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قسمت اول: شمردِن اسم ها در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی، اسم ها به قابل  شمارش و غیر قابل  شمارش تقسیم می شوند. جمله های زیر را بخوانید و به اسم هایی که برایتان پررنگ 
کرده ام، توجه کنید. 

I read a book every week. I like books.
My brother eats rice every day. He likes rice.

کلمة book )کتاب( یک اسم قابل  شمارش و rice )برنج( یک اسم غیر قابل  شمارش است. اسم های قابل شمارش، اسم هایی هستند که 
می توانند مستقاًل شمرده شوند؛ مثاًل «دو کتاب» یا «هزار کتاب». اسم های غیر قابل  شمارش نمی توانند به  تنهایی شمرده شوند و برای شمردن 

آن ها نیاز به یک «ُممیز» داریم؛ مثاًل «یک کیلو برنج» یا «دو کیسه برنج».

 اسم های قابل  شمارش، شکِل مفرد و جمع دارند و در شکل مفرد،  باید حتمًا با a/an بیایند، مگر این که یک وابستة پیشرو )صفت ملکی، 
صفت اشاره، حرف تعریف the و ...( قبل از آن ها قرار گرفته باشد.

It wasn’t your fault. It was an accident. (NOT … It was accident.. (NOT … It was accident ) ............. ]آن حادثه[ تقصیر تو نبود. تصادف بود. 

 اسم های غیر قابل  شمارش، شکِل جمع ندارند و همیشه با فعل مفرد به کار می روند. این اسم ها، به جز در موارد استثنا، در کنار a/an قرار 
نمی گیرند.

 It wasn’t your fault. It was bad luck. (NOT … It was a bad luck.. (NOT … It was a bad luck.) ........ ]آن حادثه[ تقصیر تو نبود. از شانس بد بود. 

یر قابل شمارش؟ قابل شمارش یا 

جواب دادن به این سؤال، گاهی ساده است، گاهی سخت. خیلی وقت ها، حتی معلم های باتجربه هم مجبورند به یک لغت نامة معتبر مراجعه 
کنند تا جواب این سؤال را بدهند. پس صبور باشید و سعی کنید قدم به قدم یاد بگیرید که چه  جوری این اسم ها را از هم تفکیک کنید. برای 

این که یک نظِم ذهنی پیدا کنید، به این تقسیم بندی کلی از اسم های قابل شمارش و غیر قابل شمارش توجه کنید.

یر قابل شمارشاسم های قابل شمارش اسم های 

جانداران )انسان، حیوان، گیاه(
an actor, a child, a dog, a bird, a flower, a tree

اسم های انتزاعی که حالت، وضعیت یا مفاهیم را نشان می دهند
anger, education, love, freedom, honesty, time

اشیا
a mountain, a telephone, a table, a house

اسم های مربوط به جنس و مواد
wood, iron, cotton, ink, paint, meat, rice, salt, sand

اتفاقات، رویدادها و مراسم
an accident, a mistake, a problem, a game, a party

اسم های گازها و مایعات
smoke, air, steam, water, milk, blood

واحدهایی که برای شمارش یا  دسته بندی به  کار می روند
a kilo, a part, a type, a city, a country, a sentence

فعالیت ها
 jogging, research, shopping, tennis, work
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کار میها غیر قابل شمارش است، ولی گاهی در فارسی به شکل قابل شمارش به کار میها غیر قابل شمارش است، ولی گاهی در فارسی به شکل قابل شمارش به کار میرود. مواظب این اسمرود. مواظب این اسمها باشید  اسم های زیر برای انگلیسی ها غیر قابل شمارش است، ولی گاهی در فارسی به شکل قابل شمارش به  کار می رود. مواظب این اسم ها باشید    اسمهای زیر برای انگلیسی
و گول زبان فارسی را نخورید.

informationhomeworkfurnituredamagecashbreadbehaviorbaggageadvice

نصیحتچمدان، وسایل سفررفتارنانپول نقدخسارت، آسیباثاثیه، مبلمانتکلیف، تکالیفاطالعات

workweathertrafficrubbishprogresspermissionnewsmoneyluggageluck

شانسچمدان، بارپولخبر، اخباراجازهپیشرفتزبالهعبور و مرور، ترافیکهوا، وضع هواکار

 بعضی از اسم ها، در یک معنی غیر قابل شمارش هستند، و در یک معنی دیگر، قابل شمارش. یک نگاهی به جدول زیر بیندازید و بعد، 
مثال ها را خوب بخوانید و دوتا دوتا با هم مقایسه کنید.

یر قابل شمارشاسممعنی قابل شمارش معنی 

گوشت مرغ یا جوجه به  عنوان غذاchickenجوجه به  عنوان یک حیوان
قهوه یا چای به طور کلیcoffee or teaیک فنجان قهوه یا چای

تجربه در مفهوم کلیexperienceچیز یا چیزهایی که برای کسی اتفاق افتاده
شیشهglassلیوان

مو به طور کلیhairیک یا چند تار مو
کمک در مفهوم کلیhelpکسی یا وسیله ای که به ما کمک می کند

نورlightچراغ
کاغذpaperروزنامه
فضا و جاroomاتاق

زمان در مفهوم کلیtimeیک دورة زمانی خاص/ دفعه، مرتبه
فکر در مفهوم کلیthoughtایده یا عقیده

کارworkاثر ادبی یا هنری

The window is made of unbreakable glass. ....................................................... این پنجره از شیشة نشکن ساخته شده است.
 Would you like a glass of water? ................................................................................................... آیا یک لیوان آب می خواهی؟
They didn’t offer me the job because I didn’t have much experience.

