yard for clues. 

 .ها میگردن گاهان دارن حیاط رو براي پیدا کردن سرنخآکار
➡ I searched the house for the keys. 

  من خونه رو براي پیدا کردن کلیدها گشتم.
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اون جایی رو میاریم کـه داریـم بـراي پیـدا      searchاین حالت بعد از  ي(تو
 کردن یه چیز، زیر و روش میکنیم و میگردیمش.)

 دومی یعنی دنبال یه چیزي گشتن.
 میاریم. دقت کن! forبالفاصله  searchتوي این حالت بعد از 

➡ I searched for the keys last night. 
 من دیشب دنبال کلیدا گشتم.
که کجارو زیـر و رو   دنبال یه چیزي گشتیم. این(توي این حالت فقط میگیم 

 کردیم و کجاهارو گشتیم مهم نیس.)
 
  

 76 نکته

که بگیم کاري رو انجام دادیم که هرگز نباید انجـامش میـدادیم، از    براي این
  الگوي زیر استفاده میکنیم.

➡ I never should have done something. 
  اما انجام دادم.)(من هرگز نباید فالن کار رو انجام میدادم. 

:   مثالً
➡ I never should have hired Akbar. 

  اما استخدامش کردم.)(من هرگز نباید اکبر رو استخدام میکردم. 
➡ I never should have fallen in love with Akbar. 

  اما عاشقش شدم.)(من هرگز نباید عاشقِ اکبر میشدم. 
➡ I never should have called you. 

  اما زدم.)(من هرگز نباید بهت زنگ میزدم. 
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 77 نکته

، به معنی هنوز هست. زمـانی کـه بخـوایم در مـورد     yet یکی از کاربردهاي
کاري صحبت کنیم یا سؤال بپرسیم کـه هنـوز انجـام نشـده، ازش اسـتفاده      

  میکنیم.
  چندتا مثال میزنم:

➡ I haven’t asked him yet. 
 اما میپرسمممم.)(هنوز ازش نپرسیدم. 

➡ ‘Have you finished your homework?’ ‘Not yet’. 
 تکلیفتو تموم کردي؟

 اما تمومش میکنم.)( .هنوووز نه
 دقت کن که این بزرگوار میتونه بعد از

➡ don't / do not 
➡ hasn't / has not 
➡ isn't / is not 

 چیزا بیاد.و اینجور 
:  مثالً

➡ We do not yet have a solution to this problem. 
 ما هنوز براي این مسئله راه حلی نداریم.

 دقت کن نگی:
for this problem 

 فارسی رو به انگلیسی برنگردووون!
 این بزرگوار میتونه قبل از

➡ Why 
➡ Whether 

 و اینجور چیزا هم بیاااد!
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 :مثالً
➡ I haven’t decided yet whether to take part in the 

competition. 
 هنوز تصمیم نگرفتم که آیا توي رقابت شرکت کنم یا نه.

 
  

 78 نکته

 چجوري بگیم، دیگه نمیتونم فالن چیز یا کس رو تحمل کنم؟
  الگوش اینجوریه:

➡ I can’t stand something/someone anymore. 
:  مثالً

I can’t stand you anymore. 
 دیگه نمیتونم تحملت کنم.

I can’t stand this situation anymore. 
 دیگه نمیتونم این وضعیت رو تحمل کنم.

I can’t stand this weather anymore. 
 دیگه نمیتونم این آب و هوا رو تحمل کنم.

 
  

 79 نکته

  every و each مهم در موردي  هیه نکت
 ofاز اگه خواستی بعد از این دو عزیز اسم بیاري، باید مفرد باشه. مگه اینکه 

 استفاده کنی.
 راستی، بعد از این دو عزیز فعلمون هم مفرد میاد. حواست باشه.

:   مثالً
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➡ Each child was given a balloon. 
 به هر بچه یه بادکنک داده شد.

 نمیگیم:
each children 
➡ Each of the nurses was very kind. 

 هرکدوم از پرستارها خیلی مهربون بودن.
 جمع هست یا نه، فعل باید مفرد باشه! nursesکاري نداریم 

➡ Each item was thoroughly checked. 
 هر آیتم کامالً چک شد.

 :نمیگیم
each items 
➡ Each of us has a room on the top floor. 

 باال یه اتاق داریم.ي  ههرکدوممون طبق
➡ Every morning I give him his breakfast. 

 هر صبح من صبحونه شو بهش میدم.
 نمیگیم:

every mornings 
➡ Every job has its good points. 

 هر شغلی امتیازهاي مثبت خودشو داره.
 نمیگیم:

every jobs 
every job have 
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 80 نکته

بـراي زمـانی کـه رفتـار خـاص کسـی مـارو         یه الگوي کاربردي یاد بگیـریم 
 میرنجونه و ما دلمون میخواد که طرف تغییرش بده.

 .wouldداریم هم  wishتوي این الگو، هم 
➡ I wish someone would do sth. 
مثالً طرف سیگار میکشه و این شمارو ناراحت میکنه، دلتون میخـواد طـرف   

 باید چی بگید:تغییر کنه. مرحله به مرحله بریم جلو ببینیم 
I wish 

 بعدش اون کسی که سیگار میکشه:
I wish you 

 بعالوه شکل ساده فعل. wouldn'tیا  wouldبعدش 
 در حقیقت خواسته مونو اینجا باید بگیم:

I wish you would stop smoking. 
اي کـاش سـیگار نکشـی،    (یعنی اي کـاش سـیگار کشـیدن رو بـس کنـی.      

 اینجوري منو ناراحت میکنی.)
کننده س و  مثالً دوستتون زبان نمیخونه، خب طبیعتاً این خیلییییی ناراحت

 این رفتارش شما رو هم رنجونده و میخواین بهش اینو بگید:
I wish you would study English. 

 یعنی اي کاش زبان بخونی.
 
  

 81 نکته

  تفاوت
➡ until 
➡ as far as 

  ولی کاربردهاشون فرق میکنه.هست.  "تا"یکی از معانی این دو بزرگوار، 
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معموالً قبل از قید زمان استفاده میکنیم. پس حواست باشه قبـل از   untilاز 
  قید مکان و مسافت ازش استفاده نکنی که ناراحت میشم خدا شاهده!

  یعنی اشتباهه که بگیم:
I can’t walk until the park. 

درست اینجـوري  ي  هاز قید زمان استفاده کنیم. یعنی جمل untilباید بعد از 
  میشه:

I can’t walk until five o’clock. 
  قبل از قید مکان میاد. معموالً as far asحاال دقت کن که 

:  مثالً
➡ I’ve read as far as the third chapter. 

  من تا فصل سوم رو خوندم.
➡ We played chess until midnight. 

  قبل از قید زمان اومده.) until میبینید( تا نیمه شب شطرنج بازي کردیم.ما 
➡ The film didn’t end till eleven o’clock. 

 قبل از قید زمان اومده.)( فیلم تا ساعت یازده تموم نشد.
➡ I decided to walk as far as the village. 

 مکان اومده.) قبل از قید( ما تصمیم گرفتیم تا روستا پیاده بریم.
 
  

 82 نکته

 تفاوت
➡ eldest 
➡ oldest 

فقطططط براي اشخاصه، مربوط به اعضااي خانواده، بیشتر هم  eldestخب، 
 توي بریتیش کاربرد داره.
 استفاده میکنیم. eldestیک نفر با چند نفر باشه، از ي  ههر وقت صحبت از مقایس
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 مثال:
➡ My eldest daughter is 17. 

 دخترم هفده سالشه.بزرگترین 
هم میتونیم براي اشخاص اسـتفاده کنـیم هـم بـراي اشـیا و       ،oldestاما از 

 حیوانات.
 مقایسه یه چیز با چند چیز یا یه نفر با چند نفر استفاده میشه.براي  oldestاز 

 استفاده کنیم. theباید از  oldestقبل از 
➡ Nijmegen is the oldest city in the Netherlands. 

 مقایسه یه شهر با چند شهر)(ترین شهرِ کشورِ هلند است. نیمیخن قدیمی
 
  

 83 نکته

  مثبت استفاده میکنیم.ي  هجملاز  unless دقت کنین که بعد از
➡ You'll be sick unless you stop eating. 

 تو مریض میشی مگه اینکه غذا خوردن رو متوقف کنی.
منفـی  ي  هاز جملـ  ifبگیم، باید بعـد از   ifحاال همین جمله رو اگه بخوایم با 

 استفاده کنیم.
➡ You will be sick if you don't stop eating. 

 )همون شرطی نوع اوله(مریض میشی اگه غذا خوردن رو متوقف نکنی. 
 یه مثال دیگه:

➡ I can't do that unless I have Akbar's help. 
بدون حمایت (من نمیتونم انجامش بدم مگه اینکه کمک اکبرو داشته باشم. 

 و پشتیبانی اکبرآقا نمیتونم.)
 : ifحاال همین جمله با 

➡ I can't do that if I don't have Akbar's help. 
 من نمیتونم انجامش بدم اگه کمک اکبرو نداشته باشم.



 71  نی/وخودم و ساده زبان به گرامر کاربردي نکات  

 84 نکته

تعجبـه.  ي  هاستفاده کنیم، نشون دهنـد  ever اگه بعد از کلمات پرسشی، از
 یعنی سؤالمونو با تعجب میپرسیم.

:   مثالً
 :این سؤال عادیه

➡ What are you doing? 
 داري چیکار میکنی؟

 رو بیارم: everحاال اگه 
➡ What ever are you doing? 

  با یه حالت تعجب سؤال رو میپرسه.)( اصن معلومه داري چیکار میکنی؟
، ماستفاده کنـی  on earth یا the hell از کلمات پرسشی، ازحاال اگه بعد 

  شدت تعجبمون خیلیییی میره باالتر و با عصبانیت همراه میشه.
➡ What the hell are you doing? 

 داري چه غلطی میکنی؟
➡ Who on earth are you talking to? 

 داري با کدوم احمقی حرف میزنی؟
 
  

 85 نکته

 سااده ولی بشدت کاربردي! ي بریم براي یه نکته
  حواست به ترتیب قیود مکان و زمان باشه. 

 اول قید مکان رو میاریم بعد قید زمان.
 اول قید کوچولو رو میاریم و بعد قید بزرگ رو!!!

تـره، پـس اول خونـه رو     مثالً بین دو قید مکان خونه و شهر، خونـه کوچـک  
  میاریم و بعد شهر.
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تري اشاره داره،  زمانی کوچکي  هبه باز 8ساعت  و هر روز، 8مثالً بین ساعت 
  پس اول ساعت رو میاریم و بعد روز رو.

  بریم مثال بزنیم:
➡ I usually eat my lunch at home at 2 p.m. 

 اول: قید مکان
 دوم: قید زمان

➡ My sister goes to park every day. 
 اول: قید مکان
 دوم: قید زمان

➡ My brother goes to the class in that building everyday. 
 اول: قید مکان کوچولو، یعنی کالس

 ، یعنی ساختمونبزرگ دوم: قید مکان
 سوم: قید زمان

➡ She goes to school in Isfahan at 8 a.m. everyday. 
 اول: قید مکان کوچولو
 دوم: قید مکان بزرگ

 سوم: قید زمان کوچولو
 چهارم: قید زمان بزرگ

 
  

 86 نکته

 بریم خیلییییی راحت و ساده ببینیم تفاوت
➡ few 
➡ a few 
➡ the few 

 چیه و براي همیشه دیگه با این سه عزیز مشکلی نداشته باشیم.
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 کافی و مفهموم منفی داره.ي  هیعنی نه به انداز fewدقت کنین که 
  کافی و مفهوم مثبت داره.ي  هیعنی چندتا، یعنی به انداز a fewولی 

  یعنی نه زیاد ولی تموم اون چیزي که هست. the fewو 
  یه مثال بزنم براتون:

➡ I have few good books. 
 یعنی من به اندازه کافی کتاب خوب ندارم.

این خوب نیست، مفهوم جمله منفیه، اونقدري که باید کتـاب خـوب داشـته    
 باشم ندارم.

➡ I have a few good books. 
 دارم.من چندتا کتاب خوب 

 مفهوم جمله مثبته. زیاد نیستن ولی خب چندتا کتاب خوب دارم شکر خدا.
➡ The few books I have are great. 

هـاي زیـادي نـدارم ولـی همونـایی هـم کـه دارم         اینجا منظور اینه که کتاب
 همشووووووووووووون عالی ان آقا، عااااااالی.

 
  

 87 نکته

  یاد بگیریم. )سام عزیز(عزیز  some بریم یه نکته در مورد
 آقااا ایشون میتونه توي سؤال هم بیاد.

 به شرطی که:
 یک: سؤالمون همراه با خواهش و درخواست باشه.

➡ Could you please give him some water? 
 سؤال همراه خواهش و درخواسته.)( میشه لطفاًاا مقداري آب بهش بدید؟

دو: وقتی انتظـار جـواب مثبـت از طرفمـون داشـته باشـیم، بهتـررررررره از        
some .استفاده کنیم 
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 التحریري خرید کنه، میگی: طرف داره میره لوازم مثالً
➡ Would you please buy me some papers? 

 میشه لطفاً چندتا کاغذ برام بخري؟
درخواست میکنـی   داره میره براي خودش کاغذ و خودکار بخره، تو هم ازش

 و انتظار داري بگه باشه چشم برات میخرم.
البته مورد داشتیم گفته به من چه، مگه من نوکرتم، پاشو برو خودت بخـر،  (

 که حاال این موارد استثناس.)
 
  

 88 نکته

 چجوري بگیم، جبران میکنم؟
قطعاً توي زندگیتون زمانی بوده کـه خواسـتین یـه چیـزي رو بـراي کسـی       

  .نجبران کنی
  براي گفتن این جمله، میتونین از ساختار زیر استفاده کنین.

➡ (to) make it up to someone 
:   مثالً

➡ I’ll make it up to you. 
 برات جبران میکنم.

➡ How can I make it up to you? 
 چجوري میتونم برات جبران کنم؟

➡ I can make it up to you. 
 من میتونم برات جبران کنم.

➡ Is there anything I can do to make it up to you? 
 که بتونم براي جبران انجام بدم؟ کاري هست
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 89 نکته

 بریم ببینیم
➡ any 
➡ no 

 چه تفاوتی توي کاربرد دارن.
 استفاده میکنیم. anyاگه فعل کمکیِ منفی توي جمله داشتیم، از 

 کجا؟ قبل از اسممممم!
 :have مثالً با فعل

➡ He doesn't have any … 
➡ She doesn't have any … 
➡ I don't have any … 
➡ They didn't have any … 

 استفاده میکنیم. noاز  جمله مثبت بود،اگه فعل کمکیِ منفی توي جمله نبود و 
➡ I have no … 
➡ He has no … 
➡ She has no … 
➡ They have no … 

 ریزه میزه خودش جمله رو منفی میکنه. no ینادر حقیقت 
 معنی جفتشونم یکیه.

 
  

 90 نکته

  براي اینکه به کسی امر کنیم، شکل ساده فعل رو میاریم اول جمله، همین!
➡ Call your mother. 

 به مامانت زنگ بزن.



 /ویتامین گرامر  76

 استفاده میکنیم: pleaseتر بگیم، از  حاال همینو بخوایم یه کم مؤدبانه
➡ Please call your mother. 
➡ Call your mother, please. 

 لطفاًاا به مامانت زنگ بزن.
از سـه الگـوي   میتونیم  ،تر شدن درخواستمون حاالااااا براي خیلیییی مؤدبانه

 زیر استفاده کنیم:
➡ Could you please call your mother? 
➡ Would you please call your mother? 
➡ Will you please call your mother? 

 به مامانت زنگ بزنی؟ میشه لطفاً
 
  

 91 نکته

 امري رو منفی کنیم؟ي  هچجوري جمل
 .قبل از فعلِ اصلیمونمیاریم اول جمله مون،  Don'tیه 

➡ Don't close the window. 
هایی هسـت   هاش استفاده از قالب تر بگیم، یکی از راه حاال اگه بخوایم مؤدبانه

 گفتم.قبلی ي  هکه توي نکت
  یعنی استفاده از:

Would you please …? 
Will you please …? 
Could you please …? 

اینا فقـط سـه   ، دقت کن براي درخواست مؤدبانه، الگوهاي دیگري هم هست
 الگوي رایجه!

خب، حاال نکته اینجاست، وقتی این سه عزیز توي جمله باشن، نمیتـونیم بـا   
don’t :جمله رو منفی کنیم. یعنی نمیتونیم بگیم  
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➡ Would you please don't open the window? 
 ، قبل از فعل ساده و اصلیمون، یعنی:استفاده میکنیم notتوي این حالت از 

➡ Would you please NOT open the window? 
 میشه لطفاً پنجره رو باز نکنی؟

 .نکنیاااااااحاال اگه بخواي بگی، پنجره رو باز 
 استفاده کنی. youاز  Don'tکافیه بعد از 

➡ Don't YOU open the window. 
 
