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 –گرامر زبان انگلیسی 
اشتباهات رایج گرامر زبان   

 انگلیسی برای ایرانیان 
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 ست؟ یادگیری گرامر زبان انگلیسی چقدر مهم ا 
ممکن است هنگام صحبت کردن یا نوشتن متنی به انگلیسی، در انتخاب واژه ی مناسب دچار دو  

 .راهی شده باشید
 .یا از یک سری از قواعد در مورد موضوع مورد نظرتان مطلع نباشید

خوب این ضعف باعث بروز مشکالت زیادی به خصوص در آزمون های مهمی مثل آیلتس می تواند  
 .نا هیچ کسی نمی خواهد در چنین وضعیتی باشدکه مطمئ باشد

هر چند گرامر برای بسیاری از افراد خشک ترین بخش یادگیری زبان است و عالقه ی چندانی به این  
 .بخش ندارند، اما هر چیزی بر پایه ی یک سری قواعد و قوانین استوار است

 .نیست که زبان انگلیسی هم مانند هر زبان دیگری از این قاعده مستثنا
 .در واقع شما نمی توانید بدون استفاده از گرامر به درستی صحبت کنید یا متنی بنویسید

 .دراصل قوانین و گرامرها وجود دارند تا نوشته ها و کالم شما غیر منطقی و غیر معقول به نظر نرسند
 

کردن غلط های  اگر شما زبان آموز هستید، مطمئنا با این وضعیت که سرکالس اساتید درحال اصالح 
 .گرامری شما درحین صحبت کردن هستند رو به رو شده اید

مطمئنا در آن هنگام حس بدی به شما دست می دهد و دوست دارید که دچار همچین اشتباهات 
 .هر چند کوچک اما مهم و تاثیر گذار نشوید

 ین اشتباهات گرامری زبان انگلیسی قاعده و قوانین زیادی دارد که این جا ما به چند تا از رایج تر 
 .اشاره می کنیم

 استفاده از حروف اضافه  -۱
 .ت هنگام استفاده از حروف اضافه استیکی از پراشتباه ترین قسمت زبان انگلیسی مربوط به اشتباها

 :به جمالت زیر توجه کنید
 

 .او با یک دکتر ازدواج کرده است
WRONG: She is married WITH a doctor 
RIGHT: She is married TO a doctor 

 
 .از فیلم لذت بردم

WRONG: I enjoyed FROM film 
RIGHT: I enjoyed the movie 

 
 .تو این سن

WRONG: in this age 
RIGHT: at this age 
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 .تو اینترنت خوندم
WRONG: I read in the internet 
RIGHT: I read on the internet 

 
 .او با یک مهندس ازدواج کرده

WRONG: She is married with an engineer 
RIGHT: She is married to an engineer 

 
 .بایدتوجه داشت که حروف اضافه در انگلیسی با فارسی بسیارمتفاوت است

 
  HOMOPHONES استفاده از کلمات با تلفظ مشابه و معانی متفاوت  -۲

 .به واژه هایی گفته می شود که معانی مختلف ولی تلفظ یکسان دارند  homophones درواقع
هنگام نوشتن این واژه ها بسیاردقت کنید و قبل از نوشتن آن ها حتما معنی شان را از قبل مطالعه  

 .کنید
 .چون نگارش آن ها به شیوه ی نادرست، ارزش نوشته ی شما را به شدت کاهش می دهد

 :مثال
•  Your/you’re 
•  Its/It’s 
• weak/weak 
•  affect/effect 
• there/their 

 
  برای اشاره به انسان  THAT استفاده از  -۳

برای اشاره به انسان استفاده می   THAT  بسیاری از زبان آموزها به ویژه در سطوح ابتدایی به اشتباه از
 .کنند

 .برای انسان ها استفاده نمی شود مگر در موارد خیلی خاص THAT ن انگلیسی ازدرصورتی که درزبا

