درس اول
اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش )(Countable & Uncountable Nouns
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اسمها در زبان انگلیسی به دو نوع تقسیم میشود :اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

اسامی قابل شمارش ()Countable Nouns

برای افراد ،اشیاء و مکانهایی که می توانیم آنها را بشماریم از اسامی قابل شمارش استفاده می کنیم .اسامی قابل شمارش معمولا هم فرم مفرد دارند
و هم فرم جمع.
قبل از اسامی قابل شمارش مفرد ،از حروف تعریف استفاده میکنیم .حروف تعریف به دو گروه معین ) (definite articleو نامعین
)(indefinite articleتقسیم میشوند.

a
k

حروف تعريف نامعين()a / an

حروف تعریف نامعین ،شامل  aو  anبوده و در موارد زیر به کار می روند.

 a و  anقبل از اسامی مفرد و قابل شمارش به کار برده می شوند.

.

w
w

( a booksنه) a book

 -1قبل از اسامی جمع و اسامی غیر قابل شمارش  aیا  anبه کار نمی رود.

اسم مفرد قابل شمارشa / an +

).....a students.نه( They are students.

) ......a milkنه( ?Would you like some milk

 -2قبل از صفت به تنهایی  aیا  anبه کار برده نمی شود ،مگر اینکه بعد از آن یک اسم وجود داشته باشد.

w

)......She is a very good.نه( She is very good.
She is a very good student.
 -3قبل از اسامی که با حروف مصوت ) (a, i, u, o, eشروع می شوند ( anنه  )aبه کار برده می شود .توجه داشته باشید که کاربرد  anبستگی به
تلفظ کلمه دارد نه به صورت نوشتاری آن .اگر کلمه در تلفظ با یکی از صداهای ا ،ا ،ا ،آ ،ای ،او شروع شود ،قبل از آن  anبه کار می رود .مثل:
an apple

an offer,

ولی به موارد زیر و تلفظ صدای آغازین توجه کنید.
a horse

an heir,
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an honest man,

an hour,

a university,

 -4در صورتیکه قبل از اسم یکی از وابسته های پیشرو اسمی (مانند  )your, my, that, thisبه کار رفته باشد ،حرف تعریف نمی گیرد.
) He is a my friend.نه( He is a friend of mine.

حرف تعريف معين()the
 the حرف تعریف معین نامیده می شود .به این معنا که اسمی که بعد از آن می آید برای گوینده شناخته شده است the .می تواند قبل
از اسامی مفرد ،جمع ،قابل شمارش و غیر قابل شمارش به کار رود.
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(غیر قابل شمارش) the water

( ,قابل شمارش جمع) the stars

( ,قابل شمارش مفرد) the table

برخی اسامی قابل شمارش تنها فرم جمع دارند.

در برخی اسامی قابل شمارش ،فرم مفرد و جمع یکی است:

a
k

.

The pants are on the bed.
The clothes are dirty.
The jeans are blue.

w
w





one fish – four fish – one sheep – two sheep

اسامی قابل شمارش مفرد با  a/an/theمی آیند .در حالی که اسامی قابل شمارش جمع یا  theمی گیرند یا قبل از آنها چیزی نمی آید.
Countable singular noun

A car is expensive.

w

Countable singular noun

The flower is beautiful.

Countable plural noun

The cars are expensive.

Countable plural noun

The flowers are beautiful.

اسامی غير قابل شمارش
به چیزهایی که نمیتوانیم آنها را بشماریم ،اسامی غیر قابل شمارش میگویند .مانند  ice - air – milkو اسامی انتزاعی نیز غیر قابل شمارش
هستند :مانند peace – death – culture
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 trust, happiness, education, friendship, time, software, homework, smoke, snow, money
برخی اسامی غیر قابل شمارش همچون اسامی جمع به – sختم می شوند ،اما از آنجا که این اسامی غیر قابل شمارش هستند ،فعلی که
برایشان به کار می رود ،فعل مفرد است.
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Mathematics is difficult.



The news is bad.



وقتی فاعل جمله یک اسم غیر قابل شمارش است ،از فعل مفرد برای آن جمله استفاده می کنیم.
 Water freezes at 100' c.
 This information is useful.

توجه :برای اسامی غیر قابل شمارش از  a/anاستفاده نمی شود و فقط می توانند  theبگیرند( .یا هیچ چیز قبل آنها نیاید).
Uncountable singular noun

The blood is red.



Uncountable singular noun

The traffic is heavy.
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مقايسه اسامی قابل شمارش و غير قابل شمارش

 -1اسامی قابل شمارش افراد ،اشیاء و مکانهایی هستند که به صورت اقلام منفرد می توان آنها را شمارش کرد .اسامی غیر قابل شمارش

.