  

 92 نکته

 کاربرد
➡ It's time 

 یعنی وقتشه ...
➡ It's time to do something. 

 وقتشه فالن کارو انجام بدیم.
 :مثالً

➡ It's time to learn English. 
 وقتشه زبان یاد بگیریم.

 خوشگل اینجاست!ي  هحاال نکت
وقتی بخوایم به کسی بگیم که وقتشه فالن کارو انجام بدي، یه کـم سـاختار   

 فرق میکنه.
 توي این حالت بهتره از فعل گذشته استفاده کنیم، یعنی:

➡ It's time someone did something. 
 مثالً میخوایم بگیم وقتشه زبان یاد بگیري، خب

➡ It's time 
 



 /ویتامین گرامر  78

 ابلت میگی دیگه، پس:حاال داري به طرف مق
➡ It's time you 

 و حاال یادگیري زبان رو به صورت گذشته میگی:
➡ It's time you learned English. 

 
  

 93 نکته

 قسمت اولِ کاربرد
➡ would rather 

که بتونم قسمت دوم که سطحش باالتره رو بگم، نیـازه قسـمت اول    براي این
 رو بلد باشیمممم.

اسـتفاده میشـه. دقـت     toایشون یعنی ترجیح دادن و بعدش مصـدر بـدون   
 تره! خیلی رایج d rather‘کنین که شکل کوتاهش یعنی

  بریم چندتا مثال بزنیم.
➡ I’d rather have a quiet night in front of the TV. 

 ترجیح میدم یه شب آروم جلوي تلویزیون داشته باشم.
 مهران و اکبره.بین ي  همثال بعدي مکالم

➡ Mehran: I think you’d better ask her. 
 )از سکینه(مهران: فکر کنم بهتره ازش بپرسی. 

➡ Akbar: I’d rather not (=I do not want to) 
 ترجیح میدم اینکارو نکنم.)(اکبر: نمیخوام. 

 دقت کن میگیم:
➡ would rather do something 
➡ They'd rather wait and see what happens. 

 اونا ترجیح میدن منتظر بمونن و ببینن چه اتفاقی میوفته.
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 نمیگیم:
➡ would rather doing something 
➡ would rather to do something 

 دار نیاریا! ingیعنی بعدش فعل 
 نیاریاااا! toبعدش مصدر با 

 هاي مختلف هم ساختار همینه: براي فاعل
➡ She would rather do something. 
➡ He would rather do something. 
➡ We would rather do something. 

 استفاده کنیم. ratherاز بعد  notاز براي منفی کردنش هم کافیه 
I’d rather not stay here. 

 ترجیح میدم اینجا نمونم.
 
  

 94 نکته

  قسمت دومِ کاربرد
➡ would rather 

گرفتیم چجوري بگیم ترجیح میدم فـالن کـارو انجـام    قبلی یاد ي  هتوي نکت
 بدم یا فالن کارو انجام ندم.

 حاال میخوایم بگیم ترجیح میدیم فالنی فالن کارو انجام بده یا انجام نده.
منظورمون، انجام دادن یا ندادن فعل گذشته میاریم ولییییی  توي این حالت

 س. اون کار، در زمان حال یا آینده
➡ I would rather someone did something. 

 مثالً میخوام بگم ترجیح میدم تو باهاش حرف بزنی:
➡ I would rather 

 داري به طرف مقابل میگی دیگه، پس:
➡ I would rather you 
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 حاال باهاش حرف بزنی رو به صورت گذشته میاري:
➡ I would rather you talked to her/him. 

 استفاده میکنیم. didn'tبراي منفی کردنش از جناب 
 مثالً میخواي بگی ترجیح میدم تو باهاش حرف نزنی:

➡ I would rather you 
 استفاده میکنیم: didn'tحاال از 

➡ I would rather you didn't talk to her/him. 
 
  

 95 نکته

 میخوام بگم بعد از اینکه زبان خوند، رفت خرید.
 studiedخب اول کدوم انجام شده؟ زبان خوندن، قسمت سوم فعل مطالعه کردن چیه؟ 

 پس میگم:
➡ Having studied English, 

 بعدش چیکار کرد؟ رفت خرید. خب اینو راحت به صورت گذشته میگم. یعنی:
➡ Having studied English, he went shopping. 

 بعد از اینکه زبان خوند، رفت خرید.
 عمل که دومی بالفاصله بعد از اولی انجام شده.دو 

 مثال بعدي:
➡ Having called his mother, he went to bed. 

 بعد از اینکه به مامانش زنگ زد، رفت خوابید.
➡ Having had lunch, they washed the dishes. 

 بعد از اینکه ناهار خوردن، ظرفارو شستن.
➡ Having got to work, he went to the bathroom. 

 بعد از اینکه رسید سرکار، رفت دستشویی.
یعنـی از   اسـتفاده کنـی!   پـی پـی   بایـد از  Havingپس دقتتتت کن بعد از 

 قسمت سوم فعلللل.
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 96 نکته

  مالکیت معموالًاااا براي اشیاء بکار نمیره! s عزیزجان! دقت کن
  استفاده کنیمممم. ofاینجور وقتا بهتره از 

:  مثالً
رِ خونه. میخوام بگم د 

ر شی هست و جـان نـدارد. بـراي مالکیـت اینجـور       همونطور که میدونین، د
 استفاده کنیم. پس میشه: ofموارد بهتره از 

➡ the door of the house 
ر:ي  هدستگیر مثالً د 

➡ the handle of the door 
 ؟doorداریم هم قبل از  theحاال چرا هم قبل از خونه 

چون جفتشون مشخصن، معرفه هستن. براي شنونده مشخصه کـه از کـدوم   
در و از کدوم خونه حرف میزنیم. قبل از اسـامی معرفـه و مشـخص، بایـد از     

the .استفاده کرد  
 
  

 97 نکته

وقتی بخوایم به یکی پیشنهاد بدیم که بهتره فالن کار رو انجـام بـده، چـون    
 اون کار براي انجام نیست، میتونیم ازتري غیر از  کارِ بهتر، مفیدتر و جالب

➡ may as well 
➡ might as well 

  استفاده کنیم.
:  مثالً

➡ We may as well watch TV. 
 بهتره ما تلویزیون ببینیم.
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  چرا؟ چون کارِ بهتري وجود نداره. این بهترین کاریه که میشه انجام داد.
➡ There’s nobody interesting to talk to. We may as well 

go home. 
 اینجا آدم جالبی براي صحبت کردن وجود نداره. بهتره بریم خونه.

➡ Shall we go and see Akbar? “Ok, might as well.” 
 "بهتره این کار رو انجام بدیم. "بریم اکبر رو ببینیم؟ 

 
  

 98 نکته

 میدونیم که
➡ go on 

 یعنی ادامه دادن.
دار  ingبهمون میگن بعد از این بزرگوار فعل به صورت  "فقط  "خب، اصوالً 

 .میاد
➡ go on doing something 

 دار اومده. ingیعنی ادامه دادن اون کاري که به صورت 
:  مثالً

➡ He went on working until he was 91. 
 سالگی کار کردن رو ادامه داد. 91تا 

 بـا  work بعدش هم فعلمون یعنی، went on میشه go onي  هخب گذشت
ing .اومده 

 یعنی کار کردن رو ادامه داد.
 هم بیاریم. toبعد از این عزیز، میتونیم مصدر با  اما

 یعنی میتونیم بگیم:
➡ go on to do something 

  یعنی انجام دادن یه کاري بعد از تموم کردن یه کار دیگه.
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:  مثالً
➡ She went on to become a successful doctor. 

کـه یـه    رفت بـراي ایـن   ،که درس خوندن رو تموم کرد یعنی مثالً بعد از این
 دکتر موفق بشه.

 درس خوندن رو تموم کرد، حاال کار کردن و کسب تجربه رو شروع کرد.
➡ He went on to win the final. 

 براي فینال.) طرف مسابقه نیمه نهایی رو برد و رفتتتت(رفت براي بردن فینال. 
 
  

 99 نکته

  تفاوت
➡ take long 
➡ take a long time 

 در جمالت سؤالی و منفی استفاده میکنیم. take longاز 
:  مثالً

➡ How long does it take to get to Tehran by train? 
➡ It doesn't take very long. 

 کالً این الگوي کاربردي رو یادتون باشه:
➡ How long does it take to do something? 

 وقتی بخواي بپرسی انجام فالن کار چقدر طول میکشه؟
 استفاده میکنیم. در جمالاات مثبتتتت take a long timeاز 

➡ It might take a long time to get there. 
  پس حواست باشه اشتباه نکنی:

➡ I think it will take long to improve my English. 
 مثبته دیگه، پس باید بگی:جمله 

➡ I think it will take a long time to improve my English. 
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 100 نکته

 minute-5 یا minutes 5 بگیم
نقششون صـفت باشـه، جمـع بسـته     و ...  minute ،hour ،weekزمانی که 

 نمیشن و باید بعدش اسم بیاریم.
:   مثالً

It’s a 5- minute presentation. 
 ایه. پنج دقیقهي  هاین یه ارائ

It’s a 2-hour exam. 
  این یه امتحانِ دو ساعته س.

It’s a 4-week holiday. 
  ایه. این یه تعطیالت چهار هفته

 اگه اسم باشن، جمع بسته میشن. اما
:   مثالً

It takes 5 hours to get there. 
  رسیدن به اونجا پنج ساعت طول میکشه.

The journey takes 2 hours. 
  سفر دو ساعت طول میکشه.

I’m going on holiday for 4 weeks. 
  من براي چهار هفته میرم تعطیالت.

  
  

 101 نکته

  وقتی صحبت از قول دادن باشه، حواست باشه که اغلب از این الگو استفاده میشه.
 هست. willدر حقیقت این نکته، یکی از کاربردهاي 

➡ I promise I will do something. 
 قول میدم فالن کارو انجام بدم.
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  منفیش هم که میشه:
➡ I promise I won't do something. 

 قول میدم فالن کارو انجام ندم.
 حواست باشه، توي قسمت دوم، از آینده ساده استفاده میکنیم.

:  مثالً
➡ I promise I'll save money this year. 

 کنم.انداز  قول میدم امسال پول پس
 :اشتباهه بگم

➡ I promise I save money this year. 
 
  

 102 نکته

فالن کار رو انجام بدم. الگـو بـه ایـن     دلم میخواستمیخواین بگین، همیشه 
 :صورته

➡ I’ve always wanted to do something. 
 از زمان حال کامل استفاده میکنیم.

:   مثالً
I’ve always wanted to go to Paris. 

 همیشه دلم میخواست برم پاریس.
I’ve always wanted to be able to speak Japanese. 

 همیشه دلم میخواست بتونم ژاپنی حرف بزنم.
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 103 نکته

 وقتی میخواي بگی فالن چیزمو فالاان جا، جا گذاشتم باید از
➡ I've left +   فالن چیزمو 

 استفاده کنی.
باشـه کـه شـما فـالن چیزتونـو اونجـا جـا         ییعنی وقتی صحبت از اون مکان

  گذاشتین، از ایشون استفاده میشه.
 مثالً کتابمو مدرسه جا گذاشتم:

➡ I've left my book at school. 
 اشتباهه بگم:

➡ I've forgotten my book at school. 
 اگه بخواي بگی یادم رفت فالن چیزو بیارم، از حاالاا

➡ I've forgotten to bring + فالن چیزمو 
 استفاده کن.

:   مثالً
➡ I've forgotten to bring my shirt. 

 .یادم رفت پیراهنمو بیارم
 
  

 104 نکته

 بریم ببینیم تفاوت
➡ have been in 
➡ have been to 
➡ have gone to 

 چیه و براي همیشه اینارو یاد بگیریمممممم!
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 وقتی صحبت از زندگی کردن یا موندن در جایی باشه از
➡ have been in 

 استفاده میکنیم.
How long have you been in London? 

  چه مدتی لندن بودي؟
  ولی

➡ have been to 
 یعنی بري یه جایی و برگردي. یعنی دیگه اونجا نیستی.

She’s been to the hospital for a check-up. 
  اونجا نیست.)طرف رفته و برگشته، دیگه (اون براي چک آپ بیمارستان بوده. 

➡ have gone to 
 )هنوز اونجایی(یعنی بري یه جایی و برنگردي. 

Mark’s not here. He’s gone to the shop. 
 طرف رفته و هنوز برنگشته.)(مارك اینجا نیست. رفته فروشگاه. 

  
  

 105 نکته

 تفاوت
➡ made of 
➡ made from 

یه چیزي رو میتونین با چشم ببینید، یعنی در حقیقت ي  هوقتی ذرات سازند
 made ofاون ذرات ســازنده تغییــر نکــردن و قابــل تشــخیص هســتن، از 

 استفاده میکنیم.
ولی زمانی که ذرات سازنده یه چیزي به طور کلی تغییر میکنن تا اون چیـز  
جدید به وجود بیاد، جوري که دیگه بـه راحتـی قابـل تشـخیص نباشـن، از      

made from .استفاده میکنیم 
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  بریم براي دوتا مثال!
➡ Steel is made from iron. 

 فوالد از آهن ساخته شده.
 هاشو تشخیص بدید که! شما وقتی به فوالد نگاه میکنین، نمیتونین آهن

آهن و یه سري مواد دیگه به صورت شیمیایی طی یه سري عملیات بـا هـم   
 ترکیب میشن و فوالد به وجود میاد.

➡ Their dining table is made of oak. 
 میز غذاخوریشون از چوب بلوط ساخته شده.

  هاي قشنگت میتونی ببینی! شما چوب بلوط رو با چشم
 بازم مثال میزنم، تحلیلش با خودتون!

o The table is made of wood. 
o The ring was made of solid gold. 
o The drink is made from cherries. 
o Cheese is made from milk. 

 
  

 106 نکته

یا به کسی دسـتور بـدیم    ،وقتی بخوایم کسی رو به انجام کاري ترغیب کنیم
 کاري رو انجام بده، میتونیم از این دو الگو استفاده کنیم:

➡ Have somebody doing something 
➡ Have somebody do something 

 دومی بیشتر توي بریتیش کاربرد داره.
ــه انجــام کــاري میشــه جــاي    ــا مجبــور ب اون کســی کــه ترغیــب میشــه ی

somebody .میاد 
 میخوام بگم دوستم منو مجبور کرد که همه نوع کاري براش بکنم. مثالً
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 خب، دوستم میشه چی؟
➡ My friend 

و  had toمیشـه   have toکه گذشـته س، یعنـی    منو مجبور کرد، اول این
 .meمفعول جمله میشه 

➡ My friend had me 
 که همه نوع کاري براش بکنم:

➡ My friend had me doing all kinds of jobs for her. 
:  یا مثالً

➡ I’ll have Akbar show you to your room. 
باهاتون بیاد و راهنماییتون (من از اکبر میخوام که اتاقتونو بهتون نشون بده. 

 کنه.)
 یه حالت دیگه هم داریم:

➡ Have something doing something 
 وقتی صحبت از انجام یه کاري روي یه چیزي باشه، از این الگو استفاده میکنیم.

  دقت کن، اون چیزه میشه مفعولمون!
:  مثالً

➡ I'll have the room cleaning tomorrow. 
 .من فردا اتاقو تمیز میکنم

 دار فعل رایجه! ingتوي این حالت، حالت 
 
  

 107 نکته

 haveیه الگوي بشدت کاربردي با 
➡ have +  مفعول + P.P. 
وقتی میخواین بگین، یه چیزي رو میبرید یه جایی تا یه کـاري روش انجـام   

 بدن، میتونین از این ساختار استفاده کنین.
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دقت کن، خودت شخصاً کار رو انجام نمیدي، کار رو یکی دیگه بـرات انجـام   
  میده.
:   مثالً

➡ I have the house cleaned. 
 )زمانِ حال(خونه رو میدم تمیز کنن. 

➡ I have my car fixed. 
 )زمانِ حال(ماشینمو میدم تعمیر کنن. 

➡ I had my car fixed. 
 )زمانِ گذشته(ماشینمو دادم تعمیر کنن. 

➡ I’m going to have my car fixed. 
 )زمانِ آینده قصدي(قراره ماشینمو بدم تعمیر کنن. 

 ماشینم مدتی هست که خرابه و دوستم از من میپرسه:یا مثالً، 
➡ Why don’t you have your car fixed? 