آن ها آن شغل را به من پیشنهاد ندادند، چون تجربة چندانی نداشتم.
 I had interesting experiences while I was in Africa. ................................... وقتی در آفریقا بودم، تجربه های جالبی داشتم.
 Do you have coffee? ................................................................................................................................................... آیا قهوه داری؟
 Could I have two coffees? .........................................................................................................آیا می شود دوتا قهوه به من بدهید؟
 وقتی از یک اسم غیر قابل شمارش به طور کلی حرف می زنیم، غیر قابل شمارش باقی می ماند. ولی در بعضی مواقع، وقتی از یک اسم 

غیر قابل شمارِش «مشخص و به  خصوص» حرف می زنیم، آن را با a/an می آوریم. 
 I can’t work here because there’s too much noise. ................................. نمی توانم این جا کار کنم چون سروصدا زیاد است.
 Did you hear a noise just now? ............................................................................................آیا همین االن یک صدایی نشنیدی؟

 I can’t wait. I don’t have time. ..................................................................................................... نمی توانم صبر کنم. وقت ندارم.
 Enjoy your holiday. Have a good time. ....................................................... تعطیالت خوش بگذرد. اوقات خوبی داشته باشی.

نصیحتنصیحتچمدان، وسایل سفرچمدان، وسایل سفررفتارنانپول نقدخسارت، آسیباثاثیه، مبلمانتکلیف، تکالیفاطالعات

شانسشانسچمدان، بارچمدان، بارپولخبر، اخباراجازهپیشرفتزبالهعبور و مرور، ترافیکهوا، وضع هواکار

informationhomeworkfurnituredamagecashbreadbehaviorbaggagebaggageadviceadvice

workweathertrafficrubbishprogresspermissionnewsmoneyluggageluggageluckluck
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  Sleep is essential for your mind and body. ........................................................ خواب برای ذهن و جسم شما ضروری است.
 What I need right now is a good sleep. ................................................. چیزی که همین االن نیاز دارم یک خواِب خوب است.

 Life is complicated. ............................................................................................................................................. زندگی پیچیده است.
 He has had a really difficult life.............................................................................................. او زندگی واقعًا سختی داشته است.

واحدهای شمارشی یا ُممیزها

برای شمردن اسم های غیر قابل شمارش، از یک واحد شمارشی )ُممیز( استفاده می کنیم. ُممیزها اسم های قابل شمارشی هستند که با حرف 
اضافة of به یک اسم غیر قابل شمارش می چسبند. می توانید ممیزها را جمع ببندید، ولی اسم غیر قابل شمارش بدون تغییر باقی می ماند.

I bought a bottle of milk.
I bought two bottles of milk.

ممیزهای زیادی در زبان انگلیسی وجود دارند. من بعضی از رایج ترین هایشان را در جدول زیر، همراه با مثال، آورده ام. الزم نیست آن ها را 
ِ آن ها را درک کنید. حف کنید؛ کافی است یکی  دو بار از روی آن ها بخوانید و منط

ی از رایج ترین ُممیزهای انگلیسی بع

a glass of juice, waterلیوانa bag of rice, gold, sugarکیسه
a grain of rice, sand, truthدانه، ذرهtwo bars of chocolate, soap, goldقطعه، قالب، شمش
an item of clothing, newsقلم، فقرهa bit of bread, information, adviceتکه، کمی، تا

a jar of honey, peanut butterشیشهtwo blocks of ice, woodقطعه، تکه
ten kilos of sugar, two meters of fabricواحد های شمارشa bottle of milk, waterبطری

a loaf of bread, two loaves of breadدانة نانa bowl of salad, soupکاسه
a piece of bread, paper, wood, landتکه، قطعهa box packet of sugar, paperبسته

two pieces of advice, information, newsتاa carton of orange juice, milkکارتن، جعبه
five sheets of paper, ironورقa cup of coffee, teaفنجان

a slice of bread, cheese, meatقطعه، تکهa drop of blood, oil, waterقطره

 از بین ممیزهای باال، ُممیز piece طیف وسیعی از اسم ها را در بر می گیرد و در فارسی ترجمه های متفاوتی دارد: «تکه، قطعه، تا، بخش».
a piece of bread, a piece of chicken, a piece of paper, a piece of plastic
a piece of advice, a piece of information, a piece of news, a piece of research
a piece of furniture, a piece of clothing, a piece of equipment 

1. Is there ……… near here? I can smell ……… .
1) workshop - paint  2) a workshop - paint 3) workshop - a paint 4) a workshop - a paint 

2. They gave me a good ……… .
1) advice 2) work 3) job 4) news

3. Did you have ……… time?      No, we had ……… weather.
1) good - terrible  2) a good - terrible  3) good - a terrible 4) a good - a terrible 

4. He bought two ……… on his way home.
1) loaf of bread 2) loaves of bread 3) loaf of breads 4) loaves of breads 
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»آیا این نزدیکی ها کارگاه وجود دارد؟ می توانم بوی رنگ را حس  کنم.«   «2 1

کلمءه workshop )کارگاه( یک اسم قابل شمارش است و با a می آید. کلمءه paint )رنگ( یک اسم غیر قابل شمارش است، و 
بدون a/an می آید.

»آن ها شغل خوبی به من دادند.«  «3 2
از بین گزینه ها، فقط job )شغل( است که قابل شمارش است و می تواند با حرف تعریف a/an بیاید.

»آیا اوقات خوبی داشتی؟«      »نه، هوای افتضاحی بود.«  «2 3
در این تست، کلمءه time به همراه صفت و به معنی »دورءه زمانی خاص« به کار رفته؛ پس آن را قابل شمارش در نظر می گیریم. 

ولی کلمءه weather )هوا( از آن دسته اسم هاست که همیشه غیر قابل شمارش است.
»او سر راهش به خانه، دوتا نان خرید.«   «2 4

ممیز را می شماریم، ولی خود اسم غیر قابل شمارش را، نه!

صفت های شمارشی ُمبهم

صفت های شمارشی ُمبهم، قبل از اسم قرار می گیرند و مقدار یا تعداد «ُکلی» آن را نشان می دهند. بعضی از این صفت ها فقط با اسم  قابل 
 شمارش به  کار می روند، بعضی فقط با اسم غیر قابل  شمارش. برای بعضی هایشان هم فرقی نمی کند که اسم، قابل  شمارش باشد یا غیر 
قابل  شمارش. در جدول زیر، با این صفت ها آشنا می شوید. فقط دقت کنید که اسِم قابل شمارشی که بعد از این صفت ها قرار می گیرد، باید 

شکل جمع داشته باشد.

