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  معنای افرسی

Synonym   مترادف     ، opposite متضاد 
Definition   تعریف 

 
گلیسی  واژه ان

 Definition: a large round object in سیاره

space that moves around a star.  

planet/ 
            Definition: orbit  Go around چرخیدن 

/gәʊ ә'raʊnd/ 
 /Definition: great , fantastic  wonderful/wʌndәrfәl عالی ، فوق العاده

 Definition: a very small insect مورچه

that has six legs 

ant/ænt/ 

 /Syn: wonderful  amazing/ә'meɪzɪƞ انگیزجالب ، شگفت 
 Definition:  not having بدون 

something  

without/wɪð'aʊt/ 

 

                    

    telescope/telɪskәup/    observatory/әb'zʒ:vәtri/   heart /ha:rt/        ring/rɪƞ/  

           تلسکوپ                           رصد خانه                         قلب               حلقه               

                                               

                  blood/blʌd/         telescope/telɪskәʊp/             moon /mu:n/ 

                  خون                         تلسکوپ                                ،قمرماه                         



 
 معنای افرسی 

Synonym   مترادف     ، opposite متضاد 
Definition   تعریف 

 
گلیسی  واژه ان

 /Syn: close , not far alike/nɪәr نزدیک
  Syn: not the same متفاوت ، مختلف 

Opp: the same  

different/dɪfrәnt/ 

 /Definition: with a lot of rocks  rocky/rɒki سنگی 
 /Mars/ma:rz  سیاره مریخ 

 /Saturn/sætʒ:rn  سیاره زحل 
 /Uranus/jʊәrәnәs  سیاره اورانوس 

 /Mercury/mʒ:rkjәri  سیاره عطارد
 /Venus/vi:nәs  سیاره زهره 

 /Jupiter/ʤu:'pɪtәr  سیاره مشتری 

 /Neptune/'neptju:n  سیاره نپتون

 /Syn: very strong  Powerful/'paʊәfl قوی،نیرومند 

 /Syn: sort , kind  type/taɪp نوع ، گونه

 Definition: a substance that is not مایع 

a solid or a gas  

liquid/lɪkwɪd/ 

 Definition: a very small amount قطره 

of liquid  

drop/drɒp/ 

 Definition: the smallest part of سلول 

any living thing  

cell/sel/ 



 Definition: moving your body to ورزش کردن ،تمرین بدنی

keep it strong and well.  

exercise/'eksәrsaɪz/ 

 Definition: that happens or روزانه ، هر روز 

comes every day or once a day 

daily/deɪli/ 

 /Definition: easy to see, clean clear/klɪәr صاف ، روشن

 Definition: moves a liquid or gas ،پمپاژکردنپمپ زدن 

into something  

pump/pʌmp/ 

 Definition: on all sides of دور تا دور، سرتاسر 

something 

round/raʊnd/ 

 Sun: well , not ill, good for your سالم ،تندرست 

body 

Opp: unhealthy  

healthy/helθi/ 

دفاع کردن ، حمایت 

 کردن

Definition: to protect someone or 

something from danger 

defend/dɪ'fend/ 

 Definition: to move someone or حمل کردن

something from one place to 

another 

carry/kæri/ 

 Definition: continuing for the تمام طول روز 

whole day  

all day long 

جمع کردن ،گرداوری 

 کردن

Definition: to go and get 

someone or something 

collect/kә'lekt/ 



 Definition: things that are true or حقیقت 

that really happened 

fact/fækt/ 

 Definition: the yellowish part of پالسما

blood that contains the blood 

cells 

plasma/plæzmә/ 

 Definition: on the other side in a در مقابل ، مخالف ،دربرابر

game ,fight ,etc. 

against/ә'genst/ 

 /Syn: very good , wonderful  great/greɪt خوب ،عالی ، بزرگ

 Definition: something that you هدیه

give to or get from somebody  

gift/gɪft/ 

 Definition: give something to اهدا کردن

people who need it.  

donate/dәʊ'neɪt/ 

 /Syn : in fact , truly  really/rɪәli واقعی ، حقیقی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 گرامر 

 

صفت کلمه ای است که اسم را توصیف می کند. چنانچه بخواهیم کسی را یا چیزی را بدون مقایسه با 

 دیگران توصیف کنیم از صفات ساده استفاده می کنیم.