 چرا نمیدي ماشینتو تعمیر کنن؟
 
  

 108 نکته

میخوایم کاربرد 
➡ a number of 
➡ the number of 
➡ amount of 

 رو بررسی کنیم.
➡ a number of 

 بعد از این بزرگوار اسم جمع قابل شمارش میاد.
 بعدش از فعل جمععععع استفاده میکنیم.

 یعنی: تعدادي، چندتا
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➡ A number of students were late for class. 
 براي کالس دیر کردن. نآموزا تعدادي از دانش

➡ The number of 
 اسم جمع قابل شمارش میاد. ،بعد از این بزرگوار هم

 بعدش باااید مفرد باشه. ولیییییی فعلِ
یعنی: تعداد 

➡ The number of students in the class is fifteen. 
 )بلههه پونزه، نه پاااانزده(آموزان توي کالس پونزه تاس.  تعداد دانش

➡ amount of 
 بعد از ایشون اسم غیررر قابل شمارش میاد.

 یعنی: مقدارِ
an amount of time 
an amount of water 
an amount of strength 
an optimal amount of sunlight 

 مثال:
Tom borrowed a large amount of money from Mary. 

 .تام مقدارِ زیادي پول از مري قرض گرفت
We have a huge amount of food. 

  .ما مقدارِ زیادي غذا خوردیم
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 109 نکته

 کاربرد
➡ turn back 
➡ go back 
➡ come back 

استفاده میکنیم که از مبداء حرکت میکنیم به سمت  turn back زمانی از
 راه برمیگردیم.ي  همقصد، اما نیم

:   مثالً
We’re lost - we’ll have to turn back. 

 ما گم شدیم، ما باید برگردیم.
استفاده میکنیم که از جایی که هستیم بریم بـه جـایی    go back زمانی از

  که قبالً بودیم.
: سر کار هستین و    وقتی کارتون تموم بشه، برمیگردین خونه.مثالً

I am at work now. Tonight, I will go back home. 
 یه مثال دیگه:

I love Spain. I hope to go back next year. 
یعنی من قبالً اسپانیا (من عاشق اسپانیا هستم. امیدوارم سال آینده برگردم. 

 انیا.)رفتم و میخوام که دوباره سال آینده برم اسپ
استفاده میکنیم که از جایی کـه هسـتیم بـریم بـه      come back زمانی از

  جاي دیگه و دوباره برگردیم به جایی که هستیم.
  مثالً: االن سر کار هستین، بعدش میرین خونه و فردا قراره دوباره بیاین سر کار.

I am at work now. Tomorrow, I will come back here. 
  یه مثال دیگه:

I love Spain. I hope to come back next year. 
مـن االن اسـپانیا   (من عاشق اسپانیا هستم. امیـدوارم سـال آینـده برگـردم.     

 هستم و میخوام که دوباره سال آینده بیام اسپانیا.)
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 110 نکته

 کاربرد
➡ doesn’t matter 
➡ don’t mind 

don’t mind       زمانی استفاده میشه که، در مـورد چیـزي کـه ازمـون سـؤال
 میشه هیچ ترجیحی نداریم و شاید گاهی خوشحال بشیم.

:   مثالً
A: Do you mind opening the window? 

 اشکالی نداره پنجره رو باز کنم؟
B: No, I don’t mind. 

  ترجیح نمیدین که پنجره بسته باشه.)(نه، اشکالی نداره. 
زمانی استفاده میکنیم که، اون چیزي که ازمون سؤال  doesn’t matterاز 

  میشه برامون اهمیت نداره.
:   مثالً

A: Do you want tea or coffee? 
 چاي میخواي یا قهوه؟

B: It doesn’t matter. 
  فرقی نمیکنه، کدومو بیاري.)(مهم نیست. 

  و بدیم.حاال یه زمانی هست که سؤالمون جوریه که میتونیم هر دو جواب ر
:   مثالً

Do you want chicken for dinner? 
I don’t mind./ It doesn’t matter (to me). 
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 111 نکته

  which و whatتفاوت 
هاي طرف مقابل نامحدوده، هرچی  سؤال میپرسیم، جواب whatزمانی که با 

 دلش بخواد میتونه جواب بده.
سؤال میپرسیم، دیگه طرف توي جـواب دادن دسـتش    Whichولی وقتی با 

 هاش محدوده. باز نیست، گزینه
 پس موقع سؤال پرسیدن دقت کنین جان من!

➡ Which do you prefer, bread or rice? 
 ).طرف باید بین نون و برنج انتخاب کنه( کدومو ترجیح میدي، نون یا برنج؟

➡ Which is more interesting, watching sports or playing 
sports? 

طـرف بایـد بـین ایـن دوتـا      (تره، ورزش دیدن یا ورزش کـردن؟   کدوم جالب
 )انتخاب کنه و جواب بده.

➡ What do you want? 
 هرچی دلش بخواد میتونه بگه.)چی میخواي؟ (

➡ What do you suggest? 
  ؟ (میتونه نامحدود پیشنهاد بده.)میديپیشنهاد  یچ
 
  

 112 نکته

  یاد بگیریم. Double Negatives چند نکته در موردبریم 
➡ Double negatives 

منفی استفاده میکنه تا یـه نظـرِ   ي  هیه دابل نگتیو توي یه عبارت، از دو کلم
 منفی رو بیان کنه.
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:  مثالً
➡ We didn't see nothing. 

 ما هیچی ندیدیم.
➡ She never danced with nobody. 

 نرقصید.اون با هیشکی 
توي زبان انگلیسی قوانین جوریه کـه دو پـارامتر منفـی همـدیگر رو خنثـی      

 میکنن و در نتیجه یه عبارت مثبت رو بیان میکنن.
پس عبارت 

➡ I don't know nothing. 
 میتونه تعبیرش این باشه که من یه چیزي میدونم.
کنـار هـم   منفـی رو  ي  هشما میخواستی بگی من چیزي نمیدونم، اما دو کلم

 آوردي و تعبیر مثبت ایجاد کردي.
هاي دیگه استاندارده، مثـل زبـان خودمـون.     دابل نگتیوها توي خیلی از زبان

همچنین تا بعد از قرن شانزدهم هم قسمت کـاربردي اي از زبـان انگلیسـی    
 )منبع خبر: دیکشنري آکسفورد(بوده و استفاده میشده. 

 ور وسیعی استفاده میشه.هاي محلی به ط هنوز هم توي بعضی گویش
اما توي انگلیسی استاندارد حال حاضر، مورد قبول نیست و بایـد تـوي تمـام    

 ها حواستون باشه ازشون استفاده نکنین. موقعیت
هـا،   هاي خیلییی غیررسـمی و محـاوره، تـوي آهنـگ     البتهههه توي موقعیت

 تبلیغات، ازش استفاده میشه.
 بریم چندتا مثال دیگه ببینیم.

➡ I can't find my keys nowhere. 
➡ She never goes with nobody. 
➡ He wasn't irresponsible about his duties. 

 منفی سازه. irاینجا 
➡ I hardly have no money. 

منفیشون، میتونن معنا و مفهوم مثبـت   تمااام موارد باال برخالف ظاهرِ کااامالً
 داشته باشن.
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 113 نکته

  کاربرد
➡ If so 
➡ If not 

 استفاده کنیم. notو  soاز  به جاي تکرار کل یه عبارتما میتونیم  ifاز بعد 
 یعنی چی؟!

➡ Are you free? If you are free, let’s go out for lunch. 
  اینو میتونیم اینجوري بگیم:

➡ Are you free? If so, let’s go out for a lunch. 
:   یا مثالً

➡ I might see you tomorrow, if I don’t see you tomorrow, 
then it will be Saturday. 

  بگیم:اینجوري اینو میتونیم 
➡ I might see you tomorrow, if not, then it will be Saturday. 

 کدومش قشنگتره؟!
 
  

 114 نکته

  tooیه نکته در مورد 
 زیر رو ببینید:ي  هجمل

➡ The food was very hot. We couldn’t eat it. 
  غذا خیلی داغ بود. ما نتونستیم بخوریمش.

 بعدي رو هم ببینید:ي  هجمل
➡ The food was so hot that we couldn’t eat it. 

  غذا اونقدر داغ بود که ما نتونستیم بخوریمش.
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 itاستفاده کنم. توي این حالـت دیگـه نیـاز نیسـت اون      tooحاال میخوام از 
 رو بیارم.آخر 

➡ The food was too hot to eat. 
  غذا براي خوردن خیلی داغ بود.

 نباید بگم:
➡ The food was too hot to eat it. 

استفاده کردیم، دیگه نیـازي نیسـت در    tooاز پس اگه توي اینجور جمالت 
 جمله از ضمیر استفاده کنیم.ي  هادام

➡ These boxes are too heavy to carry. 
  ها براي حمل کردن خیلی سنیگنن. جعبه این

➡ These boxes are too heavy to carry them. 
➡ The wallet was too big to put in my pocket. 

 کیف براي گذاشتن توي جیبم خیلی بزرگ بود.
➡ The wallet was too big to put it in my pocket. 

 
  

 115 نکته

 whether و if تفاوت
از یه مصاحبه یا یـه   فرق این دو تا، وقتی که میخوایم یه گزارش بریم ببینیم

 سخنرانی بنویسیم، چیه.
استفاده میکنیم که بخوایم در مورد سؤاالتی بگیم کـه جوابشـون    if زمانی از

  آره یا نه هستش.
:   مثالً

Akbar says to Sekineh: Do you like the cinema? 
 جواب این سؤال یا آره است یا نه.

  توي گزارشمون مینویسیم:پس 
Akbar asked Sekineh if she liked the cinema. 
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 یه مثال دیگه:
Akbar asked Sekineh: Did you eat dinner today? 

 جواب این سؤال یا آره است یا نه.
  پس توي گزارشمون مینویسیم:

Akbar asked Sekineh if she had eaten dinner that day. 
 یه مثال دیگه:

Akbar said to Sekineh: Will you go this evening? 
 جواب این سؤال یا آره است یا نه.

  پس توي گزارشمون مینویسیم:
Akbar asked Sekineh if she would go that evening. 

استفاده میکنیم که بخوایم در مورد سـؤاالتی بگـیم کـه     whetherاز زمانی 
 جوابشون آره یا نه نیست.

:   مثالً
Akbar said to Sekineh: Do you like the beach or the 
mountains? 

 جواب این سؤال آره یا نه نیست.
  پس توي گزارشمون مینویسیم:

Akbar asked to Sekineh whether she liked the beach or 
the mountains. 

 یه مثال دیگه:
Akbar said to Sekineh: Do you like tea or coffee? 

 ین سؤال آره یا نه نیست.جواب ا
  پس توي گزارشمون مینویسیم:

Akbar asked Sekineh whether she liked tea or coffee. 
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 116 نکته

 کاربرد
➡ If … then 

اسـتفاده میکنـیم تـا تأکیـد کنـیم یـه        if … thenما گاهی وقتا از ساختار 
 چیزي به یه چیزي دیگه بستگی داره.

 ببین:هارو  یعنی چی؟! مثال
➡ If she can’t come to us, then we’ll have to go and see her. 

  ما مجبوریم بریم ببینیمش. خب پساگه اون نمیتونه بیاد پیش ما، 
➡ If you don’t try hard, then you won’t pass your exam. 

  امتحانتو پاس نمیکنی. خب پساگه سخت تالش نکنی، 
 
  

 117 نکته

  هم استفاده کنیم. even ifبه جاي  ifگاهی میتونیم از 
 مثال رو ببینید:

➡ I’ll finish this job if it takes all night. 
اینجا به این معنی نیست که اگـه ایـن کـار تمـاااام شـب طـول بکشـه مـن         

  انجامش میدم.
 یعنی من اینکارو انجام میدم حتی اگه تمام شب طول بکشه.

➡ I wouldn’t marry you if you were the last man in the 
world. 

یعنی چـی؟! یعنـی اگـه تـو آخـرین مـرد روي زمـین بـودي باهـات ازدواج          
  نمیکردم! یعنی اگه یکی مونده به آخري بودي باهات ازدواج میکردم؟!

 نه، میگه حتی اگه تو آخرین مرد روي زمین بودي باهات ازدواج نمیکردم.
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 118 نکته

  تفاوت
➡ too … 
➡ not … enough 

 خب بریم تفاوت اینارو با مثال یاد بگیریم:
➡ You never stop working. You work too hard. 
میگه تو هیچ وقت از کار کـردن دسـت نمیکشـی. خیلیییییـی سـخت کـار       

  میکنی.
اینجا منظور اینه که از حدي که الزمه داري بیشتر کار میکنی. بـار معنـایی   

 جمله منفیه!
  اما

➡ You’re lazy. You don’t work hard enough. 
  کافی سخت کار نمیکنی.ي  هتو تنبلی. به انداز

اینجا منظور اینه که از حـدي کـه الزمـه و نیـازه داري کمتـر کـار میکنـی،        
 تالشت کافی نیست.

 
  

 119 نکته

➡ quite / pretty / rather / fairly 
 صفت و قید استفاده کنیم. ما از اینا میتونیم قبل از

 بیشتر. a littleکمتر ولی از  muchمعنی اینا یعنی از 
➡ I’m surprised you haven’t heard of her. She’s quite 

famous. 
  شدم. اون کلی معروووفه. زایرپراز اینکه در موردش نشنیدي سو
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quite  وpretty به لحاظ معنایی شبیه هستن ولی pretty   و  غیررسـمیه
 بیشتر توي محاوره استفاده میشه!

  میاد. a/anقبل از  quiteدیگه اینه که  ي نکته
  یعنی نمیتونیم بگیم:

We live in a quite old house. 
  میگیم:

➡ We live in quite an old house. 
خیلیییی قدیمی نیست ولـی خـب   (ما توي یه خونه قدیمی زندگی میکنیم. 

  جدید هم نیست.)
 بگیم: prettyاگه بخوایم با 

➡ We live in a pretty old house. 
 
  

 120 نکته

➡ Why + bare infinitive 
 بیاریم. to مصدر بدون whyیعنی بعد از 

 چه کاربردي داره؟!
هـات هـم خـدایی     مثالً فروشنده هستی و میخواي مخِ مشتریتو بزنی. قیمت

جاهاي دیگه پول بیشـتر بـدي؟!   کمتر از جاهاي دیگه س. میخواي بگی چرا 
هارو داریم. یعنی داري میگی پول دادن توي یـه فروشـگاه    ما کمترین قیمت

  دیگه یه کار بیهوده س، نیاز نیست اینکارو بکنی.
هر وقت بخوایم بگیم که انجام یه کاري نیاز نیست یـا انجـامش بیهـوده س،    

  میتونیم از این الگو استفاده کنیم.
➡ Why pay more at other shops? We have the lowest prices. 
➡ Why stand up if you can sit down? 

 وقتی میتونی بشینی خب ایستادن یه کـار (اگه میتونی بشینی چرا وایسی؟! 
 فایده س.) بی
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➡ Why argue with him? He’ll never change his mind. 
 چرا باهاش بحث کنی؟ اون هیچ وقت نظرشو عوض نمیکنه.

 نمیگیم:
Why arguing …? 
Why to argue …? 

 
  

 121 نکته

➡ Why not + bare infinitive 
 از این الگو براي پیشنهاد دادن استفاده میشه.

➡ Why not give her some flowers? 
  چرا بهش چندتا گل ندي؟

➡ Why not go and see Sekineh? 
  چرا نري و سکینه رو ببینی؟

➡ You’re looking tired. Why not take a break? 
  خسته بنظر میاي. چرا استراحت نکنی؟

 
  

 122 نکته

 during و while تفاوت
  هر دو معنیِ یکسان دارند اما گرامرشون متفاوته.

مدت، همزمان با یه رویداد  استفاده میکنیم که یه رویداد کوتاه زمانی ازشون
  تر اتفاق میوفته. طوالنی

during .فقط با یه عبارت اسمی میاد  
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:   مثالً
During lunch, my phone rang. 

  در طول مدت شام، تلفنم زنگ خورد.
During the exam, someone walked out the room. 

  در طول مدت امتحان، یکی از اتاق بیرون رفت.
while .با یه عبارت و معموالً زمان استمراري میاد  

While I was walking, I fell. 
  زمانی که داشتم راه میرفتم، زمین خوردم.

While I was eating dinner, my phone rang. 
  زمانی که داشتم شام میخوردم، تلفنم زنگ خورد.

While I was watching television, my mother came into the 
room. 

اتاق شد. زمانی که تلویزیون تماشا میکردم، مامانم وارد  
 
  

 123 نکته

 furtherیه نکته در مورد 
further    اي  همیتونه دوتا معنی داشته باشه. یه حالت میتونـه صـفت مقایسـ

far .باشه، به معنیِ دورتر 
➡ It’s a long walk from here to park – further than I thought. 