Few students came to the class. ................ fewخیلی کم، تقریبًا هیچدانش آموزان خیلی کمی به کالس آمدند.

ش
مار

 ش
بل

 قا
ی

ها
سم 

ز ا
ل ا

 قب
 

The train leaves in a few minutes. ................. a fewچند، تعدادیقطار ظرف چند دقیقه حرکت می کند.
There weren’t many students in the class.

manyزیاد، خیلیدانش آموزان زیادی در کالس نبودند.

A lot of students feel that way. = Lots of students feel that way.
,a lot ofتعداد زیادی، خیلیتعداد زیادی از دانش آموزان چنین احساسی دارند.

lots of

I bought some books. ............................................................... someتعدادی، چند تاچندتا کتاب خریدم.

I have very little money, so I can’t lend you any.
littleخیلی کم، تقریبًا هیچپول خیلی کمی دارم، به  همین خاطر نمی توانم هیچی به تو قرض بدهم.

ش
مار

  ش
بل

 قا
یر

ی 
ها

سم 
ز ا

ل ا
 قب

 

I have a little money, so I may be able to lend you some.
a littleکمی، مقداریمقداری پول دارم، پس شاید بتوانم کمی به تو قرض بدهم.

He doesn t know much French. ............................... muchزیاداو فرانسوی زیادی بلد نیست.

We have a lot of time.  We have lots of time. ...................... ,a lot ofمقدار زیادی، خیلیخیلی وقت داریم.
lots of

I need some money. ............................................................... someمقداریمقداری پول نیاز دارم.

 صفت های few و little مفهومی منفی به جمله می دهند و نشان می دهند که مقدار یا تعداد چیزی «کم و ناکافی» و «تقریبًا هیچ» است. 
در حالی که a few و a little مفهومی مثبت دارند و نشان می دهند که مقدار یا تعداد چیزی «کم، ولی کافی» است.

 We must be quick. There is little time. ............................. باید عجله کنیم. زمان خیلی کمی داریم )تقریبًا هیچ زمانی نداریم(.
Let’s go and have a coffee. We have a little time before the bus leaves.

بیا برویم و یک قهوه بخوریم. تا حرکت اتوبوس، کمی وقت داریم.

حس کنم.« را رنگ بوی می توانم دارد؟ وجود کارگاه نزدیکی ها این »آیا «2 1
و است، شمارششمارش قابل غیر اسم یک )رنگ( paint کلمءه می آید. a با و است شمارش قابل اسم یک )کارگاه( workshop کلمءه

می آید. a/an بدون
دادند.« من به خوبی شغل »آن ها «3 2

بیاید. a/an تعریف حرف با می تواند و است شمارش قابل که است )شغل( job فقط گزینه ها، بین از
بود.« افتضاحی هوای داشتی؟«      »نه، خوبی اوقات »آیا «2 3

می گیریم. نظر دردر شمارش قابل را آن پس رفته؛ کار به خاص« زمانی »دورءه معنی به و صفت همراه به time کلمءه تست، این در
است. شمارش قابل غیر همیشه که اسم هاست دسته آن از )هوا( weather کلمءه ولی

خرید.« نان دوتا خانه، به راهش سر »او «2 4
نه! را، شمارش قابل غیر اسم خود ولی می شماریم، را ممیز
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 He isn’t very friendly; that’s why he has few friends. 
او چندان خونگرم نیست؛ برای همین است که دوستان کمی دارد )تقریبًا هیچ دوستی ندارد(.

I enjoy my life here. I have a few friends and we meet regularly.
از زندگی ام در این جا لذت می برم. چندتا رفی دارم و به طور مرتب همدیگر را می بینیم.

 کلمة lot ذاتا یک اسم قابل شمارش است، ولی چون مثل صفت یک اسم قابل شمارش است، ولی چون مثل صفتهای مبهم رفتار میکند، من هم آن را در جدول صفتهای مبهم قرار  کلمة lot ذاتًا یک اسم قابل شمارش است، ولی چون مثل صفت های مبهم رفتار می کند، من هم آن را در جدول صفت های مبهم قرار 
داده ام. ترکیب های a lot of و lots of، هم با اسم قابل شمارش می آیند، هم با اسم غیر قابل شمارش. به همین خاطر، نقشی در جمع یا 

مفرد  بودن فعل جمله بازی نمی کنند. خودتان باید دقت کنید که آیا اسِم همراه آن ها، شکل جمع دارد یا غیر قابل شمارش است. 
There was a lot of space. = There was lots of space. 
There were a lot of cars. = There were lots of cars. 

 معمواًل از a lot of و lots of در جمله های مثبت و خبری استفاده می کنیم و many و much را در جمله های منفی یا سؤالی به کار 
می بریم. ولی اگر خالف این قاعده رفتار کنیم، نادرست نیست. اما استفاده از صفت مبهم much در جمله های مثبت، واقعًا رایج نیست؛ مگر 

این که در ترکیباتی مثل too much یا so much به  کار رفته باشد.
Were there many cars on the road? = Were there a lot of cars on the road?
Yes, there were many cars on the road. = Yes, there were a lot of cars on the road.
No, there weren’t many cars on the road. = No, there weren’t a lot of cars on the road.
There wasn’t much traffic. = There wasn’t a lot of traffic.
There was a lot of traffic. (NOT … There was much traffic. (NOT … There was much traffic.)
There was too much traffic.

 صفت مبهم some )بعضی، چند، مقداری( هم با اسم های قابل شمارش می آید، هم با اسم های غیر قابل شمارش. در جمله های منفی و 
جمله های پرسشی، some را به any  )هیچ، اصاًل( تبدیل می کنیم؛ مگر این که جملة پرسشی برای تعارف یا درخواست به  کار رفته باشد و 

ما انتظاِر شنیدن جواب مثبت داشته باشیم.
I don’t have any money. (NOT … I don’t have some money. money. (NOT … I don’t have some money.) 
Do you have any relatives in Germany? (NOT … Do you have some relatives in Germany?Do you have some relatives in Germany?Do you have some relatives in Germany?)          
Would you like some cake? (NOT … Would you like any cake? cake? (NOT … Would you like any cake?) 
Can you give me some money, please? (NOT … Can you give me any money?Can you give me any money?)

