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   1گرامر درس 

 اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

(   a studentمثل ).شمرده شوند  د و می توانندنفهوم اشاره دارفرد یا م،اسامی هستند که به یک شی اسامی قابل شمارش  -

. می رونداین اسامی به صورت جمع و مفرد به کار .به کار بردیا عدد   a- anاسامی قابل شمارش می توان قبل از 

 (a pen/ pens) مثل

و همچنین با  با فعل مفرد به کار می روند ، اسامی هستند که به صورت جمع بیان نمی شونداسامی غیر قابل شمارش   -

  water- cakeمثل  .بکار نمی روند a/ an  حروف تعریف 

 به کار ببریم از ضمایر مفرد استفاده می کنیم ضمیراگر خواستیم جای اسامی غیر قابل شمارش : توجه. 

"Did you pick your money up?"    "Yes ,I picked it up" 

 مهماسامی غیر قابل شمارش 

بیشتر مورد توجه در ازمون های مختلف قابل شمارشی هستند که  غیر ، اسامیمثال هایی که در هر قسمت مطرح می گردد 

 .به خاطر بسپاریدسعی کنید آنها را  اند ، طراحان سوال قرار گرفته

ذرات خرد و کوچک -1

snow -rice- salt- sugar-sand- hair-flour -rain-wheat 

مایعات و گازها -2

milk- blood- water-oil- coffee-smoke-oxygen- air-steam 

.بعضی از جامدات نیز می توانند دراین دسته قرار گیرند -3

meat- cheese- bread- paper-cake 

زبان ها -4

Spanish- Persian- German 

مفاهیم انتزاعی -5

advice-peace – death – culture-trust -happiness -  education -  friendship- time -software  

- behavior- beauty- anger-humour -knowledge-fear- luck- freedom- honesty- damage- progress

و فعالیت هارشته های تحصیلی  -6

Mathematics-chemistry-biology -  shopping- jogging 
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عناصر و مواد -7

wood- iron- wool- cotton-metal

.شمارش هستندولی در زبان فارسی قابل  انگلیسی در این دسته قرار می گیرند اسامی که در زبان -9

money- luggage- baggage- vocabulary- jewelry - furniture- garbage- rubbish- news- research -

weather- traffic- homework- work- information 

 باشند،غیر قابل شمارش دیگر جمالت  در بعضیودر بعضی جمالت قابل شمارش که می توانند اسامی : 1نکته 

:مثل. دنمورد توجه طراحان سواالت کنکورو آزمون های ازمایشی  قرار می گیرنیز 

1- What’s the time? (زمان به طور کلی) قابل شمارشغیر )     ) 

2- I saw that film two times.(زمان به معنی دفعه)  (قابل شمارش)    

3- This might be a good time to do something.(یک دوره زمان خاص)       ( قابل شمارش) 

1-This job needs experience. (تجربه به طور کلی)           ( غیرقابل شمارش) 

2-My brother had a bad experience. (یک تجربه بد)     (قابل شمارش) 

1-Stop drinking too much coffee. (ماده قهوه)            ( غیرقابل شمارش) 

2-He had two coffees this morning. (دو فنجان قهوه)         (قابل شمارش) 

1-Sheep is delicious in the soup.(گوشت گوسفند)           ( غیرقابل شمارش) 

2-A sheep is missing. (یک گوسفند)            (قابل شمارش) 

1- The window made of glass. )  درمعنی شیشه)     (غیرقابل شمارش )         

2- please give me a glass of water.( (قابل شمارش)      ) در معنی لیوان   

1- He can't study because there is too much noise. ( (غیرقابل شمارش )               ) سر و صدا به طور کلی 

2- Did you hear a noise just now? ) (قابل شمارش)        )    صدای مشخص و بخصوص  

حرف  اسم غیر قابل شمارش به طور کلیاز ثال های باال می بینید وقتی دقت کنید همانطور که در بعضی از م -

 یر قابل شمارش  اگر به مورد خاصی اشاره داشته باشندهمین اسامی غ ولی. بزنیم غیر قابل شمارش باقی می ماند 

       .می گیرند  a- anحرف تعریف .  یا به شخص یا چیری محدود شوند 

 ((hair- help-thought- experience- cake- fire مثل

-I love life. ( غیرقابل شمارش)