  میکردم. ردورتر از اونیه که فک ـاز اینجا تا پارك پیاده خیلی طوالنیه 
 یه حالت دیگه میتونه به معنیِ بیشتر یا اضافی باشه.

➡ Let me know if you hear any further news. 
  اگه خبر بیشتري شنیدي به من بگو.
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 124 نکته

استفاده کنـیم و بـه صـفات،    اي  هصفات مقایسمیتونیم از کلمات زیر، قبل از 
  بدیم.حس و حال بیشتر 

much / a lot / far / a bit / a little / slightly 
➡ This bag is too small. I need something much bigger. 

 این کیف خیلی کوچیکه. من یه چیز خیلی بزرگتر نیاز دارم.
➡ I liked the museum. It was much more interesting than 

I expected. 
  جالبتر از اونی بود که انتظار داشتم. موزه رو دوست داشتم. خیلی

➡ It was very hot yesterday. Today it’s a bit cooler. 
  تره. دیروز خیلی گرم بود. امروز یه کمی خنک

➡ I thought she was younger than me, but in fact she is 
slightly older than me. 

  تره. از من یه کمی مسنمن فکر میکردم از من جوونتره، اما در حقیقت 
 
  

 125 نکته

  کاربرد
➡ any + comparative 

اسـتفاده کنـیم. البتـه صـفت     اي  هقبل از یه صفت مقایس anyما میتونیم از 
 آخرش میاد. چجوري؟ erکه اي  همقایس

➡ I’ve waited long enough. I’m not waiting any longer. 
حتـی یـه ذره بیشـتر هـم منتظـر      کافی منتظر موندم. دیگـه  ي  همن به انداز

  مونم. نمی
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➡ I’m sorry I’m a bit late. But I couldn’t get here any 
sooner. 

  ببخشید یه ذره دیر کردم. اما دیگه زودتر از این نمیتونستم بیام.
➡ How do you feel now? Do you feel any better? 

  االن حالت چطوره؟ حتی یه ذره احساس بهتر نداري؟
➡ We expected their apartment to be very big, but it’s not 

any bigger than ours. 
ما انتظار داشتیم آپارتمانشون خیلی بزرگ باشه، اما حتی یه ذره هم بزرگتـر  

  از آپارتمان ما نیست.
 
  

 126 نکته

میتـونیم از   یه چیزي به طور پیوسته داره تغییـر میکنـه،   وقتی بخوایم بگیم
  پشت سر هم استفاده کنیم.اي  هتکرار دو صفت مقایس

دار باشه، همـون صـفت دو بـار تکـرار      er یبخشاگه صفت تک بخشی یا دو 
 میشه.

دو  moreبیـاد،  moreقبلش اما اگه صفت بیشتر از دو بخش داشته باشه و 
  بار تکرار میشه.

  یعنی چی؟!
➡ Your English is improving. It’s getting better and better. 

  انگلیسیت داره پیشرفت میکنه. داره بهتر و بهتر میشه.
 یعنی انگلیسیت به طور پیوسته در حال بهتر شدنه.

➡ It’s getting more and more difficult to find a job. 
  تر میشه. تر و سخت پیدا کردن کار داره سخت

➡ The hole in your shirt is getting bigger and bigger. 
  تر میشه. سوراخ روي پیراهنت داره بزرگ و بزرگ
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➡ As the conversation went on, Akbar became more and 
more talkative. 

  هر چی مکالمه پیش رفت، اکبر بیشتر و بیشتر پر حرف شد.
 
  

 127 نکته

 تفاوت
➡ in و   into 
➡ on  onto و 

into و onto .به حرکت اشاره دارن 
  بریم با مثال، تفاوتشونو یاد بگیریم.

I’m putting some money into the drawer. 
درحال گذاشتن مقداري پول در کشو هستم. (دارم کمی پـول میـزارم تـوي    

 کشو.)
There is money in the drawer. 

 داخل کشو پول هست.
I walked into the room. 

 حال وارد شدن به اتاق بودم.در 
I’m now in the room. 

 من االن در اتاق هستم.
I’m putting the pencil onto the table. 

 درحال گذاشتن مداد روي میز هستم. (دارم مداد رو میزارم روي میز.)
The pencil is on the table. 

 مداد روي میز است.
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 128 نکته

  هست. much متضاد little میدونیم
 معموالً قبل از اسامی غیرقابل شمارش میاد.و 

 تا اینجا اوکیه؟
 یعنی کوچککک!، قبل از اسم جمع بیاد، یعنی کوچولووو littleولی اگه 

 :مثالً
➡ Little cars 

 هاي کوچولو ماشین
➡ Little flowers 

  هاي کوچولو گل
 
  

 129 نکته

➡ verb + somebody + verb-ing 
میتونیم توي این الگو بکار ببـریم کـه مـن چهارتاشـو بهـت      بعضی افعال رو 

 میگم.
➡ I can’t imagine Akbar riding a motorcycle. 

  نمیتونم تصور کنم اکبر موتورسواري کنه.
➡ You can’t stop me doing what I want. 

  نمیتونی براي انجام کاري که میخوام مانع من بشی.
➡ I don’t remember you saying that. 

  به یاد نمیارم اونو گفته باشی.
➡ Sorry to keep you waiting so long. 

  ببخشید که زیاد منتظرت گذاشتم.
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 130 نکته

 except و without تفاوت
except .یعنی شامل نبودن، یعنی مستثنی بودن 

:   مثالً
➡ I have been to every country in Europe except Spain 

and Italy. 
 کشورهاي اروپایی رو رفتم بجز اسپانیا و ایتالیا.ي  ههممن 

➡ I work every day except Sunday. 
 من هر روز کار میکنم بجز یکشنبه.

without .یعنی نداشتن یه چیزي یا کسی  
➡ I left my house today without my house keys. 

 ام ترك کردم. ام رو بدون کلیدهاي خونه من امروز خونه
➡ I can’t live without you. 

 من نمیتونم بدون تو زندگی کنم.
➡ I like my coffee without sugar. 

 ام رو بدون شکر دوست دارم. من قهوه
 
  

 131 نکته

اسـتفاده   از اسـم مفـرد و فعـل مفـرد    عزیـز،   every حواست باشه به همراه
  میکنیم.

➡ It's a complete list of every person that was at my 
wedding. 

 personبعدش چی اومده؟ 
 wasفعلش چیه؟ 
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➡ Every car cuts out. 
 carبعدش چی اومده؟ 

 cuts outفعلش چیه؟ 
➡ Mom, every boy at my school is that type of boy. 

 boyبعدش چی اومده؟ 
 isفعلش چیه؟ 

➡ Every man has his breaking point. 
 manبعدش چی اومده؟ 

 hasفعلش چیه؟ 
➡ And every woman like Mrs. Frome has a cat. 

 womanبعدش چی اومده؟ 
 hasفعلش چیه؟ 

 
  

 132 نکته

 وقتی که با زمان حال ساده میان. when و ifتفاوت 
استفاده میکنیم که بخوایم در مورد یه موقعیت احتمالی صـحبت   if زمانی از

  کنیم.
:   مثالً

➡ If it rains today, I’ll take my umbrella. 
 معلوم نیست بارون میباره یا نه.)(اگه امروز بارون بباره، من چترمو برمیدارم. 

➡ If I eat breakfast today, I’ll have toast. 
سـت میخـورم.      مطمـئن نیسـتم صـبحانه    (اگه امروز صبحانه بخـورم، نـونِ تُ

 میخورم یا نه.)
استفاده میکنیم که اطمینان داریم قـراره چیـزي در آینـده     when زمانی از

  اتفاق بیوفته.
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:   مثالً
➡ When I go home, I’ll watch a film. 

 مطمئنم که میرم خونه.)(وقتی برم خونه، یه فیلم تماشا میکنم. 
➡ When I eat breakfast today, I’ll have toast. 

ست میخورم.  مطمئن هستم کـه صـبحانه   (وقتی امروز صبحانه بخورم، نونِ تُ
 میخورم.)

  وقتی در مورد یه واقعیت صحبت میکنیم، میتونیم از هر دوشون استفاده کنیم.
:   مثالً

➡ If or when you put water in the freezer, it becomes ice. 
 تبدیل به یخ میشه. اگر یا زمانی که آب رو داخل فریزر قرار بدي، اون

 
  

 133 نکته

  ، میگی:توي یه چیزي بد نیستیوقتی میخواي بگی 
➡ I'm not bad at something. 

:  مثالً
I’m not bad at soccer. 

  من توي فوتبال بد نیستم.
  پس اشتباه نکنی:

I'm not bad IN something. 
 ، میگی:توي انجام کاري بد نیستی وقتی میخواي بگی

➡ I'm not bad at doing something. 
:  مثالً

I'm not bad at playing soccer. 
 من توي فوتبال بازي کردن بد نیستم.

  پس اشتباه نکنی:
I'm not bad IN doing something. 
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 134 نکته

 one و ones تفاوت
و بجـاي تکـرار    one به جاي تکرار یک اسمِ قابل شمارش مفرد، میتـونیم از 

 استفاده کنیم. ones یک اسم جمع، میتونیم از
:   مثالً

A: Can I get you a drink? 
B: It’s ok, I’ve already got one. 

 میتونم یه نوشیدنی برات بگیرم؟ـ 
  )منظورش یه نوشیدنیِ(مشکلی نیست، من قبالً یکی گرفتم. ـ 

➡ I like all your songs, but yesterday was your best one. 
هاتو دوست دارم، اما دیروز بهتـرینش بـود. (منظـورش یـه      آهنگي  همن هم
( آهنگ 

➡ Older students seem to work harder than younger ones. 
ترهـا کـار میکـنن.     تـر سـختر از جـوان    آمـوزان مسـن   بنظر میرسه دانش

) منظورش دانش(  آموزان جوانترِ
A: Can you fetch the DVDs from the shop? 
B: Which ones? 
A: The ones we ordered last week. 

 هارو بگیري و بیاي؟ دي وي میتونی بري فروشگاه و ديـ 
  )ها؟ دي وي کدوم ديکدوما رو؟ ( ـ
  پیش سفارش دادیم.ي  ههمونایی که هفت ـ
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 135 نکته

 specially و especially تفاوت
استفاده میکنیم که بخوایم بگیم یـه چیـزي بـراي یـه      speciallyزمانی از 

 هدف خاص ساخته شده.
:   مثالً

➡ A pen is specially made for writing. 
 یه قلم براي نوشتن ساخته شده.

➡ My glasses are specially made for seeing correctly. 
 شده.عینک من براي درست دیدن ساخته 

براي اشاره به یه چیزي توي یه گروه از چیزهاي هم نـوعش   especially از
  استفاده میکنیم، تا روي خاص بودنش تأکید کرده باشیم.

:   مثالً
➡ I love food, but I especially like sandwiches. 

  ها رو دوست دارم. چمن عاشق غذا هستم، اما من بخصوص ساندوی
بــین غــذاها، ســاندویچ یــه چیــزِ دیگــه س. عاشــق  (منظــورم اینــه کــه، از 

 ساندویچم.)
➡ I love learning new languages especially the Japanese 

language. 
  من عاشق یادگیري زبانهاي جدید هستم بخصوص زبان ژاپنی.

 (منظورم اینه که، از بین زبانهاي خارجی، زبان ژاپنی رو بیشتر دوست دارم.)
➡ I love visiting Europe, especially Scotland. 

  عاشق دیدار از اروپا هستم، بخصوص اسکاتلند.
(منظورم اینه که، از بین کشورهاي اروپایی، عاشق اسـکاتلندم. دلـم میخـواد    

 اول برم اسکاتلند.)
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 136 نکته

  askکاربردي در مورد  ي یه نکته
➡ I asked someone to do something. 
➡ I asked someone if I could do something. 

 بریم ببینیم تفاوت دو الگوي باال چیه.
 اولی یعنی از فالنی خواستم فالن کارو انجام بدم.

  دومی یعنی از طرف خواستم میتونم فالن کارو انجام بدم.
  یه مثال میزنم:

➡ I asked my father to buy a new car. 
 )چه پروووو(ه ماشین جدید بخره. یعنی من از پدرم خواستم که ی

➡ I asked my father if I could buy a new car. 
مفهومش اینه که، من شخصاً خودم خواستم که یـه ماشـین جدیـد بخـرم و     

 اینو به پدرم گفتم که آقا میتونم اینکارو بکنم؟
 
  

 137 نکته

  بریم ببینیم کاربرد
➡ just now 

 چیه؟
 داره!این بزرگوار دوتا معنی 

 چند لحظه پیش یک:
Where have my glasses gone? I had them just now. 

 رفتن؟ همین چند لحظه پیش دستم بودن. هام کجا طرف اینجا داره میگه عینک
Who was that at the door just now? 
اینجا خانوم خونه داره از آقاي خونه میپرسه، چند لحظه پیش چه کسـی دمِ  

 در بود؟
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  که بیشتر توي بریتیش کاربرد داره.)( توي این لحظه، االن دو:
We’re busy just now. 

 االن سرمون شلوغه.
It’s pretty hectic just now. 

  کننده س. توي این لحظه خیلی گیج
 
  

 138 نکته

 بریم ببینیم
➡ last week 
➡ the last week 

 چه فرقی با هم دارن.
 با مثال میگم براتون.

➡ I was ill last week, but I'm OK this week. 
مریض بودم، امـا ایـن هفتـه حـالم      )گذشتهي  ههفت(پیش ي  هیعنی من هفت

 خوبه.
 توي این مثال اشتباهه که بگم:

I was ill the last week ... 
 حاال مثال بعدي:

➡ I've had a cold for the last week. I feel terrible. 
بگم، امروز یکشنبه س. این جمله مفهومش میشه مـن از   بذار اینجوري برات

زمانی هفت روزه، دچار سرماخوردگی ي  هپیش تا امروز، در این بازي  هیکشنب
 شدم. سرما خوردم و هنوزم ادامه داره و االنم حالم افتضاحه!

 پس
➡ last week, last month, etc 

 ، ...گذشته، ماه گذشتهي  هیعنی هفت
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 اما
➡ the last week, the last month, etc 

زمانی مثالً از چند روزِ گذشته تا همـین االن کـه داریـم حـرف     ي  هبه یه باز
 میزنیم اشاره داره.

اومد، یعنی به یه بـازه زمـااااانی از گذشـته تـااااا      the بازم تأکید میکنم، اگه
 االاااااان اشاره داره.

 پیش تا االن.ي  هاز یکشنب
 خرداد تا االن. 23از مثالً 

 
  

 139 نکته

  یعنی برام سؤاله، برام عجییه. I wonder یگیمزمانی که شما 
➡ I wondered what that noise was. 

  برام سؤال بود که اون صدا چی بود.
➡ I wondered how he came here. 

  برام عجیب بود چجوري اومده اینجا.
➡ I wondered whose the coat was. 

  سؤال بود اون کت کی بود.برام 
➡ I wonder why he left his job. 

  برام سؤاله چرا شغلشو رها کرد.
➡ I wonder what that smell is. 

  برام عجیبه اون چه بویه؟
➡ I wonder what he's doing now. 

  برام سؤاله االن داره چیکار میکنه؟
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 140 نکته

  براي گذشته hopeکاربرد خوشگل 
  داریم.دو حالت 
زمانی هست که یه چیزي اتفاق افتاده و تموم شده ولی ما نمیدونیم  حالت اول

ش چی بوده. مثالً شما یـه امتحـان دادیـد و مـن نمیـدونم کـه پاسـش         نتیجه
یعنی زمـان   hopeفعل ي  هتوي این حالت ما معموالً از شکل ساد کردید یا نه.

حال ساده استفاده میکنیم، چون هنوز بهش امیدواریم و نتیجـه رو نمیـدونیم.   
  اما خب، چیزي که داریم بهش فکر میکنیم مربوط به گذشته س.

➡ I hope she passed the exam. 
  امیدوارم امتحانو پاس کرده باشه.

➡ I hope she found her keys. 
  باشه.امیدوارم کلیداشو پیدا کرده 

حتی گاهی میتونیم قسمت دوم رو با حال کامل هم بگیم. بخصـوص زمـانی   
 که اون چیز روي زمان حال هم تأثیرداره.

➡ I hope Akbar hasn't got lost. 
  امیدوارم اکبر گم نشده باشه.

زمانی هست که ما از نتیجه خبر داریم. مثالً شـما امتحـان رو    حالت دوماما 
فعل ي  هینو میدونم. توي این حالت ما از حالت گذشتدادي و افتادي و منم ا

hope !استفاده میکنیم. طبیعی هم هست دیگه، چون دیگه امیدي نداریم 
  میگیم. wouldو قسمت دوم جمله رو هم معموالً با 

➡ I hoped you would pass the exam. 
  امیدوار بودم امتحان رو پاس کنی. (اما نکردي.)