   در کتاب نیامده است، اما ...

1- صفت های مبهم می توانند نقش ضمیر را هم بازی کنند و با حرف اضافة of به اسم یا ضمیر بعدی بچسبند. 
Few of us can say that we always tell the truth. ........تعداد خیلی کمی از ما می توانیم بگوییم که همیشه حقیقت را می گوییم

 Could I try a little of your soup? .............................................................................. می شود کمی از سو تو را بچشم؟
2- صفت های مبهم می توانند بدون اسم هم به کار بروند، به  شرطی که شنونده متوجه شود آن ها جانشین چه اسمی شده اند.

 You haven’t eaten much. .................................................................................. تو چیز زیادی ) غذای زیادی( نخورده ای.
 Did you meet any friends?      Not many. ......................................... آیا هیچ دوستی را مالقات کردی؟      نه خیلی.

a little( می توانند نقش قیدهای مقدار را هم بازی کنند.  some  a lot  much( 3- بعضی از صفت های مبهم
 I don’t travel much. ........................................................................................................................ من زیاد به سفر نمی روم.
She is a little older than her brother. ......................................................................... او کمی بزرگ تر از برادرش است.
 He works a lot. ......................................................................................................................................... او خیلی کار می کند.

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


 

 

یزی  پرسش از تعداد یا مقدار 

برای پرسش از تعداِد یک اسم قابل شمارش، از ?how many )چندتا؟ چه  تعدادی؟( و برای پرسش از مقداِر یک اسم غیر قابل شمارش، از
  how many چه  مقدار؟ چه قدر؟( استفاده می کنیم. اسِم موردنظر باید بالفاصله بعد از این دوتا قرار بگیرد. اسمی که بعد از( how much?

می آید، باید حتمًا شکل جمع داشته باشد.
How many cars do you have? ........................................................................................................................ چندتا ماشین داری؟
 How much information do you need? ........................................................................................ چه مقدار اطالعات نیاز داری؟

 می توانیم اسم را از جمله حذف کنیم، و این دوتا را در شکل ضمیر، و بدون اسم به کار ببریم؛ به  شرطی که شنونده متوجه شود از مقدار یا 
تعداد چه چیزی داریم سؤال می پرسیم.

 How many attended the class? ............................................................................................ چه تعدادی در کالس شرکت کردند؟
 How much did you sleep last night?..................................................................................................... دیشب چه قدر خوابیدی؟

1. I can’t give you an answer yet. I need ……… to think.
1) a lot time 2) a little time 3) a lot of times 4) little time

2. We had very ……… problems living here, until our car was stolen ……… days ago.
1) a few - few  2) a few - a few 3) few - a few 4) few - few

3. How ……… last night?
1) much homework you did 2) many homework you did
3) much homework did you do 4) many homework did you do

4. Can you lend me ………?      I’m sorry. I don’t have ……… money on me.
1) little dollar - any   2) few dollars - much
3) a little dollar - any   4) a few dollars - much   

»هنوز نمی توانم جوابی به شما بدهم. به کمی وقت نیاز دارم تا فکر کنم.«   «2 1
در این تست، کلمءه time به معنی »زمان در مفهوم کلی« به کار رفته؛ پس غیر قابل شمارش است و نمی تواند شکل جمع داشته 
باشد. پس گزینءه )3( نادرست است. مشکل گزینءه )1( این است که of  ندارد. چون جملءه دوم مفهومی مثبت دارد، گزینءه )2( )کم، 

ولی کافی( را به گزینءه )4( )تقریباً هیچ( ترجیح می دهیم.
»ما با مشکالت خیلی کمی در این جا زندگی می کردیم، تا این که چند روز پیش ماشینمان سرقت شد.«   «3 2

وقتی از few  استفاده می کنیم، یعنی »خیلی کم و تقریباً هیچ«. وقتی از a few استفاده می کنیم، یعنی »چند ...«. مشکالت »خیلی 
کمی« داشتیم، یعنی »تقریباً هیچ مشکلی« نداشتیم.

»دیشب چه مقدار تکلیف انجام دادی؟«  «3 3
جمله،  سؤالی است؛ پس گزینه های )1( و )2( را کنار می گذاریم. کلمءه  homework )مشق، تکلیف( یک اسم غیر قابل شمارش 

است، پس باید از how much استفاده کنیم.
»آیا می شود چند دالر به من قرض بدهی؟«    »متأسفم. پول زیادی همراهم نیست.«   «4 4

کلمءه money یک اسم غیر قابل شمارش است؛ پس در جای خالی دوم، هم می توانیم از much استفاده کنیم، هم از any. ولی 
در جای خالی اول، نمی توانیم از little  استفاده کنیم، چون dollar یک واحد شمارشی است و قابل شمارش به حساب می آید. و 

البته بدیهی است که چرا a few )چند( را به few )کم و تقریباً هیچ( ترجیح می دهیم! 
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 )Prefixes( پیشوندها

«وند» ها تک واژهای وابسته ای هستند که با اضافه شدن به آغاز، پایان و یا میاِن کلمه ها، کلمه های جدید درست می کنند. پیشوند هم یک وند 
است که قبل از ریشة کلمه می آید و معنی آن را تغییر می دهد. مثاًل با اضافه کردن پیشوند متضادساز -dis به ابتدای فعل like )دوست داشتن(، 

آن را به فعل dislike )دوست نداشتن( تبدیل می کنیم. در جدول زیر با بعضی از پیشوندهای رایج انگلیسی آشنا می شوید.