چیزهایی هستند که نمی توانیم آنها را بشماریم و یا به صورت اقلام منفرد آنها را در نظر بگیریم.

w
w

 -2اسامی قابل شمارش و غیر قابل شم ارش از نظر معنایی به هم مرتبط اند .اسامی غیر قابل شمارش گاهی به طبقه یا دسته ای از اشیاء
اشاره دارند ،اما اسامی قابل شمارش به یک نمونه مشخص از یک چیز اشاره می کنند .مثالهایی از این اسامی در زیر آمده است:
قابل شمارش

A chair

a dollar bill

a bracelet

a job

غیر قابل شمارش

furniture

money

jewelry

Work

اسامی غير قابل شمارش
بسیاری از اسامی غیر قابل شمارش ،مواد مختلف هستند .مانند:
کانال کنکور ما:
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a word

a suitcase

vocabulary

Luggage

w

اسامی غیر قابل شمارش ممکن است به احساسات ،افکار،

مواد دیگر

دانه ها و پودرها

گاز

مایع

جامد

asphalt

flour

air

blood

wool

cotton

hair

pollution

coffee

chalk

metal

rice

steam

tea

glass

gold

wheat

oxygen

shampoo

wood

موضوعات و فعالیت های مختلف نیز اشاره کنند.

کل و جزء

فعالیت ها
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موضوعات درسی

افکار و احساسات

work, homework

mathematics

honesty

reading, dancing

chemistry

patience

sleeping, basketball

biology

knowledge

برخی اسامی هم قابل شمارش اند و هم غیر قابل شمارش .البته معانی آنها در هر یک از حالات متفاوت است .اسامی قابل شمارش به چیزهای منفرد اشاره دارند،
در حالی که اسامی غیر قابل شمارش کلی تر وعمومی تر هستند.

غیر قابل شمارش یا کل

قابل شمارش یا جزء

)زمان به طور کلی( ?What’s the time

)دو دفعه( I washed it two times.

a
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)تجربه به طور کلی( This job needs experience.

)یک تجربه بد( She had a bad experience.
)یک گوسفند( A sheep is missing.

)دو فنجان قهوه( He had two coffees this morning.

صفات کمی ويژه اسامی قابل شمارش

)گوشت گوسفند(Sheep is delicious in the soup.

.

)ماده قهوه( Stop drinking too much coffee.

w
w

تعداد زیادی
تعداد بسیار زیادی (مفهوم مثبت)
تعداد بسیار زیادی (مفهوم منفی ،بیش از حد)
تعدادی ،برخی ،بعضی
تعداد کمی (ولی مثبت)
تعداد بسیار کمی (مفهوم منفی)
آنقدر کم (که)...

صفات کمی ويژه اسامی غير قابل شمارش

Many / a lot of / lots of / plenty of
so many
too many
some
a few
few
so few

w

مقدار (بسیار) زیادی

Much / a lot of / / lots of / plenty of

مقدار بسیار زیادی (مفهوم مثبت)

so much

مقدار بسیار زیادی (مفهوم منفی ،بیش از حد)

too much

مقداری

some

مقدار کمی (مفهوم مثبت)

a little

مقدار بسیار کمی (مفهوم منفی)

little

آنقدر کم (که)...

so little
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More Examples:
Countable

Uncountable

There are two hairs in my coffee!

hair

I don't have much hair.

There are two lights in our bedroom.

light

Close the curtain. There's too much light!

Shhhhh! I thought I heard a noise.

noise

It's difficult to work when there is so much

i. r
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There are so many different noises in the city.
Have you got a paper to read? (newspaper)

noise.

paper

Hand me those student papers.

I want to draw a picture. Have you got some
paper?

Our house has seven rooms.

room

Is there room for me to sit here?

We had a great time at the party.

time

Have you got time for a cup of coffee?

How many times have I told you no?
Macbeth is one of Shakespeare's greatest

work

a
k

works.

.

w
w

w

I have no money. I need work!

(Quantative Adjectives) صفات کمی در زبان انگلیسی

:برای شمارش اسامی قابل شمارش میتوان از اعداد یا برخی صفات کمی استفاده کرد

:این صفات مقدار یا تعداد اسمی را که به دنبالشان به کار برده میشود بیان میدارند و مهمترین اقلام آن ها عبارت اند از
No  هیچ/ All  همه/ Some  تعدادی، مقداری، برخی، بعضی/ Whole  تمام/ little  مقدارکم/ much  مقدار زیاد/ any  هیچ/
half  نصف/ many تعداد زیاد
:مانند
1- He ate much bread.
.او مقدار زیادی نان خورد
2- He ate little bread
.او مقدار کمی نان خورد
5

3- Half a loaf is better that no bread.
نصف قرص نان بهتر از هیچ است( .سیلی نقد به از حلوای نسیه)
4- He ate some bread.
او مقداری نان خورد.
5- He did not eat any bread.
او هیچ نان نخورد.
6- He ate enough bread.
او به قدر کافی نان خورد.
7- He ate all the bread.
او همه نان را خورد.
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8- Tell me the whole story.

