
 

 

  

  ُاستادانه
  ُاستاد یاد بگیرید! یک همانند 

 concept & commentsگرامر کتاب 
  فهرست مطالب

 ٢ ........................................................................................................................ جمع یها اسم

 ٤....................................................................................................................... پسوند  و  شوندیپ

 ١٧ ........................................................................................................................: اضافه حروف

 ٢١ ......................................................................................................................... مرکب یاسام

 ٣١ ..................................................................................................................... قاعده یب افعال

 ٤٢ ...................................................................................................................... یانعکاس  ریضم
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  اسم های جمع

 روش جمع بستن اسامی در انگلیسی 

قاعده کلی جمع بستن اسامی در زبان انگلیسی بسیار ساده است. به انتهای  

 :را اضافه کنید و اسم جمع خواهد شد. برای مثال -s اسم پسوند

Book_books 

 مثال  قانون 

 برای جمع بستن پسوند بیشتر اسامی 

s- اضافه کنید. 

cat ⇒ cats 

truck ⇒ trucks 

book ⇒ books 

اسامی که به یکی از  

 یا s, sh, x, chحروف

z ختم می شوند. 

 برای جمع بستن پسوند

es- اضافه کنید. 

bus ⇒ buses 

brush ⇒ brushes 

fox ⇒ foxes 

 fe یا  f اسامی که به

 .می شوندختم 

 یا  f برخی از اسامی که به

fe   ختم می شوند به صورت

جمع   -s معمول با پسوند

می شوند ولی در برخی  

تغییر داده می   v به f موارد 

 .شود

در صورتی که در مورد اسمی  

مطمئن نبودید به لغت نامه  

 .مراجعه کنید

roof ⇒ roofs 

safe ⇒ safes 

shelf ⇒ shelves 

wife ⇒ wives 
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اسامی که به حرف  

ختم می   y  +صدادار

 .شوند

برای جمع بستن  

 .اضافه کنید -s  پسوند 

donkey ⇒

donkeys 

monkey ⇒

monkeys 

اسامی که به حرف  

ختم می   o  +صدادار

 .شوند

برای جمع بستن  

 .اضافه کنید -s  پسوند 

oreo ⇒ oreos 

اسامی که به حرف بی  

ختم می   y + صدا

 .شوند

y  را به i   تغییر داده و با

 -es اضافه کردن پسوند

 .جمع می شوند

family ⇒ families 

trophy ⇒ trophies 

اسامی که به حرف بی  

ختم می   o + صدا

 .شوند

معموال با اضافه کردن  

 .جمع می شوند -es پسوند 

نکته: اسامی مرتبط با  

موسیقی، اسامی خاص و  

برخی اسامی خارجی اضافه  

ا  شده به زبان انگلیسی ب

 .جمع می شوند -s پسوند 

potato ⇒ potatoes 

tomato ⇒

tomatoes 

piano ⇒ pianos 

soprano ⇒

sopranos 

Picasso ⇒

Picassos 
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  پیشوند و پسوند 

 پیشوند واحدهای زبانی بسته به محل قرارگیریشون در کلمه، به سه دسته

(prefix) ، پسوند (suffix) میان وند و (infix)   در اثر  تقسیم می شن و

 .تغییر در هر کدوم، نقش یا معنی کلمه تغییر می کنه

پیشوندها همیشه به آغاز و ابتدای کلمه ها اضافه می شن و نقش به   –

  .سزایی در تغییر معنی اصلی اون دارن

از طرف دیگه، پسوندها اجزایی هستن که به انتهای واژه ها افزوده می شن   –

ا رو را عوض نمی کنن؛ بلکه معموالً  ولی برخالف پیشوندها، معنی کلمه ه

 .نقش گرامری واژه ها رو دگرگون می کنن

میان وندها هم در میانه کلمات قرار می گیرن و چون به نسبت دیگر وندها   –

 در زبان انگلیسی زیاد معمول نیستن 

  

 پیشوند

پیشوند، حرف یا گروهی از حروف هستند که در ابتدای یک کلمه ظاهر میشن  

معنی اصلی اون رو تغییر می دن. یک مثال ساده از پیشوند، می تونه خود  و 

به معنی “قبل از، پیش از” ، شروع   ”pre“ باشه که با پیشوند ”prefix“ کلمه

 .شده

بسیار مهمه که بدونیم هر کدام از پیشوند ها چه معنایی دارن، چون به شما  

ید رو متوجه بشین،  کمک می کنن تا معنی هر کلمه جدیدی که یاد می گیر

اما باید حواستون باشه که گاهی اوقات یک پیشوند می تونه بیشتر از یک  

 .معنی داشته باشه
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می تونه هم به معنی “نه و نفی” باشه و هم به معنی   ”im“ مثًال، پیشوند

  ”“داخل

 

 لیست پیشوند های مهم : 

EXAMPLES MEANING PREFIX 

antenatal, anteroom, 

antedate before ante- 

antibiotic, 

antidepressant, 

antidote against, opposing anti- 

circumstance, 

circumvent, 

circumnavigate around circum- 

co-worker, co-pilot, 

co-operation with co- 

devalue, defrost, 

derail, demotivate 

off, down, away 

from de- 