پیشوندمعنی یا کاربردمثال

antibiotic      antibody
-antiضد                                      پادتن          آنتی بیوتیک

autopilot             autobiography
-autoخود، خودکار                        زندگی نامة خودنوشت      سیستم خودکار هواپیما

dishonest     disagree     disconnect     dislike     disorder
-disمتضادساز  اختالل، بی نظمی    بدآمدن         قطع کردن      مخالفت کردن      فریب کار

endanger      enable
-enفعل ساز                                   قادرساختن    به خطر انداختن

incomplete    illegal    impossible    irregular
,-in-, il-, im منفی ساز                   بی قاعده         غیرممکن      غیرقانونی        ناقص

ir-

midair        midnight        midday
-midوسط، میان، نیم                        ظهر، نیم روز         نیمه شب        در وسط هوا

misunderstand              mishear
-misمنفی ساز، به اشتباه                        اشتباهی شنیدن              غلط فهمیدن

multimedia      multi-billionaire      multi-national
-multiچند                چندملیتی                   مولتی میلیاردر             چندرسانه ای

minibus
-miniکوچک                                              مینی بوس

non-automatic      non-smoker
-nonمنفی ساز، متضادساز                               غیرسیگاری             غیرخودکار

overpay            overweight
-overبیش از حد                             اضافه وزن؛ چاق         اضافه پرداخت کردن

preschool            prehistoric
-preپیش از                               ماقبل تاریخ              پیش دبستانی

remarry                                  replay
-reدوباره      دوباره بازی کردن/ دوباره پخش کردن             دوباره ازدواج کردن

transform              transatlantic              translation
-transبین، نشان دهندة تغییر             ترجمه کردن                بین اروپا و آمریکا          شکل چیزی را عوض کردن

unlock             unsafe              unfortunately
-unمنفی ساز، متضادساز                      متأسفانه                      ناامن        قفل چیزی را بازکردن

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


 

 

 )Suffixes( پسوندها

پسوندها هم یک «وند» به حساب می آیند و همان طور که از اسمشان معلوم است، بعد از ریشة کلمه قرار می گیرند و نقش دستوری آن را 
تغییر می دهند. مثاًل با اضافه کردن پسوند اسم ساِز ness- به انتهای صفت happy )شاد(، آن را به یک اسم، happiness )شادی( تبدیل 

می کنیم. در جدول زیر با بعضی از پسوندهای رایج انگلیسی آشنا می شوید.

پسوندهای اسم ساز
marriage

age-فعل را به اسم تبدیل می کندازدواج

historian             librarian
an, -ian-اسمی می سازد که شغِل شخص را نشان می دهد               کتابدار                    مورخ

preference             appearance
ance, -ence-معمواًل اسِم انتزاعی می سازد               ظاهر                  برتری، سلیقه

interviewer     actor       scanner
er, -or-فعل را به اسم فاعل تبدیل می کند         پویشگر        هنرپیشه      مصاحبه کننده

interviewee
ee-فعل را به اسم مفعول تبدیل می کندمصاحبه شونده

childhood       motherhood
hood-معمواًل اسِم انتزاعی می سازد                  مادری               کودکی

artist     scientist
ist-اسِم متخصص می سازد                     دانشمند       هنرمند

reality      possibility
ity-صفت را به اسم تبدیل می کند                     امکان            واقعیت

development
ment-فعل را به اسم انتزاعی تبدیل می کندرشد، توسعه، گسترش

darkness         illness
ness-صفت را به اسِم انتزاعی تبدیل می کند                 بیماری             تاریکی

connection   comprehension   invitation
ion, -tion, -sion-فعل را به اسم تبدیل می کند     دعوت             فهم، درک              ارتباط

پسوندهای صفت ساز
countable           preventable
able, -ible-فعل را به صفت هاِی «قابل ...» تبدیل می  کند           قابل پیش گیری            قابل شمارش

national, natural, cultural, emotional
al-اسم را به صفت تبدیل می کند       احساسی       فرهنگی      طبیعی       ملی

Iranian      American      Asian
an, -ian-صفت هاِی «اهلیت» می سازد          آسیایی          آمریکایی           ایرانی

surprised           tired
ed-از فعل، صفت مفعولی می سازد                 خسته             شگفت زده

powerful        careful
ful-اسم را به صفِت «دارای ...» تبدیل می کند                  محتاط             قدرتمند

historical      chemical
ical-اسم را به صفت تبدیل می کند                  شیمیایی           تاریخی

effective          inventive
ive-فعل را به صفت تبدیل می کند                  خالق                  مؤثر

homeless    careless     emotionless
less-اسم را به صفِت «فاقد ...» تبدیل می کند          بی احساس         بی احتیاط     بی خانمان

famous       dangerous
ous-اسم را به صفِت «دارای ... زیاد» تبدیل می کند                    خطرناک           مشهور

healthy      rainy      sunny
y-اسم را به صفِت «دارای ... زیاد» تبدیل می کند               آفتابی        بارانی         سالم

پسوند قیدساز
recently      physically      emotionally

ً ly-معمواًل صفت ها را به قید حالت تبدیل می کند    از لحاظ عاطفی       از لحاظ جسمی       اخیرا
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جواب یا جوابَک؟ مسئله این نیست!

 در خیلی از متن های درک مطلب، از شما می خواهند مضمون اصلی )main idea( یا عنوان )title( یا موضوِع )topic( متن یا 
یکی از پاراگراف ها را مشخص کنید. صورت این نوع سؤال ها می تواند جمله بندی های متنوعی داشته باشد:

What is the main idea of the passage?  What is the best title for the passage?
What does the passage mainly discuss? What is the passage mainly about?
What is the main purpose of the author? Which of the following best states the topic of paragraph 1?
What is the first paragraph mainly concerned with?
Which of the following questions is the one the passage is primarily written to answer?
Which of the following questions is the one which the passage is mainly concerned with?

  این نوع سؤال ها، سلیقه ای ترین نوع سؤال است و باید آخرین سؤالی باشد که به آن جواب می دهید. این طوری، شما تا قبل از جواب دادن 
به این سؤال، یکی دو سؤال دیگر را جواب داده اید و برای پیداکردن جواب آن ها به گوشه وکنار متن، َسرک کشیده اید. در نتیجه، با متن 
آشنا تر شده اید. به عالوه، صورت سؤال های دیگر هم می تواند به شما بگوید که هدف اصلی نویسنده از نوشتن آن متن چه بوده است.