➡ I hoped I would see him at the party. 
  امیدوار بودم توي مهمونی ببینمش. (اما ندیدم.)

➡ I hoped he would call me. 
 (اما نزد.) امیدوار بودم بهم زنگ بزنه.
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   گذشته اسـتمراري در قسـمت حاال توي این حالت خیلی رایجه که از حالت
 نداره.اول جمله استفاده کنیم که از لحاظ معنی هم فرقی 

➡ I was hoping you would pass the exam. 
  اما پاس نکردي.)(اینم یعنی همون امیدوار بودم امتحان رو پاس کنی. 

➡ I was hoping you would give me a job. 
  (اما ندادي.) بودم یه شغلی به من میدي. امیدوار

 
  

 141 نکته

 I were و I was تفاوت
واقع در مورد چیـزي صـحبت میکنـیم کـه تـوي      وقتی که آرزو میکنیم، در 

اسـتفاده   were تصورمونه، واقعی نیست، یـا غیـر ممکنـه. در ایـن حالـت از     
 میکنیم.

:  مثالً
➡ I wish I were a millionaire. 

 اما نیستم.)(آرزو میکنم یه میلیونر بودم. 
➡ I wish I were a bird. 

  )اما نیستم، غیرممکنه.(آرزو میکنم پرنده بودم. 
➡ If I were rich, I would buy a Ferrari. 

 اما نیستم.)(اگه پولدار بودم، یه فراري میخریدم. 
  زمان گذشته ساده س. در مورد یه حقیقت در گذشته س. واقعیه. was اما

:   مثالً
➡ I was a student a long time ago. 

 من مدتها پیش یک دانشجو بودم.
➡ Last week I was at the cinema. 

 گذشته من سینما بودم.ي  ههفت
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 142 نکته

➡ Were I you, I wouldn't do it again. 
  بلهههه آقااااا، ایشونم درسته!

 هم داریمممم! were I youبلهههههههه، 
 حاال برات میگم داستان چیه.

 خیلییییی ساده س.
رو حـذف   ifتوي جمالت شـرطی، بـراي تأکیـددددددددددددددد، میتـونیم     

کنیم و فعل کمکی رو قبل از فاعل بیاریممممممم. کـه البتـه بیشـتر تـوي     
 رایتینگ کاربرد داره. یه جورایی حالت ساختار معکوس میشه.

:  مثالً
If I were you, I wouldn't do it again. 

 حاال میخوام تأکیدمو بیشتر کنم.
 رو حذف میکنم. ifمیام 

I were you, I wouldn't do it again. 
 حاال فعل کمکی رو میارم قبل از فاعل و تأکیدمممم بیشتر میشه:

Were I you, I wouldn't do it again. 
 مثال دوم:

If I had studied hard, I would have passed the exam. 
 اگه بیشتر درس خونده بودم، توي امتحان قبول میشدم.

 حاال میخوام تأکیدمو بیشتر کنم.
 رو حذف میکنم و فعل کمکی رو میارم قبل از فاعل. ifخیلی راحت 

Had I studied hard, I would have passed the exam. 
   



 121  نی/وخودم و ساده زبان به گرامر کاربردي نکات  

 143 نکته

میخوام بگم یه چیزي یا انجام یه کاري براي من اهمیت داره. الگوش به این 
  صورته:

➡ something/doing something is really important to me. 
 میگم:

Reading is really important to me. 
  اشتباهه که بگم: 

Reading is really important for me. 
 حاال منفیش میکنم:

Spending money isn't really important to me. 
 پول خرج کردن براي من خیلی مهم نیست. 

 حاال میتونیم مفعولِ جمله رو تغییر بدیم.
Being happy is really important to Akbar. 

 خوشحال بودن براي اکبر خیلی اهمیت داره.
This situation isn't important to them. 

 این موقعیت براي اونا اهمیتی نداره.
 
  

 144 نکته

 عزیز. very و muchمهم در مورد ي  هخب بریم براي یه نکت
much .معموالً دو جا میاد  

 توي جمالت سؤالی و منفی. یک: قبل از صفت، اونم
منفی یا سؤالی بود و خواستی به صفت شدت بدي، حواسـت   پس اگه جمله،

 .veryباشه از مااااچ استفاده کنی، نه از 
 رو بذار حالشو ببر. veryاگه جمله مثبت بود، 
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ها، از مـااااچ اسـتفاده    comparativeیا همون اي  هدو: قبل از صفات مقایس
 میکنیم.

 باشه نگی: یعنی حواست
➡ Ali is very shorter than me. 

 درستش میشه:
➡ Ali is much shorter than me. 

 بعدي رو ببین:ي  همثالً جمل
➡ Ali is very short. 

درسته. چون قبل از یه صفت معمولی اومده و حرفـی   veryاینجا استفاده از 
 .هم از مقایسه نیست

 پس حواست باشه نگی:
very bigger 
very cheaper 
very more expensive 

 مثالً اینجا اشتباهه که از ماااچ استفاده کنیم. چون جمله مثبته.
Your culture is much different from ours. 

 پس میگیم:
British culture is very different from ours. 

 اشتباهه که بگیم:
We were much afraid that we would miss the flight. 

 باید بگیم:
We were very afraid that we would miss the flight. 
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 145 نکته

و  وقتی کلـی صـحبت میکنـیم و اشـاره مـون کلـی هسـت        حواستون باشه،
منظورمون یه چیز یا یه شـخص خـاص نیسـت، خیلـی راحـت و بـا کمـال        

:  خونسردي میایم و کلماتی مثلِ
➡ all / most / some 

 قبل از اسم. تمام! اریممممیذرو 
 پس توي حالت کلی، اشتباهه بگم:

I like all the kinds of music. 
 باید بگم:

➡ I like all kinds of music. 
 اشتباهه بگم:

All of children learn to speak naturally. 
 باید بگم:

➡ All children learn to speak naturally. 
 اشتباهه بگم:

All of the young couples need a home of their own. 
 باید بگم:

All young couples need a home of their own. 
 حاال وقتی اشاره مون خاص باشه، باید قبل از اسم، از

➡ of the 
➡ of these 
➡ of their 

 و ... استفاده کنیم.
:  مثالً

➡ Most of the Americans I met were very friendly. 
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 146 نکته

 دوستان، حواستون باشه جان من!
  معموالً اسم به دو صورت میاد. anyبعد از 

 یک: اسم غیرقابل شمارش
 دو: اسم قابل شمارش به صورت جمعععععععععع!

 یعنی بپاااا نگی:
If you have any question, ask your teacher. 

 به جاش بگو:
➡ If you have any questions, ask your teacher. 

 بپاااا نگی:
She doesn't have any friend. 

 به جاش بگوووو:
She doesn't have any friends. 
اسامی غیرقابل شمارش هم کـه همیشـه بصـورت مفـرد اسـتفاده میشـن و       

 مشکلی باهاشون نداریم.
 
  

 147 نکته

 accept و except تفاوت
accept .یعنی پذیرفتن، قبول کردن 

:   مثالً
➡ Dan asked me to go for a coffee, and I accepted 

Dan’s offer. 
ن خواست که بریم قهوه بخوریم و من پیشنهادشو قبول کردم. د 

➡ I accept full responsibility for the failure of the plan. 
 من مسئولیت کامل شکست این طرح رو میپذیرم.

except .یعنی شامل نبودن، یعنی مستثنی بودن  
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:   مثالً
➡ I love all types of film except horror films. 

 من همه نوع فیلمی دوست دارم بجز فیلمهاي ترسناك.
➡ I don’t drink coffee, except the one I have in the 

morning. 
 من قهوه نمینوشم، بجز اونی که صبح میخورم.

 
  

 148 نکته

  بگم حالشو ببري! agoدو نکته در مورد 
  استفاده نکنین. before و since یک: به همراه این عزیز هیچ وقت از

 مثالً میتونیم بگیم:
➡ I came to England two years ago. 

 ولی بپا نگی:
He went to Sydney before five years ago. 

 میتونی بگی:
➡ He went to Sydney five years ago. 

 ولی بپا نگی:
I started learning English since two years ago. 

 از گذشته ساده استفاده میکنیم، نه حال کامل. ago دو: به همراه
:  مثالً

➡ I started a new job a few weeks ago. 
 اما اشتباهه که بگیم:

I've started a new job a few weeks ago. 
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 149 نکته

  بگم، حواستون باشه. thereو  hereدو نکته در مورد 
 اولی رو همه بلدین! یک:

➡ here 
 یعنی اینجا.

➡ there 
 یعنی اونجا.

:  مثالً
o We could go back to my cottage and have lunch there. 
o Scotland? I’ve always wanted to go there. 
o Hold it right there and don’t move. 
o Can you pass me that wine glass there? 
o What are you doing here? 
o Shall we eat here? 
o Come here for a minute. 

 دو:
  معموالً از این دو عزیز در نقشِ اسم استفاده نمیکنیمممممممممم.

اکثرتون اینو اشتباه میکنین، ولی از این به بعد حواستون باشـه جـان مـن و    
 نکنین.دیگه اشتباه 
 یعنی نگید:

Here is great. 
 بگید:

➡ It is great here. 
 نگید:

Here is cold. 
 بگید:

➡ It is cold here. 
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 نگید:
Did you like there? 

 بگید:
➡ Did you like it there? 

 نگید:
There is dark. 

 بگید:
➡ It is dark there. 

 
  

 150 نکته

  بریم ببینیم تفاوت
➡ ask for 
➡ ask 

 چیه؟
 است که موقع درخواست کردن استفاده میشه. askالبته این یکی از کاربردهاي 

 عزیزجان،
➡ ask for 

 یعنی درخواست چیزي کردن
:  مثالً

Some people find it difficult to ask for help. 
 براي بعضیا سخته که درخواست کمک کنن.

 اما
➡ ask 

 یعنی از کسی بخوایم یه چیزي رو بگه! )بدون حرف اضافه(به تنهایی 
We have to ask someone the way to the station. 

 ما باید از یکی بپرسیم مسیر ایستگاه رو بهمون بگه.
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 151 نکته

  توي جمالت سؤالی و منفی استفاده میکنیم.   farحواست باشه، از 
:  مثالً

➡ It’s not far to the airport from here. 
➡ Have you driven far? 

  استفاده میکنیم. a long wayاگه جمله مثبت بود، ترجیحاً از 
➡ You must be tired – you’ve come a long way. 
➡ It’s a long way down from the top of the cliff. 

 
  

 152 نکته

 دار بیاریم. ing فعل رو به صورت need ما میتونیم بعد از
  جمله مون میشه مجهول.معنا و مفهوم 

 در حقیقت ساختارمون با ساختار مجهول معادل هست.
توي ساختار مجهول کسی که کارو انجام میده (فاعل) مهم نیست، اون کس 

 یا چیزي که کار روش انجام میشه (مفعول) مهمه.
➡ The house needs tidying. 

 نیازه خونه تمیز بشه.
مهم نیست، چیزي کـه مهمـه خونـه س    که چه کسی خونه رو تمیز کنه  این

 که الزمه تمیز بشه.
➡ These letters need posting. 

 ها ارسال بشن. الزمه نامه
  کی ارسالشون کنه؟ اکبرآقا؟ کامران؟ مهران یا جعفرآقا؟

 ها ارسال بشن. اصالًاا مهم نیست، مهم اینه که نامه
 حاال حالت منفیش چجوریه؟
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➡ The car doesn't need washing. 
 ماشین نیازي به شستن نداره.

➡ The plant doesn't need watering. 
➡ The horses don't need feeding. 

 
  

 153 نکته

اسـتفاده کنـی،    like از very much دقت کن که وقتی میخواي به همراه
  دو حالت داریم.

  بیاد. likeیک: میتونه قبل از 
➡ I very much like this shirt. 

 میتونه آخر جمله بیاد. دو:
➡ I like this shirt very much. 

 و مفعولش نمیااااااد. likeبین  very muchاما حواست باشه، 
 بپا نگی:

I like very much this shirt. 
 
  

 154 نکته

 as ifسه نکته در مورد 
که، انگار که، براي مقایسه کـردن ازش اسـتفاده    یک: معنیش یعنی مثل این

  میشه.
زمان گذشته رو با معنیِ  as ifهاي غیرواقعی، معموالً بعد از  دو: توي مقایسه

 زمان حال بکار میبریم.
 یعنی بعدش گذشته میاریم، اما مفهوم و معنیش همون زمانِ حال میشه.
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 wasبـه جـاي    wereاز هـاي غیرواقعـی میتـونیم     سه: توي همین مقایسـه 
 استفاده کنیم.

➡ He looked at me as if I were mad. 
 ام. طوري نگام میکرد که انگار دیوونه

 as ifتوي محااااوره و انگلیسی غیررسمی، بـه خصـوص امـریکن، بـه جـاي      
 استفاده کنیم. likeمیتونیم از 

It looks like it's going to rain. 
 بنظر میرسه که میخواد بارون بیاد.
 حاال این دوتا مثال رو با هم ببینیم.

➡ He looks as if he knew the answer. 
 یه جوري به نظر میرسه که انگار جواب رو میدونه.

گذشته اومده، یعنی احتماالً طرف جواب رو نمیدونـه.   as ifدقت کن بعد از 
 شایدم ما نمیدونیم که طرف جواب رو بلده یا نه. موقعیت غیرواقعیه.

 حاال مثال پایین رو ببین:
➡ He looks as if he knows the answer. 

 جوري بنظر میاد که انگار جواب رو میدونه.
حال ساده اومده نه گذشته. اینجا یعنـی طـرف جـواب رو     as ifاینجا بعد از 

 میدونه، موقعیت واقعیه نه غیرواقعی.
 
  

 155 نکته

زمانی که بخوایم در مورد چیزي که توي گذشته ممکـن بـوده یـا قـادر بـه      
صحبت کنـیم، میتـونیم از سـاختار زیـر     انجامش بودیم ولی انجامش ندادیم 

 استفاده کنیم.
➡ could have + past participle 

 هارو ببین: مثال
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I could have stayed up late, but I decided to go to bed 
early. 

 میتونستم تا دیروقت بیدار بمونم، اما تصمیم گرفتم زود برم بخوابم.
They could have won the race, but they didn't try hard 
enough. 

  اونا میتونستن رقابت رو ببرن، اما به اندازه کافی سخت تالش نکردن.
Mary could have bought the book, but she borrowed it 
from the library instead. 

 مري میتونست کتاب رو بخره، اما به جاش اونو از کتابخونه امانت گرفت.
He could have studied more, but he was too lazy and 
that's why he failed the exam. 
اون میتونست بیشتر درس بخونه، اما خیلی تنبل بود و به همین دلیـل بـود   

 که امتحانو افتاد.
 
  

 156 نکته

 so far و until now تفاوت
 استفاده میکنیم. until now براي بیان تغییر وضعیت، از

  معموالً از زمان حال کامل استفاده میشه.
:   مثالً

➡ Until now I’ve always lived alone. 
االن دیگه تنها زندگی نمیکنم، مثالً بـا  (تا االن همیشه تنها زندگی میکردم. 

 ام زندگی میکنم.) دوستم یا با خانواده
➡ I have been lucky until now. 

 همش بدشانسی میارم.)االن (من تا االن خوش شانس بودم. 
  استفاه میکنیم. so far براي بیان وضعیتی که تغییر نکرده، از
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:   مثالً
➡ So far, we have not received any money. 

قبالً پولی دریافت نکرده بودن و تا االن هـم  (تا کنون، پولی دریافت نکردیم. 
 پولی دستشون نرسیده.)

➡ They’ve only sold thirteen tickets so far. 
فقره بلیط فروخته بـودن و   13قبالً (فقره بلیط فروختن.  13 اونا تا حاال فقط

 تا االن تغییري ایجاد نشده.)
 
  

 157 نکته

 وقت چندتا قید زمان توي جمله داشتیم، ترتیبشون اینجوریه: هر
1- How long 
2- How often 
3- When 

:  مثالً
I was abroad (1) for two months (3) last year. 

 ماه. زمانی اشاره داره، براي دوي  هخب اول قیدي رو آوردیم که به باز
 بعدش قیدي رو آوردیم که به یه زمان خاص اشاره داره، پارسال.

  
She worked in a hospital (1) for two days (2) every week 
(3) last year. 