THAT= برای اشاره به غیرانسان 

WHO/WHOM= برای اشاره به انسان 

می تواند به معنی اهانت به افراد نیز    WHOM  یا  WHO  به جای THAT بایدتوجه داشت که استفاده از★
 .باشد

WRONG: Maryam is the one that helped me. 
RIGHT: Maryam is the one who helped me. 
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 AS WELLو   TOO به جای    EITHER استفاده از  -۴

 .هر سه ی این کلمات هم معنی هستند، اما کاربرد آن ها در جمالت یکسان نیست

 .به کارمی روند مثبت درجمالت too و As well مثال

 .به کار می رود منفی درجمالت Either  اما

 Maryam isn’t here today. Mina isn’t here either. 

 .استفاده کنیم چون جمله منفی است either دراین جمله فقط میتوانیم از
 
 ’Agree‘ به همراه فعل am,is,are آوردن  -۵

 .است Agree بعد از فعل To be زبان انگلیسی، استفاده از افعال یکی دیگر از اشتباهات گرامر

WRONG: I am agree with you. 
RIGHT:I agree with you. 

 
 ترجمه ی فارسی وار  -۶

از رایج ترین اشتباهات گرامر زبان انگلیسی، ترجمه ی یک عبارت فارسی به انگلیسی به همان صورت  
 .فارسی اش است

 .توجه داشته باشید که ترتیب عناصر جمله در انگلیسی متفاوت با فارسی است

 :”دارم سال ۲۰  من بگوییم” خواهیم می   مثال

WRONG: I have 20 year. 
RIGHT: I am 20/I am 20  year old. 

 

 must عدم استفاده صحیح از  -۷

 .باه گرفته میشوداشت have to که متاسفانه گاهی اوقات با must استفاده ی نادرست از

 .استفاده شود to be نباید از  must بعداز

WRONG: I must to go out. 
RIGHT: I must go out. 

 

 و اسم بعد از آن  Every استفاده از  -۸

 .اسم مفرد استفاده می شود Every  بعد از

WRONG: Every students is intelligent in the class. 
RIGHT: Every student is intelligent in the class. 

 

 با هم  But و  Although استفاده از  -۹

 .استفاده کنیم  But شروع شد، دیگر نیاز تیست although اگر جمله ای با

WRONG: Although it was raining, but we went to market. 
RIGHT: Although it was raining, we went to market. 
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 I و  ME استفاده نادرست از  -۱۰

وقتی می خواهیم در مورد کاری که همراه با یک نفر دیگر انجام داده ایم صحبت کنیم، اول اسم آن  
 .استفاده می کنیم I شخص را می آوریم و بعد از

WRONG: Smith and me went to the mall. 
RIGHT: Smith and I went to the mall. 

 Less و  Fewer استفاده ی اشتباه از  -۱۱

 برای اسامی قابل شمارش استفاده می شود  fewer از

 .برای اسامی غیر قابل شمارش less و از

WRONG: There are less dresses. 
RIGHT: There are fewer dresses. 

 

 did not استفاده از فعل گذشته بعد از  -۱۲
 .فعل به صورت ساده به کار می رود did not بعد از

WRONG: I did not saw him yesterday. 
RIGHT: I did not see him yesterday. 

 

 Each بعد از  is/are استفاده از  -۱۳

 .از فعل مفرد استفاده کنید Each بعد از

WRONG: Each of the cars are fast. 
RIGHT: Each of the cars is fast. 

 

 Police بعد از  is/are استفاده از  -۱۴

 .وقتی به طور کلی در مورد پلیس صحبت می کنیم، بعد از آن، از فعل جمع استفاده می کنیم

WRONG: The police is coming. 
RIGHT: The police are coming. 

 

 Between و  Among استفاده نادرست از  -۱۵

استفاده می کنیم. و اگر در مورد بین بیشتر از   between وقتی در مورد بین دو چیز صحبت می کنیم، از
 .استفاده می کنیم Among دو چیز صحبت می کنیم، از

WRONG: She could not decide among the two shirts. 
RIGHT: She could not decide between the two shirts. 

 
 
 