 به جملة اول هر پاراگراف،topic sentence می گویند؛ یعنی جمله ای که موضوع را مشخص می کند. پس برای جواب دادن به 
این نوع سؤال ها، بهترین جا، خط اول هر پاراگراف است. قاعدتًا باید برای تعیین موضوع، خط اول تمام پاراگراف ها را دوباره بخوانید؛ 
ولی اگر وقت کافی برای این کار ندارید، می توانید تمرکزتان را روی پاراگراف های اول و آخر بگذارید که مقدمه و نتیجه گیری موضوع 
را در خود جا داده اند. اگر متن فقط یک یا دو پاراگراف دارد، بهتر است به جای یک خط، دو خط از اول و دو خط از آخر هر پاراگراف 

را بخوانید. اگر هم که خیلی کوتاه بود، دیگر نیازی به این کارها نیست و تمامش را قاعدتًا خواهید خواند.

 هنگام پاسخ دادن به سؤال های «عنوان و موضوع»، قبل از این که گزینة درست را انتخاب کنید، سعی کنید گزینه هایی را که فکر 
می کنید «بی ربط» هستند، حذف کنید تا تمرکزتان فقط روی 2تا از گزینه ها باشد. انتخاب بین دو گزینه ای که باقی می ماند معمواًل 

سخت است و تا حد زیادی، به سلیقة آدم ها ربط پیدا می کند. من به این دو گزینه، «جواب» و «جوابک» می گویم. 

این  به جای  «...........» و  تا بگوید  را نوشته  این متن  نویسنده،  بپرسید که  از خودتان  «جوابک»،  «جواب» و  بین  انتخاب  برای   
و  گزینه هایی هستند که کلی ترند  گزینه های صحیح،  معمواًل  نوع سؤاالت،  این  در  بدهید.  قرار  را  «جوابک»  و  «جواب»  نقطه چین، 
می توانند تمام جوانب متن را در بر بگیرند. گزینه های جزئی، معمواًل، فقط به یکی از ابعاد متن اشاره می کنند و برای همین می توانند 

«بی ربط» به حساب بیایند.

باید جسور  بعدش هم  «بی ربط» است.  بزرگ ترین هنر شما، تشخیص و حذف گزینه های  نوع سؤال ها،  این  به   در جواب دادن 
باشید و از بین «جواب» و «جوابک» یکی را انتخاب کنید. باور کنید که حتی بهترین معلم های زبان هم نمی توانند در مورد «جواب» 
و «جوابک» به  طور قطعی اظهار نظر کنند؛ چون تا حد زیادی پای سلیقه هم در میان است. پس مسئله این نیست که «جواب» کدام 

است و «جوابک»، کدام. مسئله این است که گزینه های «بی ربط» کدام هستند.

 بگذارید اعترافی بکنم: هنگام پاسخگویی به سؤاالت متن در کنکور سراسری، من هرگز در تشخیص گزینه های «بی ربط» اشتباه 
نکرده ام. ولی بارها برایم پیش آمده که گزینة «جوابک» را به جای «جواب» انتخاب کرده ام. خواستم بدانید که تنها نیستید!
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 Fitness experts are now telling us that cycling is one of the best forms of exercise. (1275) ............... 
stronger and more energetic, cycling also helps to (1276) ............... your heart health. But for cycling to 
have the right effect on the body, you should cycle as often as you can, because the more you practice, the 
better the results will be. Being an outdoor sport, it allows you to spend time in the open air, and the (1277) 
............... of being able to escape from the noise and traffic of the city is very attractive to many people. In 
countries like Germany and Holland, where cycling is extremely popular, special cycling lanes are often 
built along the side of the road. This not only gives the cyclist more freedom, but it also (1278) ............... 
accidents, which are often caused by (1279) ............... drivers. 

1275. 1) As well as making you 2) You not only make
3) Despite making you 4) Making you as well

1276. 1) measure 2) improve 3) recreate 4) take away
1277. 1) worry 2) function 3) emotion 4) idea
1278. 1) predicts  2) produces 3) prevents 4) prepares
1279. 1) harmful  2) emergency 3) asleep 4) impatient

 Albert Einstein is one of the best-known scientists of the 20th century. Yet he was not a (1280) 
............... good student. At school in Munich, Einstein got good grades in nearly all subjects and was 
excellent in mathematics and physics. However, he (1281) ............... what he was told, so he left school 
early. Einstein (1282) ............... the Swiss Federal Institute of Technology in 1896. Although he did well, 
he was unable to get a job at a university after graduation, mainly because he was thought to be very lazy. 
(1283) ..............., he worked in a secondary school, where he (1284) ............... math and physics, both of 
which he was good at. 

1280. 1) particularly 2) socially 3) naturally 4) scientifically
1281. 1) disliked to do 2) enjoyed doing 3) disliked doing 4) enjoyed to do
1282. 1) created 2) invited 3) called back 4) attended
1283. 1) In particular 2) In general 3) Besides 4) Instead
1284. 1) thought 2) taught 3) has thought 4) has taught

 (1285) ............... that sunlight can be damaging to your skin. Sunlight (1286) ............... harmful rays 
known as ultraviolet rays. Overexposure to these rays can cause your skin to become dry and wrinkled. It 
may even make you age faster! Worst of all, (1287) ............... may even result in skin cancer. Our bodies 
(1288) ............... a kind of pigment called melanin. When the sun blazes down on you, the melanin pigment 
helps protect your skin by absorbing as much ultraviolet rays as possible. However, if you stay in the sun 
for too long, this pigment is unable to protect the body against strong rays of the sun. If you do want to go 
swimming, you (1289) ............... between ten in the morning and two in the afternoon. These are the times 
when the sun is the strongest. 