 هفته براي دو روز توي بیمارستان کار میکرد.اون پارسال هر 
 اشاره داره، یعنی براي دو روز. یزماني  هخب اول قیدي رو آوردیم که به باز

 دوم قیدي رو آوردیم که میگه هر هفته این اتفاق میوفتاده.
 سوم قیدي رو آوردیم که به یه زمان خاص توي گذشته اشاره داره.
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 158 نکته

بیــاریم، عبــارت مــون  حــال ســاده یــا آینــده ســاده if onlyاگــه بعــد از 
امید و امیدواریه، یعنی داریـم میگـیم امیـدواریم فـالن اتفـاق      ي  هکنند بیان

 بیوفته.
:   مثالً

➡ If only Akbar will listen to Sekineh. 
 این یعنی امیدواریم اکبر به حرفاي سکینه گوش کنه.

➡ If only they win the game. 
 اونا بازي رو ببرن.امیدواریم 
استفاده کنیم، عبـارتمون   گذشته ساده یا گذشته کاملاز  if onlyاگه بعد از 

 بیانگر پشیمونی و تأسفه.
.  همون اي کاش خودمونِ

➡ If only Mehran was here. 
 اي کاش مهران اینجا بود.

➡ If only you hadn't said that. 
 گفتی متأسفیم.) که اونو از این(اي کاش اونو نگفته بودي. 

 
  

 159 نکته

 چیه؟ االن بهتون میگم حالشووووو ببریددد. because و soمیدونین تفاوت 
دلیـل  ي  هما دلیل داریم، یعنی ایشون دربـار  because دقت کن که بعد از

 صحبت میکنه.
➡ I didn’t go to class because I was sick. 

 نرفتم کالس چون مریض بودم.
 چی اومده؟ دلییییل کالس نرفتن. becauseبعد از 
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➡ We arrived early today because we have a meeting at 
7:00 AM. 

 امروز زود رسیدیم چون ساعت هفت صبح جلسه داریم.
 چی اومده؟ دلییییل زود اومدن. becauseبعد از 

 نتیجه صحبت میکنه.ي  هنتیجه داریم، یعنی ایشون دربار soاما بعد از 
➡ Akbar didn’t like the movie, so he turned off the TV. 

تلویزیونـو خـاموش    )به همـین دلیـل  (اکبر فیلم رو دوست نداشت، بنابراین 
 کرد.

چی اومده؟ یه نتیجه. نتیجه دوست نداشتن فیلم، شـده خـاموش    soبعد از 
 کردن تلویزیون.

➡ Yesterday was a holiday, so the school was closed. 
 دیروز تعطیل بود، براي همین مدرسه بسته بود.

تعطیل بودن اون روز، بسته شـدن  ي  هچی اومده؟ یه نتیجه. نتیج soبعد از 
 مدرسه بوده.

 
  

 160 نکته

 تفاوت
➡ each other 
➡ one another 

 دو نفر اشاره میکنه.ي  هاولی به رابط
 میان چند نفر اشاره داره.ي  هبه رابط معموالًدومی 
 مثال:

The girls looked at each other. 
 دخترها به هم نگاه کردن.

 دوتا دختر بودن، به هم نگاه کردن و تمام.
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We talked to each other. 
 ما با هم صحبت کردیم.

The children get on well with one another. 
 خوبی دارن.ي  هها با هم خوب کنار میان و رابط بچه

 وب کنار میان.چند نفرن، با هم خ
 
  

 161 نکته

 alreadyکاربرد 
که شنونده انتظارشو داشـته   قبل از اینوقتی یه کاري رو از قبل انجام دادي، 

  استفاده میکنیم. already، از باشه
 هارو ببین: مثال

➡ I've been waiting an hour already. 
  من پیش از این یک ساعت منتظر بودم.

➡ I knew a lot about the subject already. 
کـه شـنونده انتظـار     قبل از اینمیدونستم. ( زیاد من از قبل در مورد موضوع

  داشته باشه، ایشون میدونسته.)
مثالً میپري توي آشپزخونه میگـی مامـاااان مـن گشـنمه، شـام چـی شـد؟!        

  مامانت میگه:
➡ The food is already on the table. 

 غذا از قبل روي میزه.
  که تو انتظارشو داشته باشی غذا رو گذاشته روي میز. چون قبل از این

مثالً رفیقت بهت میگه به داداشت بگو این اخالقشو بزاره کنار خدا وکیلـی و  
  تو در جواب میگی:

➡ I've already told him. 
  بهش گفتم. من قبالً

  که رفیقت بهت بگه و انتظار داشته باشه، تو به داداشت اینو گفتی. یعنی قبل از این
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 162 نکته

  عزیز توي جمله کجاها میاد. alreadyبریم ببینیم 
این حالتش اغلب تـوي محـاوره کـاربرد داره و     ایشون اغلب آخر جمله میاد.

  براي تأکید بیشتر استفاده میشه.
➡ I knew that already. 

  من از قبل میدونستم.
➡ I was tired already. 

  من از قبل خسته بودم.
 جاي دیگه هم بیاد که میگم برات: عالوه بر آخر جمله، میتونه چند

  میتونه قبل از فعل اصلی بیاد.
➡ I already know that. 

  من از قبل میدونم.
 به شرطی که فعلِ اصلی جمله باشه. to beبعد از فعل 

➡ I was already tired. 
  من از قبل خسته بودم.

 اشتباهه که بگیم:
I already was tired. 

 و بعد از اولین فعل کمکی:
➡ I have already booked the tickets. 

  هارو رزرو کردم. من از قبل بلیط
بعـدش میـاد و    alreadyپـس  فعل کمکیه،  haveاینجا زمان حال کامله و 

 اشتباهه بگیم:
I already have booked the tickets. 
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 163 نکته

 very muchکاربردهاي 
  استفاده کنیم.اي  هقبل از صفات مقایس very muchمیتونیم از  .1

➡ She is very much happier now. 
 تره. اون االن خیلی خوشحال

➡ I feel very much better. 
  من االن احساس خیلی بهتري دارم.

 میتونیم از ایشون به همراه فعل استفاده کنیم. .2
➡ Thank you very much. 

 خیلیییی ممنونم.
➡ He very much regrets what happened. 

  اون از اتفاقی که افتاد خیلی پشیمونه.
 میتونیم از ایشون قبل از عباراتی که با حرف اضافه شروع میشن استفاده کنیم. .3

➡ He is very much in debt. 
 اون خیلی تو قرض و بدهیه.

 
  

 164 نکته

maybe  وperhaps    هر دوشون یعنی شاید یا ممکنه، اما کاربردشـون بـا
  هم فرق داره.

maybe تره. غیررسمی  
  مثالً وقتی با دوستت صحبت میکنی، میگی:

➡ I’ll maybe see you in August. 
 شاید توي ماه اوت ببینمت.
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 میکنی که خوووب نمیشناسیش، میگی:اما وقتی با کسی صحبت 
➡ Perhaps we could meet next week. 

 دیگه همدیگه رو مالقات کنیم.ي  هشاید هفت
  ها مینویسیم: توي گزارش دادن یا توي داستان

➡ New York’s perhaps the most interesting city in the US. 
 ترین شهر آمریکاست. نیویورك احتماالً جالب

 ها میگیم: سخنرانی یا توي
➡ Perhaps in closing I could just thank everyone for coming. 

 شاید در پایان فقط بتونم از همه به خاطر اومدنشون تشکر کنم.
 تره! خودمونی perhapsبه جاي  maybeباال کاربرد ي  هتوي جمل

 
  

 165 نکته

زمانی که بخـوایم  هاي رسمی یا  توي حالت should notما از شکلِ کامل 
 استفاده میکنیم. روي یه چیزي تأکید کنیم

➡ We should not forget those who have given their lives 
in the defense of freedom. 
  ما نباید اونایی که زندگیشونو براي دفاع از آزادي دادن رو فراموش کنیم.

 اینجا داره روي فراموش نکردن تأاااکید میکنه.
  رو بیاریم اول جمله. shouldبراي ساختن سؤال، کافیه 

➡ Should I turn off the air conditioning? 
  کولرو خاموش کنم؟باید 

➡ Shouldn’t you be studying now? 
  نباید االن در حال درس خوندن باشی؟

 اشتباه نکن!
  و اینجور چیزا براي سؤال ساختن استفاده کنی. doاز نیازي نیست 

Do I should I turn on the air conditioning? 
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 166 نکته

 تفاوت
➡ see a movie 
➡ watch a movie 

 پایین رو با هم بررسی کنیم.ي  هبریم دو جمل
I want to see a movie. 
I want to watch a movie. 

 به این جمالت نگاه کنین، فکر میکنین معنیشون یکیه؟!
 دارن.در حقیقت یه کمی با هم فرق 

، شنونده متوجه میشه که ما قصد داریم بـریم  see a movieوقتی میگیم 
  سینما و فیلم ببینیم.

، شنونده متوجه میشه که مـا قصـد داریـم    watch a movieوقتی میگیم 
  تلویزیون و ... فیلم ببینیم. ،توي خونه مثالً با کامپیوتر

اید توي انتخاب این که قصد داریم چجوري فیلم ببینیم ب پس با توجه به این
  دو فعل دقت کنیم.

  مثالً وقتی میگی:
I watched a good movie yesterday. 
یعنی من دیروز یه فیلم خوب دیدم. (شنونده اینجوري برداشـت میکنـه کـه    

  توي خونه مثالً با تلویزیون این فیلم رو دیدي.)
I saw a good movie yesterday. 

شـنونده اینجـوري برداشـت    (این هم یعنی من دیروز یه فیلم خـوب دیـدم.   
  میکنه که رفتی سینما و یه فیلم خوب دیدي.)
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 167 نکته

  at the same timeکاربرد 
 دوتا کاربرد داره.

  یک: یعنی به طور همزمان.
  وقتی دو یا چند چیز همزمان با هم اتفاق بیوفتن استفاده میشه.

  بگیر:با مثال یاد 
Don't try to carry more than two boxes at the same time, 
they’re heavy! 

  سعی نکن همزمان دوتا جعبه رو با هم بلند کنی، اونا سنگینن.
We arrived at the same time. 

  ما همزمان رسیدیم.
Too many things are happening at the same time, and I 
am confused. 

  زیادي داره همزمان اتفاق میوفته، و من خیلی گیج شدم.چیزاي 
My mother has the ability to make me laugh and cry at 
the same time. 

  به گریه بندازه رو داره. وکه همزمان منو بخندونه  مادر من توانایی این
Mary and Martha arrived at the concert at the same time. 

  همزمان رسیدن به کنسرت. مري و مارتا
 دو: میتونه به معنی اگرچه، با این وجود و ... باشه.

I want to go to the game tonight, but at the same time, I 
know that I have to get up early tomorrow. 

  من امشب میخوام برم به بازي، اما اگرچه میدونم که فردا باید زود بیدار بشم.
Bill was able to pay for the damage. At the same time, 
he was very angry about the accident. 

خسارت رو بده. با این وجود که اون دربـاره تصـادف   ي  هبیل میتونست هزین
  خیلیییی عصبی بود.
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 168 نکته

 وقتی که صحبت از زمان هست. the next و next تفاوت
next آینده، ي  هآینده، دوشنبي  هبه یک زمان در آینده اشاره داره. مثلِ هفت

  ماه آینده و ...
:   مثالً

➡ I’ll go on holiday next Tuesday. 
 م تعطیالت.آینده میري  همن سه شنب

➡ I’ll start my diet next week. 
 آینده رژیمم رو شروع میکنم.ي  همن هفت

the next که از حال حاضر شروع میشه، اشاره میکنه.زمانی ي  هبه یک باز  
:   مثالً

➡ The next two weeks are very busy. 
آینـده خیلـی   ي  هآینده خیلی شلوغه. (یعنـی از االن تـا دو هفتـ   ي  هدو هفت

 شلوغه.)
➡ He'll spend the next three months in Tehran.  

تا سه مـاه آینـده رو    یعنی از االن(اون سه ماه آینده رو در تهران میگذرونه. 
  در تهران میگذرونه.)

 
  

 169 نکته

 a lotیه کاربرد 
 یکی از کاربردهاي ایشون، زمانی هست که قبل از یه صفت تفضیلی بیاد.

 much یمعنـ توي این حالت به اون صفته شـدت میـده، میشـه گفـت بـه      
  هست.

  هم میگن. lots توي حالت غیررسمی،
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➡ My headache is lots better, thanks. 
  سردردم خیلییییییی بهتره، ممنون.

➡ You’ll get there a lot quicker if you take a taxi. 
 اگه تاکسی بگیري خیلی سریعتر اونجا میرسی.

 
  

 170 نکته

 به معنی اخیراً و به تازگی باشه: justوقتی 
 به همراه حال کامل استفاده میشه. اغلب از ایشون بریتیشتوي 
به همـراه گذشـته سـاده اسـتفاده      justاز ، به خصوص محاوره، امریکنتوي 

  میکنن.
به همراه فعل گذشته ساده استفاده میشـه، یعنـی بـه تـازگی،      justوقتی از 

  چند لحظه پیش، چند دقیقه پیش یه کاري انجام شده.
➡ I just called him. 

  تازه بهش زنگ زدم.
➡ I just had lunch. 

  تازه ناهار خوردم.
➡ They just came home. 

  اونا تازه رسیدن خونه.
➡ He just washed the dishes. 

 اون تازه ظرفارو شست.
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 171 نکته

  I’m afraidکاربرد 
ایشون یه راه مؤدبانه براي گفتن یه چیزي به یه کسی هست، که ممکنه اون 

 شخص رو ناراحت، ناامید یا عصبی کنه. به معنی متأسفم.
نمیتـونین کـاري کـه اونـا میخـوان رو انجـام بـدین یـا         مثل زمانی که شما 

  باهاشون موافق نیستید.
Things haven’t been going very well here, I’m afraid. 

  سفم.یزا اینجا زیاد خوب پیش نرفت، متأچ
 هاي رایج ایشون: حالت
  یک:

➡ I’m afraid (that) 
  یه جمله میاریم. thatاز توي این حالت بعد 

I’m afraid that I can’t accept this job. 
  متأسفم که نمیتونم این شغل رو قبول کنم.

 دو:
➡ I’m afraid to say (that) 

  که باید بگم متأسفم از این
I’m afraid to say I found the book very dull. 

  کننده دیدم. که باید بگم کتاب رو خیلی خسته متأسفم از این
➡ I’m afraid so 

  بلهمتأسفانه 
A: Did he forget to do it? 
B: I’m afraid so. 

  آیا فراموش کرد که انجامش بده؟ـ 
  متأسفانه بله. (متأسفم که اینو میگم، ولی بله فراموش کرد.) ـ

 



 /ویتامین گرامر  144

➡ I’m afraid not 
  این برعکس باالییه، متأسفانه خیر، یا متأسفم که اینو میگم، ولی خیر.

A: Will John be there? 
B: I’m afraid not. 

  جان هم اونجاست؟ (جان هم میاد اونجا؟) ـ
 نه خیر.اسفأمت ـ

:   مثالً
I’m afraid that I can’t help you. 

  این عبارت برابر عبارت بعدیه:
I am sorry to tell you that I can’t help you. 

  ایشون:
I’m afraid your wife has been taken ill. 

 معادل ایشونه:
I am sorry to tell you that your wife has been taken ill. 

 
  

 172 نکته

  کاربرد
➡ be looking to do something 

 که ایشون غیررسمیه. اول این
  برنامه داشته باشی.ریزي کنی یا  یعنی براي انجام کاري برنامه

We’re looking to expand the business. 
  ریزي میکنیم. داریم براي توسعه کسب و کار برنامه

We’re looking to buy a new car early next year. 
(انتظار داریم کـه یـه   ما براي خرید یه ماشین اوایل سال آینده برنامه داریم. 

  ) ماشین جدید بخریم.
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We're not just looking to make money. 
 ما فقط پول درآوردن (کسبِ درآمد) نیست.ي  هبرنام
  هارو ببین: مثال

o I've got a few thousand dollars I'm looking to invest. 
o We are looking to upgrade the existing facilities. 
o They are looking to buy into another insurance 

company. 
o We're not looking to make a fortune. 
o We're looking to buy a new car early next year. 
o I'm looking to start my own business. 
o The firm is looking to expand its operations overseas. 
o The government is looking to reduce inflation. 

 
  

 173 نکته

  It’s beenکاربرد 
 الگوي خوشگل و به شدددددت کاربردي داره. یه

➡ It’s been days / weeks / months / etc + since + … 
از این الگو براي تأکید روي مدت زمانی که از یـه اتفـاقی گذشـته، اسـتفاده     

  میشه.
 هست و ساختار حال کامله. it hasمخفف  it’s نجایا

It’s been weeks since I met him. 
  وقتی که دیدمش میگذره. ها از هفته

It’s been a long time since she called me. 
  مدت زمان زیادي از وقتی که به من زنگ زد میگذره.
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 ریزنکته:

تره کـه بـه جـاي حـال کامـل از حـال سـاده         حاال توي محاوره معموالً رایج
  استفاده کنیم.