- My grandmother had a hard life.(  زندگی مادر بزرگ -یک مورد خاص و مشخص (قابل شمارش)  (
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 .با توجه به نکاتی که یاد گرفته اید تست زیر را حل کنید -

- My father  gathered .............and built ...........to make ...............

a. some woods- fire- some coffee

b. some wood - a fire- some coffee

c. some woods- a fire- some coffees

d. some wood -  fire- some coffee

در تست می تواند قابل شمارش باشد قابل  غیر اینکه چه وقت یک اسممطالب باال شما را نگران نکند داوطلبان عزیز      -

 .شخیص است و حتما یاد می گیریدها کامال قابل ت

  مانند معنی دیگر غیر قابل شمارش هستند بعضی از اسامی در یک معنی قابل شمارش ودر : 2نکتهglass   در

:چند مثال متداول از این دسته کلمات  -مثال باال

 chicken-   ذا باشد غیر قابل شمارش و اگر به معنی حیوان باشد قابل شمارش در نظر گرفته می اگر به معنی غ

.شود

     paper-   اگر به معنی کاغذ باشد غیر قابل شمارش و اگر به معنی  روزنامه یا مقاله باشد قابل شمارش در نظر

 .گرفته می شود

Light -  باشد قابل شمارش در نظر گرفته می  پ باشد غیر قابل شمارش و اگر به معنی چراق الماگر به معنی نور

 .شود

 work-  باشد قابل شمارش در نظر گرفته می آثار ادبی اگر به معنی کار باشد غیر قابل شمارش و اگر به معنی

 .شود

painting -    باشد قابل شمارش در نظر  تابلوی نقاشی باشد غیر قابل شمارش و اگر به معنی  هنر نقاشیاگر به معنی

 گرفته می شود

sugar -   اگر به معنی شکر باشد غیر قابل شمارش و اگر به معنی چند حبه قند یا چند قاشق شکر باشد قابل شمارش

 . د باش  ر گرفته می شوددر نظ

How many sugars do you want in your tea?-

There ................in this kitchen to cook. It is necessary to turn ............on.-

a. are not enough lights - some lights               b. is not enough light - some lights

c. are not enough lights - some light                d. are not enough light- some light

  کلمه  :4نکتهclimate     کلمه است ، به معنی آب و هوا قابل شمارشweather  غیر قابل دف آن است اکه متر

   homework ( )wordو  work( )assignmentو     (jobاین نکته در کلمات دیگری مثل . می باشدشمارش 

.کاربرد دارد( vocabularyو 
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به صورت قابل شمارش بیان  (درهر شرایط آب و هوایی) all  weathers  inدر اصطالح   weatherکلمه : توجه    

 .می شود

 کار روندبه معانی نوعی از آن  باشد به صورت قابل شمارش به اگر اسم غیر قابل شمارش : 5نکته.

     This is a bread I really enjoy .( a kind of bread)  

    Glucose and lactose are sugars.( a kind of sugar) 

    May fruits are produced in Iran. ( a kind of fruit) 

 مانند  اسم های جفت : 6نکتهtrousers -shoes- jeans- glasses  ی بکار م عجمع به حساب می آید با فعل جم

:مثال.دنرو

The scissors are lying on the table.     . 

 خانواده و شرکت اسم گروه-دولت  -گروه-تیم   مثلاسامی : 7نکته Group nouns) (این اسامی بر  . هستند

اگر مفهوم جمله اعضای گروه باشد حتما فعل جمع   .جمع می آیند یاو با فعل مفرد  داللت دارندگروهی از افراد 

.فعل مفرد گزینه خوبی استاگر کل تیم با هم در نظر گرفته باشد . می آید

- The team is composed of ten students.

The team are wearing blue scarves.-

  اکثر نکات مهم مربوط به اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش که در این جزوه سعی شده داوطلبان کنکور

تست های گردد اما توصیه می  شود، مطالب مطرح شده در کتاب درسی پایه یازدهم بود برایتان مطرحخارج از 

.ث را با دقت و احتیاط حل کنیدمربوط به این مبح

 پیشرو ها یا صفت های شمارشی مبهم اسامی قابل شمارش

a lot of - lots of - many -several - some-any- no - a few- few- fewer- how many 

-There must be .............police officers on the road .Don't drive too fast.

a. a few               b. lots of            c. a lot              d. much

 پیشرو ها یا صفت های شمارشی مبهم اسامی غیر قابل شمارش

a lot of - lots of - much- some- no- any- a little- little-less- least-how much 

- My teacher gives me ..............advice on learning English.

a. a lot             b. many           c. much           d. plenty
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 اگر کلمات : 1نکتهa lot- lots  - plenty    که از قبل از اسم بکار روند خیلی متداول استof  استفاده کنیم. 