1285. 1) Studying has shown 2) Studies have shown
3) Studying showed 4) Studies showed

1286. 1) contains 2) has contained 3) is containing 4) containing
1287. 1) little 2) a little 3) too much 4) too many

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


 

 

 1313. According to the passage, what is new about vitamin D is that ............... .
1) its deficiency can cause bone diseases such as rickets
2) it is much more dangerous than formerly thought
3) its effects are different depending on skin color 
4) it might play a role in lowering the risk of some serious illnesses

1314. Vitamin D deficiency can be caused by all of the following factors EXCEPT ............... .
1) spending little time outdoors  2) wearing clothes that cover more of your body
3) living in sunny parts of the world 4) the color of your skin

1315. The passage points out that melanin ............... .
1) is necessary for producing vitamin D  
2) protects the skin against too much sunlight
3) decreases risk of heart attack and stroke 
4) puts white people at more risk of developing vitamin D deficiency

1316. Which of the following cannot be concluded from the passage?
1) Both India and Lebanon are among sunny regions of the world.
2) Dark-skinned people make less Vitamin D than those with light skin.
3) Vitamin D is made by the action of UV light on the skin.
4) Middle Easterners have very high blood levels of vitamin D.

مون« اصلی آن را تعیین کنید، یکی از راه های خوب این است که  وقتی از شما می خواهند برای کل متن »تیتر« بزنید، یا »موضوع و م
ت داشته باشید و سعی کنید گزینه ها  خط اول تمام پاراگراف ها را یک بار دیگر بخوانید. از چند متن قبل، از شما خواستم که دل  و جر
را سبک سنگین کنید و آن هایی را که با عقل سلیم و معلومات عمومی تان جور درنمی آید، بدون این که حتی متن را خوانده باشید، حذف 

کنید. پ این کار را در این متن هم انجام بدهید. 

 As humans, we develop habits that we follow throughout life. These habits save us time and mental 
energy, allowing us to perform many actions without using concentrated thought. While many of the typical 
person’s habits are healthy, most of us also develop a number of unhealthy habits over time. In order to change 
them, you need to identify the behavior, the cause of the behavior, and the emotion that follows the behavior.

One of the most important healthy habits is to follow a proper diet each day. Eat a medium-sized 
breakfast, followed by a light lunch and dinner. Snack on whole grains, fat-free dairy products, nuts, 
seeds and fresh fruits and vegetables. Drink plenty of water and avoid sodas and foods high in cholesterol, 
saturated fats and sugars. Avoid eating large portions, and eat only when you are hungry, never because you 
are bored, emotionally depressed or stressed. A regular, nutritious diet is important to your physical health.

Many doctors recommend maintaining the same sleep schedule seven days a week in order to keep the 
body accustomed to a routine. Sleep in a dark room without distractions such as music or other noise. If 
you regularly have difficulty falling or staying asleep, ask your physician about other ways to relax before 
bedtime. The human body also requires regular exercise for health, but many people fail to adopt good 
exercise habits. Regular exercise can help prevent chronic diseases, such as high blood pressure.

When life gets too busy and fast, many fail to develop healthy stress management habits. Talking and 
laughing with friends, watching a movie, taking a nature walk, reading a book or playing a game can all 
help decrease stress levels.

1317. What is the main idea of the above passage?
1) How to break bad habits  2) What causes unhealthy habits 
3) Good habits that improve wellness 4) How to replace bad habits with good ones
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 1318. Which of the following is NOT considered a healthy habit according to the passage?
1) Eating a large breakfast  2) Sleeping in a dark room
3) Getting regular exercise  4) Eating only out of hunger

1319. What does the underlined word “them” in the first paragraph refer to?
1) Healthy habits 2) Unhealthy habits 3) Habits in general 4) Habits and actions

1320. Which of these statements is NOT true according to the passage?
1) Recreational activities can help us in decreasing stress.
2) Chronic disorders can be prevented through regular exercise.
3) It’s advised to have varying sleep times throughout the week.
4) Three factors need to be identified before we start changing a habit.

این متن را در کنکور سراسری سال 1396 به بچه های ریاضی دادند. برای این که با دایرءه واژگانی شما جور دربیاید، فقط به دو تغییر 
کوچک نیاز بود. باقی کلمات ناآشنا، برای بچه های نظام قدیم هم ناآشنا بوده است. این متن چندان بلند نیست؛ پ می توانید به جای 
skim کردن، آن را با دقت بخوانید. سؤال های ارجاعی، مثل سؤال سوم همین متن، نیازی به وقت و skim و این حرف ها ندارند. حتی 
اگر اعالم کردند وقت تمام است، می توانید در کسر ثانیه به آن جواب بدهید. شرطش این است که سؤال ارجاعی را در بین سؤاالت 

شناسایی کرده باشید و در اولویت پاسخگویی قرار داده باشید. 

 There is a big difference between the amount of sleep you can get by on and the amount you need 
to function optimally. According to the National Institutes of Health, the average adult sleeps less than 
seven hours per night. In today’s fast-moving society, six or seven hours of sleep may sound pretty good. In 
reality, however, if you sleep that long, you are most probably not getting the sleep you need. Just because 
you’re able to function on six or seven hours of sleep doesn’t mean you wouldn’t feel a lot better and get 
more done if you spent an extra hour or two in bed. 

While sleep needs vary slightly from person to person, most healthy adults need between 7 to 9 hours of 
sleep per night to function at their best. Children and teenagers need even more. And despite the notion that 
our sleep needs decrease with age, most older people still need at least 7 hours of sleep. Since older adults 
often have trouble sleeping this long at night, daytime naps can help fill in the gap.