It’s weeks since I met him. 
It’s a long time since she called me. 

 
  

 174 نکته

 going toو  want toتفاوت 
 خب، تفاوتشون خیلی ساده س!

شما اشـاره داره کـه از قبـل    ي  ههاي آیند به برنامه going toدقت کن که 
  ریزي کردین و هماهنگی انجام دادین. براش برنامه

I'm going to eat a pizza, here it is, in my hand. 
رو خریـدم، قصـد    بخورم، ایناااااهاش، توي دسـتامه. (پیتـزا  من میخوام پیتزا 
  دارم پیتزا بخورم.)

You're going to be late, you've missed the bus. 
تو اتوبوس رو از دست دادي، قراره دیر برسـی. (چـون اتوبـوس رو از دسـت     

  داده، بدون شک دیر میرسه.)
 فقططططط یه فکره! want toدر حالی که 

:   مثالً
I want to talk to you. 

  میخوام باهات حرف بزنم.
اما مطمئن نیستم که اتفاق بیوفته، یه فکر و خواسـته س کـه درون منـه و     

 من دارم اشتیاق خودمو نشون میدم.
I want to be a star when I grow up. 

  وقتی بزرگ شدم میخوام یه ستاره بشم.
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یشم یـا نـه، امـا ایـن منـو از      وقتی دارم اینو میگم نمیدونم در آینده موفق م
 خواستنش متوقف نمیکنه. درحقیقت این یه فکره درون من.

 
  

 175 نکته

  میتونیم توي الگوي زیر استفاده کنیم: everاز 
the best / the craziest / the worst / the funniest +  
… I’ve ever … 

میخـواي بگـی   از ایشون میشه توي عبارات برتر استفاده کرد. وقتی که شما 
ترین و ... چیزي هسـت کـه تـا حـاال تـوي       باحال بدترین/ یه چیزي بهترین/

  زندگیتون اتفاق افتاده.
Yes, I’ve been on TV! It was the craziest thing I’ve ever 
done! 

ترین کاري بوده کـه تـا حـاال انجـام      بله، من توي تلویزیون بودم! احمقانه
  دادم.

Yes, I’ve tried bungee jumping. It was the scariest thing 
I’ve ever done! 

ترین چیزي بوده کـه تـا    بله، من بانجی جامپینگ رو امتحان کردم. ترسناك
  حاال انجام دادم.

This is the best pizza I’ve ever had! 
 این بهترین پیتزاییه که تا حاال خوردم.
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 176 نکته

 anymoreکاربرد 
وقتی بخوایم بگیم که یه کاري براي مدتی توي گذشته ادامـه داشـته و االن   

 دیگه قطع شده، از ایشون استفاده میکنیم.
  ایشون معموالً در آخر جمالت منفی و سؤالی بکار میره، به معنیِ دیگه.

He isn't working in that office anymore. 
  اون دیگه توي اون اداره کار نمیکنه.

They don’t live in that house anymore. 
  اونا دیگه توي اون خونه زندگی نمیکنن.

I don't want to do it anymore. 
 دیگه نمیخوام انجامش بدم.

I don't like to go there anymore. 
  دیگه دوست ندارم برم اونجا.

They are both retired and don't have to work anymore. 
  هردوشون بازنشسته هستن و دیگه مجبور نیستن کار کنن.اونا 

The baby doesn't want to eat anymore. 
  بچه دیگه نمیخواد غذا بخوره.

They don't live with their mother anymore. 
  اونا دیگه با مادرشون زندگی نمیکنن.

 
  

 177 نکته

 keep يکاربردهایکی از 
 دار میاد، یعنی اون فعالیت رو ادامه دادن. ingبعد از ایشون، فعل به صورت 

  الگوش اینجوریه:
➡ keep (on) doing something 

  یعنی انجام یه کاري رو ادامه دادن، یا یه کاري رو براي چندین بار انجام دادن.
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 رو بیاري، میتونی نیاري! onمیتونی اون 
:   مثالً

I keep thinking about Joe, all alone in that place. 
  من مرتب به جویی فکر میکنم، اونجا تک و تنها.

I keep telling you, but you won’t listen! 
  من همش دارم به تو میگم، اما تو گوش نخواهی داد.

She pretended not to hear, and kept on walking. 
 ادامه داد.اون تظاهر به نشنیدن کرد و به راه رفتن 

  دار میاد! ingپس حواست باشه که بعدش فعل به صورت 
He kept talking to me. 

 اشتباه نکنی:
He kept to talk to me. 

  مثال:
o We'll keep on driving while there's still daylight. 
o No one is born a genius. Just keep on doing what you 

like and that itself is a talent. 
o I won't keep on waiting more than half a minute. 
o I will go bankrupt if you children keep on asking for 

more pocket money! 
o We will keep on trying and, if we get anything done, 

will notify you. 
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 178 نکته

 beside و besides تفاوت
beside   حرف اضافه اس و زمانی ازش استفاده میکنیم که بخوایم در مـورد

.  یک موقعیت فیزیکی صحبت کنیم. به معنیِ نزدیک به یا کنارِ
:   مثالً

➡ Put the chair beside the table. 
 صندلی رو کنار میز قرار بده.

➡ Come and sit beside me. 
  بیا کنار من بشین.

➡ There was a small table beside the bed. 
 اونجا یه میزِ کوچیک کنارِ تخت بود.

besides .هم حرف اضافه س، هم قید  
وقتی حرف اضافه باشه، براي اضافه کردن اطالعات ازش استفاده میکنیم. به 

  معنیِ عالوه بر.
:   مثالً

➡ Besides knowing grammar well, you need to have a 
good vocabulary. 

 عالوه بر دانستن گرامر خوب، تو باید لغات خوبی هم داشته باشی.
➡ You should do something else besides studying. 

 .هم انجام بدياي  هتو عالوه بر مطالعه باید کار دیگ
قوت یه ي  همهم و یا نقطي  هه نقطقید باشه براي اشاره ب besides حاال اگه

  چیزي ازش استفاده میکنیم. به معنیِ عالوه بر این یا به جز.
:   مثالً

➡ I’m going to practice now because I’ve got time, and, 
besides I need to. 

 من االن میخوام تمرین کنم چون وقت دارم و عالوه بر این من نیاز دارم.
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➡ Besides Anna, who else went to the concert? 
 رفت کنسرت؟اي  هبه جز آنا، چه کسِ دیگ

➡ I’m too tired to go swimming, besides, the water is too 
cold. 

 ام، عالوه بر این آب خیلی سرده. من براي شنا کردن خیلی خسته
 
  

 179 نکته

  on timeو  in timeتفاوت 
 دقیقاًاااااااا سر وقت، نه دیرتر نه زودتر!یعنی  on timeدقت کن که 

➡ He always arrives at work on time. 
  اون همیشه سر وقت به محل کارش میرسه.

زمانی استفاده میشه که ما قبل از موعد مقرر به یه جایی میرسـیم   in timeولی 
  کردیم.ریزي  یا یه کاري رو انجام میدیم، یعنی قبل از زمانی که براش برنامه

➡ My class starts at 9, but I want to arrive at the university 
in time, because I’m hungry. 

میشه، اما من میخوام یه کم زودتـر برسـم دانشـگاه،     شروع 9کالسم ساعت 
  ام! چون گرسنه

 ببینید.جمالت رو توي  just in timeگاهی وقتا ممکنه 
  دقیقاًاااااااااااا قبل از موعد مقرر. تأکیده بیشتره، یعنی justکار اینجا 

➡ I got stuck in traffic, but arrived at the airport for my 
flight just in time. 

توي ترافیک گیر کردم، اما دقیقـاًااااااا قبـل از موعـد مقـرر بـراي پـروازم بـه        
 .فرودگاه رسیدم

باشی، به موقع برسی و دیگران  on time دیباوقتی شما با کسی قرار داري، 
 رو منتظر نذاري.



 /ویتامین گرامر  152

ولی وقتی یه موقعیت خطرناك پیش میاد، مثالً جایی آتش میگیـره، بایـد از   
برسـه تـا از وقـوع یـه اتفـاق       in time یآتشنشـان خدا بخوایم کـه ماشـین   

  خیلیییییییی بد جلوگیري کنه.
 
  

 180 نکته

  almostچند نکته در مورد 
.ایشون   یعنی تقریباً

  ایشون معموالً قبل از فعل اصلی میاد. یک:
➡ I almost cried. 

فعـل   to be، البته زمانی که فعل میاد to beایشون معموالً بعد از فعل  دو:
  اصلی جمله باشه.

➡ I am almost ready. 
  ایشون بعد از اولین فعل کمکی میاد.سه: 

➡ She has almost decided. 
➡ It could almost be described as luminous. 

 
  

 181 نکته

  just the sameکاربرد 
 معنیش میشه با این حال، با این وجود، با همه اینا.

هم میگن. یه وقت هست یه اتفـاقی میوفتـه    all the sameدقت کن 
یا یه کسی یه چیزي میگه ولی با این وجود روي نظر شما تأثیري نداره 

نمیکنه، اینجاسـت کـه میتـونین از اینـا اسـتفاده      شما تغییر ي  هو عقید
  کنین.
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➡ Matt is weak and dependent, but you love him all the 
same. 

  مت ضعیف و وابسته س، اما با این حال تو عاشقش هستی.
➡ He was unable to pay attention to the papers. Just the 

same, he started to examine them. 
  ها توجه کنه. با این حال، شروع به بررسی اونا کرد. نبود به برگهقادر 

➡ He's not very reliable, but I like him just the same. 
  زیاد قابل اعتماد نیست، اما با این وجود دوسش دارم.

➡ It rained every day of our holiday - but we had a good 
time all the same. 

  تعطیالت ما بارون اومد، اما با این وجود خوش گذشت.هر روز 
 
  

 182 نکته

  getیکی از کاربردهاي 
ایشون ماشاال خیلی کاربرد داره، تا دلت بخواد. یه کاربرد رایجش، بـه معنـیِ   

 خریدنه.
  توي همین کاربرد ساختارهاش اینجوریه:

  خودش به تنهایی بیاد:
Where did you get that jacket? 

  میتونین براي کسی چیزي بخرید که دوتا ساختار داره:شما 
➡ get something for somebody 
 Joe’s going to get tickets for all of us. 
➡ get somebody something 
 While you’re out, could you get me some batteries? 

 شما میتونی براي خودت یه چیزي بخري:
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➡ get yourself something 
 He’s just got himself a new van. 

 شما میتونی از یه جایی یه چیزي بخري:
➡ get something from somewhere 
 I usually get vegetables from the supermarket. 

 شما میتونی به یه قیمتی یه چیزي بخري:
➡ get something for $20/£100/50p etc 
 You can get a decent PC for about £500 now. 

 
  

 183 نکته

  onlyسه نکته در مورد 
 بین فاعل و فعل اصلی میاد. یک: این بزرگوار معموالً

➡ I only saw two people. 
  من فقط دو نفرو دیدم.

بین فعل کمکـی و  دو: اگه فعل کمکی و فعل اصلی توي جمله باشه، معموالً 
 میاد. فعل اصلی

➡ I can only see two people. 
  من فقط میتونم دو نفرو ببینم.

   onlyسه: وقتی میخـوایم روي چیـزي کـه میگـیم تأکیـد کنـیم، میتـونیم        
 و فعل کمکی رو هم بیاریم قبل از فاعل جمله.رو بیاریم اول جمله 

هـم  اي  ه، ساختارهاي خوشگل و پیشرفتinversionبه این ساختارها میگن 
  هست.

➡ Only by working hard can you be successful. 
  فقط با سخت کار کردنه که میتونی موفق بشی.

 استفاده شده. youهم قبل از  canو اومده اولِ جمله  onlyبراي تأکید،
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  پس حواست باشه اشتباه نکنی.
➡ Only by working hard you can be successful. 

  باال، یه الگوي خوشگله:ي  هجمل
➡ Only by doing something can you do something. 

:   مثالً
➡ Only by saving money can you buy a new car. 
فقط با پول جمع کردن میتونی یه ماشین جدید بخري. (سـاختار معکوسـه،   

  براي تأکید بیشتر)
 
  

 184 نکته

 stillچند نکته در مورد 
 یک: ایشون قبل از فعل اصلی میاد.

➡ I still love you. 
  من هنوز دوستت دارم.

 میاد. to beفعل دو: ایشون بعد از 
➡ I’m still angry. 

  من هنوز عصبی ام.
 to beمیتونه قبل از فعل  wasn’tو  isn’tسه: توي ساختارهاي منفی مثل 

 بیاد.
➡ She still isn’t ready. 

  اون هنوز آماده نیست.
 فعل کمکی میاد.چهار: اگه جمله مثبت باشه، بعد از اولین 

➡ I can still remember them. 
  من هنوز میتونم اونارو به یاد بیارم.
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 پنج: اگه جمله منفی باشه، قبل از اولین فعل کمکی میاد.
➡ I still can’t remember his name. 

  من هنوز نمیتونم اسمشو بیاد بیارم.
 
  

 185 نکته

  can’t sayکاربردهاي 
  داره که براتون میگم.ایشون سه تا کاربرد 

  هست. "نمیدونم  "یک: یه راه مؤدبانه براي گفتن 
یعنی وقتی یه چیزي رو نمیدونین و بخواین به صـورت مؤدبانـه اینـو بگیـد،     

  استفاده کنین. can’t sayمیتونین از 
➡ We can’t say when the train will arrive. 

  نمیدونیم کی قطار میرسه.
اي گفتن اینه که شما نمیخواین اطالعاتی رو در اختیـار  دو: یه راه مؤدبانه بر

 کسی قرار بدید.
➡ We can’t say what’s in the report – it’s highly confidential. 

  نمیتونیم بگیم چی توي گزارش هست، کامالً محرمانه س.
ش زمانی هست که شما نظر خاصی در مـورد موضـوعی    سه: یه کاربرد دیگه

 از ایشون استفاده کنی. نداري و میتونی
➡ I can't say I envy her being married to him. 

  نمیتونم بگم حسادت میکنم که با اون ازدواج کرد.
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 186 نکته

 think aboutو  think ofتفاوت 
  هستن. aboutو  think ،ofرایج بعد از ي  هدو حروف اضاف

  بینشون وجود داره. اینا خیلی به هم شبیه هستن ولی یه تفاوت کوچولوو
میکنین، توي یه لحظـه کوتـاه    think of somethingمعموالً وقتی شما 

استفاده  think ofاتفاق میوفته، مثالً چند ثانیه. البته براي نظر و ایده هم از 
  میشه.

میکنین، در حقیقت اون چیـز رو   think about somethingوقتی شما 
د یا بهش فکـر میکنـین، مـثالً چنـد     براي مدت زمان طوالنی در نظر میگیری

  دقیقه و یا بیشتر.
  هارو ببین: مثال

➡ Every time I hear this song, I think of my mother. 
اینجا فکر کردن توي چند ثانیه س. طرف هـر وقـت ایـن آهنـگ رو گـوش      

  میده، توي اون لحظه به مامانش فکر میکنه.
➡ What do you think of my new haircut? 

 اینجا داریم نظر میپرسیم، نظرت در مورد مدل موي جدید من چیه؟!
➡ I’m thinking about moving to a different city. 

 اینجا صحبت از در نظر گرفتن یه موضوع براي مدت زمان طوالنیه.
➡ I still get angry when I think about all the rude things 

my sister said to me. 
س، بـراي مـدت طـوالنی، نـه      صحبت از فکر کردن در مورد یه مسـئله اینجا 

 اي. کوتاه، نه لحظه
هاي بدي که خواهرم به من زد فکر  طرف میگه من هنوز وقتی به تمام حرف

 میکنم، عصبی میشم.
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 187 نکته

 I can’t standکاربرد 
  ایشون توي محاوره بشدت کاربرد داره.

یه کسی رو اصـالًاا دوسـت نداریـد و فکـر      وقتی میخواین بگین یه چیزي یا
میکنین که واقعاًاا ناخوشاینده و حالتونو بد میکنـه، میتـونین ازش اسـتفاده    

  کنین. توي فارسی میگیم نمیتونم فالنی رو یا فالن چیز رو تحمل کنم.
➡ I can’t stand bad manners. 

  من رفتارهاي بد رو نمیتونم تحمل کنم.
 داره:یه الگوي خوشگل هم 

➡ can’t stand (somebody/something) doing something 
:   مثالً

➡ Lily can’t stand working in an office.   
  لیلی کار کردن توي دفتر رو نمیتونه تحمل کنه.