 :  1نکته 

 قبل از اسم می توانیم از صفت استفاده کنیم. 

  

 : 2نکته 

چنانچه دو نفر یا دو چیز در یک صفت مشترک باشند به گونه ای که به یک اندازه از آن صفت 

 as   +صفت  +  asبرخوردار باشند ، در این حالت از صفت  برابری استفاده می شود و ازالگوی  

 استفاده می شود .

 

His grandfather is as old as my grandfather. 

 

 Tigers are as dangerous as lions. 

 

 



 : 3نکته 

اگر قصد مقایسه دو نفر یا دو چیز را داشته باشیم به گونه ای که یکی از انها در آن صفت برتر از 

دیگری باشد در این حالت از صفت تفضیلی استفاده می کنیم.ودر صفت یک سیالبی )بخش ( از 

 + صفت استفاده می کنیم . than  +erالگوی 

 

 :4نکته 

 استفاده می شود.  more+ صفت +   thanصفت تفضیلی در صفت چند سیالبی ) بخش( از الگوی  

This problem is more difficult than that one. 

Persian zebras are more beautiful than African zebras. 

This laptop is more expensive than that one. 

Sharks are more dangerous than whales. 

 

 : 5نکته 

اگر قصد مقایسه یک نفر یا یک چیز را با افرادی یا چیزهایی را داشته باشیم به گونه ای که آن یک 

 نفر یا یک چیز در یک صفت از دیگران برتر است در این حالت از صفت عالی استفاده می کنیم .

 ستفاده می شود .ا  the +صفت    est + در صفت تک سیالبی ) بخش ( از الگوی  

 
Karoon is the longest river of Iran. 
 

Jupiter is the largest of all. 



 : 6نکته 

 استفاده می شود.  the most +صفت عالی در صفت چند سیالبی ) بخش( از الگوی صفت  

This is the most difficult problem of the book. 

They are the most beautiful of all. 
 
It is the most expensive of all. 

 
They are the most dangerous animals of the sea. 
 

: 7نکته   

 یعضی از صفت ها در حالت تفضیلی و عالی از قوانین پیروی نمی کنند و شکل بی قاعده دارند.

 
 

:7نکته  

شکل نوشتاری بعضی از صفات در صفات تفضیلی و عالی تغییر می کند وقتی که یک حرف بی صدا  

 در بین دو حروف صدادار قرار گیرد .     

 



 ترتیب صفات 

در زبان فارسی صفت ترتیب خاصی ندارد و می توان چند صفت را بدون الگوی خاصی در کنار هم 

وی خاصی کنار هم قرار می گیرند و یک اسم را توصیف می اورد . اما در انگلیسی صفات بر طبق الگ

 کنند.
    1             2        3         4               5               6 
Quality + Size +Age +Color +Nationality +Material +  اسم 

) کاس رمج (   جنس    +  ملیت      + رنگ +   سن + اندازه  + کیفیت   

1) Quality: a beautiful flower       2) Size: a big cat          3) Age: an old tree   

  4) Color: a blue sky    5) Nationality:  African lions    6) Material: plastic balls  

              1            2       3     4       5         6        

It is a beautiful small new red Chinese plastic flower. 

 مکان صفت در جمله

.صفت می تواند قبل ازاسم در جمله قرار بگیرد .1    

      It is an expensive car. 

To be ( am, is ,are, was , were )قرار  می گیرد. . بعداز فعل   2  

    Human body is amazing. 
 
     She was so happy. 

 

  الهم صلی علی محمد و علی ال سیدان محمد
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