1321. What is the main idea of the passage? 
1) Differences in sleep patterns  2) Ways to improve our sleeping habits 
3) The amount of sleep humans need  4) Reasons why we do not sleep enough 

1322. According to the passage, the appropriate number of hours of sleep for people ............... . 
1) is on the rise in today’s fast-moving society 
2) is something between 6 to 7 hours per day 
3) depends on their daily function 
4) is not exactly the same 

1323. What does the author mean by “that long” in paragraph 1? 
1) As much sleep as needed 
2) Six or seven hours of sleep 
3) Longer than seven hours of sleep per night 
4) The length of time you actually sleep in real life 

1324. With which of the following statements would the author probably agree? 
1) All people need daytime naps these days. 
2) As people age, they tend to sleep longer hours. 
3) Today’s society is a fast-moving one because people cannot function optimally. 
4) Children and teenagers in general need more than 7 to 9 hours of sleep per day.
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ییدی طر شده.  16 از قسمت پرسش های ت 15 تا 1652 مربوط به مبحث معلوم و مجهول است. تست های 1653 تا 2 تست های 3
16 تا 1712 دربارءه حروف ربط هم پایه ساز است. ولی تست های 1713 تا 1757 درهم است. خودتان باید زحمت بکشید  تست های 3

ی از گرامر های آن هم ترکیبی از این 3 مبحث است. بروید ببینم چه می کنید. و مبحث را تشخیص بدهید. به عالوه، بع

1583. Abraham Lincoln ……… at Ford’s Theater on April 15, 1865.
1) killed 2) was killed 3) has killed 4) has been killed

1584. Most of the cost of university education ……… by the government.
1) is paying 2) is paid 3) has paid 4) was paying

1585. In 1928, Scottish scientist Alexander Fleming ……… penicillin by accident.
1) discovered 2) has discovered 3) was discovered 4) has been discovered 

1586. One of the two lost children ……… alive and well in a London park.
1) found 2) were found 3) has found 4) has been found

1587. He is a great author but his books ……… translated into any foreign languages yet.
1) were not 2) have not 3) have been not 4) have not been

1588. More chocolate ……… in the US than in any other country in the world.
1) is eaten 2) are eaten 3) has eaten 4) have eaten

1589. According to scientists, dinosaurs ……… millions of years ago.
1) existed 2) have existed 3) were existed 4) have been existed

1590. I usually read a magazine while my hair ……… .
1) is cutting 2) is being cut 3) has cut 4) has been cut

1591. The baby ……… born with a heart problem and weighed only 1 kilogram.
1) is 2) has 3) was 4) has been

1592. As we watched, the airplane ……… into the clouds.
1) disappears 2) disappeared  3) is disappeared 4) was disappeared

1593. We ……… three days to finish our English homework, but I think it will take more time.
1) were given 2) have given 3) are going to give 4) will give

1594. The class was too large last semester, so it ……… into two sections.
1) has divided 2) was divided 3) hasn’t divided 4) wasn’t divided

1595. Mr Goudarzi ……… as the best teacher I ever had.
1) always remembers  2) has always remembered 
3) is always remembered  4) will always remember

1596. The hall ……… this week so our class will be in a different room.
1) is painting 2) was painting 3) is being painted 4) was being painted

1597. We had them over for dinner a couple of times, but they never ……… us back.
1) invited 2) were invited 3) have been invited 4) are going to be invited

1598. This group of ……… believed to be harmful to people with asthma.
1) chemical is  2) chemical has 3) chemicals are 4) chemicals have

1599. Look at this beautiful photo. Who ………?
1) has taken 2) was taken 3) was it taken 4) was it taken by

1600. Without my asking, we were provided with a vehicle to use while my car ……… repaired.
1) is going to be 2) was being 3) will be 4) has been
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1601. Not very much ……… about Shakespeare’s childhood.
1) is known 2) has known 3) are known 4) have been known

1602. Our house has a built-in oven that ……… since we moved in a year and half ago.
1) wasn’t using 2) hasn’t used 3) hasn’t been used  4) wasn’t used

1603. How many babies ……… everyday?
1) born 2) are born  3) they are born  4) they have born

1604. There is somebody walking behind us. We ……… .
1) are being followed  2) have followed  3) are following  4) will be followed

1605. It is very clear that none of these letters ……… written by an English person.
1) was 2) has 3) wasn’t 4) hasn’t

1606. I have only until Friday to finish this report. It ……… in the newspaper next week.
1) will publish 2) is published 3) has published 4) is going to be published

1607. This cake is really delicious. What ……… from?
1) it has made 2) is it made 3) has it made 4) it is made

1608. The World Cup soccer games ……… televised all over the world this year.
1) have 2) been 3) being 4) are being

1609. ……… you introduced to Dr Young yet?
1) Have 2) Did 3) Were 4) Been

1610. Mr. Teymoori ……… several houses, but he hasn’t seen one he likes.
1) has shown 2) will be shown 3) will show 4) has been shown

1611. I’m not going ……… so much money on such a useless product.
1) spend 2) be spent 3) to spend 4) to be spent

1612. A: What ……… people from Finland called?        B: Finns, I guess.
1) do 2) are 3) have 4) will

1613. Their house burned down. According to the inspector, the fire ……… lightning.
1) has caused by 2) has caused with 3) was caused by  4) was caused with

1614. A: When ……… climbed?            B: In 1953, I guess.
1) Everest was first  2) was Everest first
3) Everest has first  4) has Everest first

1615. Elmira ……… a trip to Dubai if she passes her exams.
1) has promised 2) has been promised 3) will promise 4) will be promised

1616. How many times ……… since you bought it last year?
1) did your car repair  2) was your car repaired
3) has your car repaired  4) has your car been repaired

1617. A large vase ……… in the corner of our front hallway.
1) stands 2) is stood 3) standing 4) was stood

1618. Don’t make any decisions before you ……… the matter.
1) considered 2) were considered 3) have considered 4) have been considered

1619. Unlike English, Farsi and Arabic ……… from right to left.
1) have written 2) are written 3) were written 4) have to write

1620. Are the books ……… to the school?
1) return 2) will be returned 3) going to be returned 4) being returning

1621. Yesterday a man ……… trying to burn down his neighbor’s house.
1) has caught 2) was caught 3) has been caught 4) was catching

1622. This is the second time he ……… home from school this week!
1) sent 2) is sent 3) has sent 4) has been sent

1623. A: The ice cream has a very unusual taste. B: I think they ……… it with coconut milk.
1) make 2) have been made 3) are made 4) will make
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