
تمامی حقوق مادی و معنوی این مقاله متعلق به گروه آموزشی راسازبان است، کپی با ذکر منبع مجاز است

Like in English

ه به و عالقه مندان به یادگیری زبان انگلیسی و مخصوصا دوستانی کزبان راساگروه آموزشی سالم به همراهان 

.اشندسایت گروه آموزشی راسا عالقه دارند و می خواهند در یادگیری زبان انگلیسی پیشرو ب”  گرامر”مقاله های 

صحبت کنیم و کامل Likeدر این مقاله  می خواهیم به شما عالقه مندان به یادگیری زبان انگلیسی در مورد کلمه 

!  این کلمه را باهم تحلیل کنیم و به شما آموزش بدهیم
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سی آن است که نقش فعل را دارد که انگلیدوست داشتنکه شاید خیلی هم برای شما آشنا باشد به معنی Likeاولین کاربرد 
Main verbمی توانیم یک مثال برای آن نیز بزنیم. است

I like the way you talk.

.من خیلی نحوه صحبت کردنت را دوست دارم

.فعل عملی است که در جمله انجام می شود در مقاله فعل ها این قسمت را کامل توضیح داده ایم: نکته مهم

.  در زبان انگلیسی در نقش فعل را در دیکشنری سرچ کنیدlikeتوصیه می کنم حتما معنی های دیگر 

!خب، حاال بریم سراغ کاربردها و معنی های بعدی آن را بدانیم

Like می دهد و مثال برای آن شبیهبه عنوان حرف اضافه در زبان انگلیسی است، معنی:

The lamp was round, like ball                               المپ گرد بود مثل توپ!

He is smart like his father                        پدرشاو خیلی باهوش هست مثل

در زبان انگلیسیwhat’s likeعبارت 

یعنی برادرت چه جوریه یا چه شکلی هست؟what’s your brother likeمثل ! معنی چه جوری و چه شکلی می دهد

یعنی برادرت چه چیزی را دوست دارد؟? what does your brother likeاما عبارت 
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Like که می دهدهمان طوریبه عنوان حرف ربط هم در زبان انگلیسی به کار می رود که معنی

:مثال برای آن 

Do you remember me like I remember you?

؟آیا منو یادت می آید همان طوری که من تو رو یادم میاد

اول یک نکته .کنیدرا در زبان انگلیسی به شما آموزش دادیم و شما می توانید از آن استفاده likeاین مقاله کاربرد های عمده در 

!بگویم و بعد یک پیشنهاد مهمبه شما کاربردی 

نیست و معنی اصلیبه کار برود باید بدانید که فعل To Beبا فعل در زبان انگلیسی likeنکته خیلی مهم این است که اگر 

این نکته به کار برود معنی دوست داشتن می دهد وفعل کمکی و اگر با .  می دهدشبیهو بیشتر معنی نمی دهددوست داشتن

!خیلی در جمالت سوالی به شما کمک می کند
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بروید و ی پکیج گرامر زبان انگلیسهست می توانید به صفحه ی کامل گرامر زبان انگلیسی کل این مقاله قسمتی از پکیج 
.اطالعات بیشتری کسب کنید

.می کندیاد بگیرید که خیلی درزمینٔه زبان انگلیسی به شما کمک را likeکه خب، امیدوارم 
دتان به اگر این مقاله برای شما درزمینٔه یادگیری زبان انگلیسی مفید بوده است، آن را با ذکر منبع در صفحه های مجازی خو

.اشتراک بگذارید تا این آموزش را به دست دیگران نیز برسانید
گروه آموزشی راسا: منبع

یسی را این مقاله آموزشی را در لینک زیر دانلود کنید تا همیشه بتوانید مطالب زبان انگل( pdf)شما می توانید کتاب الکترونیکی 
.مطالعه کنید

.هستند را مطالعه کنید... وتفاوت جزئی اما مهم، یادگیرینحوه ، گرامرمقاله های دیگر ما که در زمینه های 
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