تمام حکایت را برای من بگو.

نکته -1صفات کمی در گرامر انگلیسی فقط برای توصیف اسامی مفرد به کار میروند.
نکته How much -2برخی اوقات در پرسش هایی به کار برده میشود که جواب آنها شامل تعدادی از اقلام باشد مانند:
?How much bread would you like
چقدر نان می خواهید؟
)Two white (loaves
دو (گرده نان یا قرص نان) سفید
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اما به طور معمول اگر منظور کمیت چیزها باشد  How muchبه کار میبریم در صورتی که چنانچه اشیای شمردنی و منفرد مورد سوال باشد
از عبارت  How manyاستفاده میکنیم.

نکته  no -3همیشه پیش از اسم به کار میرود بنابراین صفت است.

.

w
w

نکته  none -4هیچ وقت به همراه اسمی واقع نمیشود به همین جهت ضمیر به حساب میآید.

نکته  - 5صفت کمی همیشه پیش از اسم مفرد قرار میگیرد .این اسم معمولاً یا اسم معنی می باشد مانند ( much painدرد شدید) یا اسم
ماده مانند ( much breadمقدار زیادی نان) که در هر صورت در زمره اسامی غیر قابل شمارش می باشند.

w

نکته  -6کلمات  no, none, bothرا می توان جزء صفات ادبی معین منظور نمود زیرا  noو  noneشکل منفی  oneاست و  bothبه معنای
“هر دو ”میباشد

نکته  all -7و  halfحرف تعریف نامعین هستند زیرا عدد دقیقی را بیان نمیکنند half ،وقتی که نسبت را نشان میدهد معین ولی هنگامی
که اعداد را نشان میدهد غیر معین است.
 aهر وقت دلالت بر عدد یک  oneداشته باشد صفت و معین است اما هنگامی است که aبر واحدی نامشخص و فردی نامعین دلالت میکند ،به
همین جهت آن را حرف تعریف نامعین مینامند.
 oneهمچنین مانند یک ضمیر غیر مشخصی به کار برده میشود.
One often forgets things.
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انسان اغلب چیزها را فراموش می کند.
 Much, many, none, both, other, few, some, allصفاتی هستند که مانند ضمیر نیز به کار برده میشوند.
 Anyرا میتوان هم با اسم مفرد هم با اسم جمع به کار برد.
Any body can carry it.
?Did you see any boys there
 Anyاز  Aبیشتر تاکید دارد و گاهی به جای اسم می نشیند و مانند ضمیر به کار می رود مانند:
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Any of them will do.

Boths

 Bothیک نوع جمع است به معنی “هردو ”کلمه  bothبه طرق مختلف به کار برده می شود:

در جمله  both ،1به طور واضح صفت است.

1- Both girls did well.
2- Both the girls did well.
3- Both of the girls did well.
4- Both did well.
5- Both John and James won prizes.
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در جمله  ، 2می توان گفت اسم جمع است و در نقش بدل  girlsآمده است.
در جمله ، 3باز هم میتوان گفت اسم جمع است.
در جمله  both ،4ضمیر است.
در جمله  both ،5حرف ربط است.

.

Somes

w
w

 Someبه یک عدد غیر معین اشاره دارد مانند  Some boysو یا یک مقدار و کمیت غیرمعین نظیر:

او مقداری شیر ریخت.
 Someتقریباً مانند جمع حرف تعریف های  aو  theبه کار برده می شود.
Plural: some men

w

He spilled some milk.

Singular: a man, the man

 Someهمچنین با اسامی مفرد به صورت حرف تعریف غیر معین به کار می رود ،مانند:
Some boy has done it.
پسری این کار را کرده است.
 Someمانند ضمیر هم به کار برده می شود ،نظیر:
Some say this, some say that.
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برخی این طور می گویند ،برخی آن طور.
نکته :برخی از اسامی غیر قابل شمارش (و حتی قابل شمارش!) با واحدهای خاصی به کار میروند که تعدادی از آنها در اینجا میآیند .به این
واحدها  Partitivesگفته میشود.
یک دسته گل = a bunch of flowers
یک رشته مهره = a string of beads
یک تکه زغال = a lump of coal
یک قالب صابون = a bar of soap
یک تکه گوشت = a slice of meat
یک جفت کفش = a pair of shoes
یک قطره/بطری آب = a drop/bottle of water
یک خوشه انگور = a bunch of grapes
یک دست بشقاب = a stack of plates
یک ردیف صندلی = a row of seats
یک کلاف کاموا = a ball of string
یک دسته روزنامه = a bundle of newspapers
جمعیتی از افراد = a crowd of people
یک قرص نان = a loaf of bread
یک شیشه مربا = a jar of jam
یک خبر =a piece of news
یک دانه برنج =a grain of rice
کانال کنکور ما:
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