➡ I can’t stand people smoking around me when I’m eating. 
 اطراف خودم تحمل کنم.وقتی غذا میخورم نمیتونم سیگار کشیدن بقیه رو 

 
  

 188 نکته

  whoseیه نکته در مورد 
 .میدونین که از این بزرگوار میتونیم براي پرسیدن مالکیـت اسـتفاده کنـیم   

حتماًاا هم بعدش اسم میـاریم،   .که بخوایم بپرسیم که یه چیزي مال کیه این
  .در حقیقت اون چیزیه که میخوایم مالکیت اونو بپرسیم

➡ Whose pen is this? - It's mine. 
➡ Whose car did you borrow? - Kevin's. 

 نکته چیه؟!
از ایشون میتونیم بـه عنـوان ضـمیر هـم اسـتفاده کنـیم، یعنـی بـه عنـوان          

relative pronoun.  
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کـه از صـفات ملکـی اسـتفاده      توي این حالت میایم قبل از اسم، به جاي این
 استفاده میکنیم. whoseکنیم، از 

➡ He’s marrying a girl whose family doesn’t seem to like 
him. 

دختري که اون داره باهـاش ازدواج میکنـه دوسـتش    ي  هبنظر میرسه خانواد
  ندارن.

➡ There was me and there was Kate, whose party it 
was, and then there were two other people. 

 بود. Kate یمهمونیعنی اون  whose party it wasاینجا 
➡ Our friend, whose father was a dentist, has a nice smile. 

  اون دوستمون که باباش دندون پزشک بود، لبخند قشنگی داره.
 
  

 189 نکته

  بگم حال کنین! latelyیه نکته در مورد 
.   ایشون قیده، به معنی اخیراً

➡ What have you been doing lately? 
  اخیراً چیکارا میکردي؟

➡ Lately, I’ve had trouble sleeping. 
  اخیراً، توي خوابیدن مشکل داشتم.
 حاال کجا میاد؟! میخوام همینو بگم.

  معموالًاا با حال کامل یا حال کامل استمراري استفاده میشه نه با گذشته ساده.
  مثالً میگیم:

➡ I’ve been very busy lately. 
  نکنی.بپا اشتباه 

I was very busy lately. 
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  مثال:
o I've been really tired lately. 
o I don't know what's come over Angela lately, she's so 

moody. 
o I've been really busy lately, so I haven't been out much. 
o The company went through a bad time last year, but 

lately things have been improving. 
 
  

 190 نکته

  How longیه الگوي کاربردي با 
وقتی بخوایم مدت زمان طول کشیدن یـه کـاري رو بپرسـیم ازش اسـتفاده     

  میکنیم.
 هاي مختلف. راحت هم میتونیم ببریمش توي زمان

  زمان حال ساده:
How long does it take to get there? 

  میکشه؟ رسیدن به اونجا چقدر طول
 زمان گذشته ساده:

How long did it take to get there? 
  رسیدن به اونجا چقدر طول کشید؟

 زمان آینده ساده:
How long will it take to get there? 

  رسیدن به اونجا چقدر طول خواهد کشید؟
حاال اگه بخوایم بگیم براي تو چقدر طول میکشه؟ یا بـراي رفیقـت چقـدر    

اسـتفاده   takeطول میکشه و ... کافیه از اسم یـا ضـمیر مفعـولی بعـد از     
 کنیم.
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How long does it take you to get there? 
How long does it take your friend to make it? 
How long did it take her to bake cake? 

 پس الگوي کلی میشه:
How long + does/ did/ will + it take + someone + to do 
something? 

 
  

 191 نکته

 چیه؟! veryو  prettyتفاوت 
  اینا دقیقاًااا قبل از صفت یا قید میان و بهشون شدت میدن، بهشون قدرت میدن.

  کننده. یا تشدید intensifierبه همین دلیل بهشون میگن 
  خیلی کمتره. veryاز  prettyزور تفاوتشون اینه که 
باشه، بلند کردنش خیلیییـی سـخته و    very heavyاي  همثالً اگه یه وسیل

  شاید اصالً ممکن نباشه.
  باشه، میشه بلندش کرد. pretty heavyاما وقتی یه وسیله 

درصـد نمـره رو گرفتـه باشـی،      80 یا مثالً اگه شما یه امتحان داده باشـی و 
  بوده. good pretty عملکرد شما

درصد نمره رو گرفتـه باشـی عملکـردت میشـه      100ولی اگه توي امتحانت 
very good.  

  تره. اي همحاور veryنسبت به  pretty یراست
➡ She did very well on the test. 

  ها، امتحانو ترکونده. یعنی اون کار راحتی نکرده
➡ The movie was pretty good but not great. 

  این یعنی فیلمه خوب نبود، اما بدم نبود، اوکی بود.
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➡ I have to leave pretty soon. 
 یعنی مجبور نیستم دقیقاًاا همین االن برم، اما نمیتونم براي مـدت طـوالنی  

  هم بمونم.
➡ It’s pretty good chocolate, but I’ve tasted better. 

 خیلی خوبه، نه بده، معمولیه، من بهترشو خوردم.یعنی این شکالته نه 
درصد قدرت و شدت رو بین اینا تقسـیم کنـیم،    100بذار اینجوري بگم، اگه بخوایم 

very  درصد،  50میشهpretty  درصد و  20میشهreally  درصد. 30میشه 
  ریزنکته:

 fairlyاز اســتفاده نمیکــنن و بــه جــاش  prettyاز تــوي رایتینــگ معمــوالً 
  استفاده میکنن.

  تو هم مراقب باش!
 
  

 192 نکته

  more and moreیه نکته در مورد 
  از ایشون براي تأاااکید روي افزایش یه چیزي استفاده میشه.

  یعنی زمانی که نیت تأکید کردن داشتیم از ایشون استفاده میکنیم.
:   میتونه بعدش اسم بیاد. مثالً

➡ More and more people are using the Internet every day. 
  مردم زیادي هر روز دارن از اینترنت استفاده میکنن.

 روز به روز داره به این تعداد اضافه میشه. تعدادشون در حال افزایشه.
اینجا هدف تأااکید روي افزایش تعداد آدمهایی هسـت کـه دارن از اینترنـت    

  استفاده میکنن.
More and more people are choosing to spend their 
holidays abroad. 
مردم زیادي دارن انتخاب میکنن کـه تعطـیالت خودشـونو خـارج از کشـور      

  بگذرونن.
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More and more women are wearing men's fragrances. 
  هاي زیادي دارن عطرهاي مردونه میزنن. خانوم

: میتونه بعدش صفت بیاد.  مثالً
➡ He became more and more depressed. 

  اون بیشتر و بیشتر افسرده شد.
Bob became more and more furious. 

  شد. )خشمگین(باب بیشتر و بیشتر عصبانی 
  مثال:

o More and more people entered and the train was 
crowded. 

o More and more young men are widowed by cancer. 
o More and more restaurants are providing non-

smoking areas. 
o It is getting more and more difficult to find a job. 
o Petrol is becoming more and more expensive. 

 
 

 193 نکته

 a while و awhileیه نکته در مورد 
  جفتشون اصطالح زمانی هستن.

به  whileو  aکه شامل حرف  یه عبارت اسمیه a whileنکته اینجاست که 
  زمانی.ي  هعنوان اسم میشه. یعنی یه باز

 خودwhile  یعنیtime.  
  مدت زمان صحبت میکنه.ي  هدربار

➡ I slept for a while. 
  براي مدتی خوابیدم.

 یا ...اینکه دقیقاً چه مدت خواب بودم مشخص نیست، یه ساعت، یه ساعت و نیم 
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  اما میتونم بگم:
I slept for 3 hours. 

  براي سه ساعت خوابیدم.
➡ This will take a while. 

  براي یه مدتی طول میکشه.
This will take an hour. 

  براي یه ساعت طول میکشه.
 زمانی کوتاه.ي  هیه قیده. به معنیِ براي مدت کوتاهی. براي باز awhileولی 

استفاده بشن، امـا   با اینکه معنیشون تقریباً یکسانه و میتونن گاهی جاي هم
  یه نکته رو در موردشون یادتون باشه.

معموالً با حرف اضافه میاد. مـثالً میگـیم    a whileدقت کن، عبارت اسمی 
for a while یا in a while.  

➡ He said he would be home in a while. 
 اما قیدawhile .نمیتونه با حرف اضافه بیاد  

 میشه چی؟! awhileمیدونی چیکار کن؟ تعریف 
awhile = for a short time or period. 

  .awhileحاال همینو توي یه جمله، بذار جاي 
He said he would be home in for a short time or period. 

  ببین چقدر بد شد! اصالً معنی نمیده!
 حاال حرف اضافه رو برداریم و بگیم:

He said he would be home awhile. 
  گفت براي مدت کوتاهی خونه س. اون

Stay here awhile. 
  یه کم اینجا بمون.

My mother is staying awhile. 
  مونه.) مادرم یه کمی اینجا میمونه. (براي مدتی اینجا می

 .stayقیده و برمیگرده به فعلِ جمله، یعنی  awhileاینجا 
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  دقت کن
awhile = for a while 

س. پس یکی اسمه به همراه یـه حـرف اضـافه و    مهم کاربرد اونا توي جمله 
 یکی قیده.

  به لحاظ معنایی خیلی به هم شبیه هستن.
 
  

 194 نکته

  Whyو  How comeتفاوت 
  تفاوت معنایی زیادي بین این دو عزیز وجود نداره.

ي  همیشه چطور؟ چطور ممکنـه؟ و ترجمـ   how come یخودموني  هترجم
why میشه چرا؟  

  حالت غیررسمی داره. how comeاما حواستون باشه که 
  هست. whyو  howترکیبی از  how comeیه جورایی میشه گفت 

سؤال بپرسـی   howکه یه بار با  یعنی هردو رو شامل میشه. شما به جاي این
  سؤالتو بپرس. How come، خودتو راااحت کن، با whyیه بار با 

So how come you missed the class? 
  پس چطور کالس رو از دست دادي؟

 whyکه یه بار از  هم داره چرا رو میپرسه و هم چگونگی رو، ولی به جاي این
 استفاده کرده. how comeاز ، اومده howاستفاده کنه یه بار از 

So how come you got an invitation and not me? 
  نشدم؟پس چطور تو دعوت شدي ولی من 

 ریزنکته:
  و ... استفاده نکنیا! doesو  doحواست باشه بعد از ایشون از فعل کمکی مثل 

➡ How come you behaved so badly? 
  چطور اینقدر بد رفتار کردي؟
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 دقت کن، از هیچ فعل کمکی استفاده نکرده.
  یعنی اشتباهه که بگیم:

How come did you behave so badly? 
سـؤالی رو  ي  هغیررسمیه، حالـت اسـتاندارد جملـ    How come چون

، whyنداره. یعنی جاي فعل رو با فاعل عوض نمیکنـیم. امـا در مـورد    
اا رعایـت       ي  همثل بقی کلمات پرسشـی، بایـد اصـول گرامـري رو حتمـاً

  کنیم.
 
  

 195 نکته

 makeیه نکته در مورد 
  به این الگو دقت کن:

➡ make somebody something 
  چیزي درست کردن.براي کسی 

 حواست باشه اشتباه نکنی.
  ، یعنی بپا نگی:فارسی رو به انگلیسی برنگردون

Make for somebody something 
➡ He made her a pizza. 

 اون براش یه پیتزا درست کرد.
 اشتباهه که بگی:

He made for her a pizza. 
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 196 نکته

فـالن کـارو    یعنی الزمـه  You need to do somethingوقتی میگیم 
 انجام بدي.

 معموالً براي صحبت در مورد چیزي هست که براي ما مهمه. بخصوص بـراي 
و زیاد به مسئولیت یا وظیفه  زمانی خاص یا کالً یک دفعه،ي  هیه زمان یا باز
  اشاره نمیکنه.

:  مثالً
➡ She needs to go to Seattle next week. 

  سیاتل.آینده بره ي  هاون الزمه هفت
 طرف نیست.ي  هدقت کن یه دفعه س. به یه زمان خاص اشاره داره. وظیف

  آینده میره و برمیگرده.ي  ههفت
➡ Do you need to get up early tomorrow? 

  الزمه فردا زود بیدار بشی؟
  طرف نیست.ي  هدقت کن یه دفعه س. به یه زمان خاص اشاره داره. وظیف

  هم بگم. you don’t need to do somethingحاال در مورد 
از ایشون براي صحبت در مورد چیزي استفاده میکنیم که الزم نیست انجـام  

  بشه، ولی امکان انجامش هست.
کـه بگـن انتظـار     این ها از این ساختار براي راستی، گاهی وقتا انگلیسی زبان

  ندارن یه کسی فالن کارو انجام بده هم استفاده میکنن.
➡ You don't need to come to the meeting next week. 

  آینده بیاي جلسه.ي  هالزم نیست هفت
 ببین! الزم نیست انجام بشه ولی ممکنه طرف بیاد، احتمالش هست.

➡ She doesn't need to worry about her grades. She's a 
great student. 

  ایه. العاده آموز فوق هاش باشه. اون دانش الزم نیست نگران نمره
ببین، الزم نیست نگران باشه ولـی طـرف نگرانـه و ممکنـه نگـرانیش ادامـه       

  .داشته باشه
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  خوشگل یاد بگیریم.ي  هبا چند مثال دیگه، هم تمرین کنیم و هم کلی جمل
o You need to change your eating habits. 
o You need to put some air in the tires. 
o You need to get your priorities straight. 
o You need to prioritize your tasks. 
o You need to practice every day. 
o You need to be more decisive. 
o You need to barber that beard of yours. 
o You need to take a break. 

 
  

 197 نکته

 homeمهم در مورد  ي یه نکته
نقش قید مکان داره، به همـراه افعـال زیـر زیـاد      homeحواست باشه وقتی 

  استفاده میشه:
get, go, come, arrive, travel, drive, be 

اسـتفاده   toاز حـرف اضـافه    homeنکته اینجاست، در این حالت قبل از 
  نکن!

➡ I’m going home now. I’m really tired. 
  بپا اشتباه نکنی:

I’m going to home now. 
 
➡ Would you like me to drive you home? 

 بپا اشتباه نکنی:
Would you like me to drive you to home? 
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 198 نکته

 hateو  love و likeیه نکته در مورد افعال 
هایی باشه که مرتـب در حـال تکـرار شـدن      وقتی صحبت در مورد فعالیت

دار استفاده کنیم و هم از  ing هستن، بعد از این افعال میتونیم هم از فعل
  مصدر.

  مثالً میتونی بگی:
➡ Do you like getting up early? / Do you like to get up 

early? 
➡ She hates flying. / She hates to fly. 
➡ I love meeting people. / I love to meet people. 

تکرار شدنه، یـا  توي این سه مثال صحبت از فعالیتی هست که مدام در حال 
 همیشگیه!

 دیگه منفی کردن این جمالت رو هم بلدید!
از فعـل   اما وقتی صحبت در مورد یه موقعیتی باشه که از قبل وجود داشـته، 

ing .دار استفاده میکنیم  
➡ He lives is Berlin now. He likes living there. 

  دوست داره.یعنی اون اونجا زندگی میکنه و زندگی کردن در اونجارو هم 
این حالت، یعنی زنـدگی کـردن ایـن شـخص در بـرلین از قبـل وجـود        

 داشته.
:   مثالً

➡ Do you like being a student? 
  طرف االن دانشجو هست، از دو سه سال پیش هم دانشجو بوده.

 پس حواست به این حالت مهم باشه.
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 199 نکته

  هست! I like doingو  I like to doگاهی وقتا یه تفاوت کوچولو بین 
یعنی من فالن کارو انجام میدم  I like doing somethingوقتی میگی 

 و ازش لذت میبرم.
➡ I like cleaning the kitchen. 

 ازش لذت هم میبرم.)(من تمیز کردنِ آشپزخونه رو دوست دارم. 
یعنی من فکر میکنم انجـام   I like to do somethingولی وقتی میگی 

 اینکار چیز خوبیه، اما آنچنان لذت نمیبرم.
➡ It’s not my favorite job, but I like to clean the kitchen 

as often as possible. 
 
  

 200 نکته

 willیه ساختار کاربردي با 
➡ I’ll let you know … 

  یعنی خبرت میکنم، بهت اطالع میدم.
میتونه تک و تنها بیاد، میتونه بعدش یه جمله بیاد و دقت کن که بعـدش از  

if  یاwhen .زیاد استفاده میشه 
  کاربرد ایشونو با مثال یاد بگیریم:

o I'll let you know all about it later on. 
o Well I'll let you know how good it is. 
o Let me sleep on it, I'll let you know tomorrow. 
o In any event, I'll let you know before I make a decision. 
o I don't know if I can come, but I'll let you know tomorrow. 
o I'll let you know if anything comes up. 
o Your car should be ready by 12 o'clock, but if not I'll let 

you know. 
o I'll let you know in a day or two. 
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