I’ve got lots of plans for today. 

-There’ll be a lot of your friends there.

-There’s no need to rush. We’ve got plenty of time.

 ما می توانیم اسم را بعد از  :2نکتهlots- plenty- a lot  شکار ر اسم بعد از این کلمات برای ما آحذف کنیم اگ

 .باشد

A:I haven’t got any money 

B:Don’t worry, I’ve got plenty. (plenty of money) 

 کننداینم یک نکته برای بچه هایی که تصمیم دارند در کنکور زبان تخصصی شرکت : 3هنکن. 

 We prefer to use expressions like a great deal of (+ singular -uncountable nouns) or a 

large number of (+ plural nouns) in more formal styles 

-There’s a great deal of truth in what he said.

-From here, a large number of roads led back to various parts of the city.

 کلمات داوطلبان عزیز اگر در تست ها : 4نکتهa bit (of) bits( of)  دیدید تعجب نکنید این کلمات در

. قبل اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش بکار روند   someدر معنی  حالت غیر رسمی می توانند

Do they need a bit of help with their luggage? 

Wearing those shoes is a bit of a problem for her.(not a bit of problem). 

تواند در نقش قید ن کلمه می ای .بکار برد  a littleمی توان قبل از صفت به معنی را     a bitکلمه  :توجه

. جمله نیز بیاید  بعدازفعل یا آخر

They got a bit tired. 

Can you wait a bit for us? We’re in heavy traffic. 

 کلمات :  5نکتهlittle - few   مفهوم منفی می دهند ولی به جملهa little - a few   بار مثبت دارند .

I am alone. I have few friends.(یعنی این تعداد دوست ناکافی است من تنها هستم) 

I enjoy my life . I have a few friends.  ( دوست دارم چند تاییمن از زندگیم لذت می برم  ) 

 همراه :  6نکته  only کلمات a little  و a few   می آیند.

Hurry up ! There is only a little time. 
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 مثل مبهم صفت هایزکه در قسمت های باال اشاره کردم بعضی ا همانطور :7نکته (much-a few- some  

little- a lot a ) مقدار بکار روندیا گاهی در نقش ضمیر به تنهایی بدون اسم بکار روند  می توانند در نقش قید .

-My mother works a lot.(قید)

-He is much older than his friend. ( قید) 

- If you can't fit all the bags in your car . I can take  a few in mine .( ضمیر) 

های شمارش اسامی غیر قابل شمارش واحد

a bottle of milk  / a piece of cake/ a glass of water/ a cup of coffee/ a bag of rice/ a loaf of 

bread/ a jar of jam / a slice of banana/ a kilo of meat / a bar of soap/a bar of chocolate /  a 

bowl of soup/ a block of ice/ a bit of information/ a sheet of paper/ a drop of water/  an item of 

news/ a grain of sand/ a cartoon of milk 

 . سامی قابل شمارش به صورت جمع و مفرد بیان کردا را می توان مانند این واحد ها : توجه

-I bought two loaves of bread.

 .گزینه صحیح را انتخاب کنید

1- I saw ........lovely animals in the zoo yesterday.

a. much b. a lot of c. any d. a

2- I spent ..........time on the first question than the second.

a. fewer b. the c. very d. less

  انگلیسیخبری  ساختار یک جمله 

یک جمله خبری را معموال می توان به صورت . باید حد اقل یک فاعل و یک فعل داشته باشدیک جمله در زبان انگلیسی  -

 .زیر نوشت

Time adverb+ Place of adverb+ Manner of adverb+ bjectO+ Verb +Subject 

فاعل           فعل    قید زمان قید مکان قید حالت مفعول 

 I- you- he- she- it- we- they) -ضمایر فاعلی . ) فاعل کننده کار است می تواند به صورت اسم یا ضمیر باشد :فاعل

 .کمکی قبل از افعال اصلی به کار می روندافعال . این کلمه در جواب سوال چه کاری می آید: فعل

. می باشدمفعول به صورت اسم یا ضمیر .  " چه کسی را" "چه چیزی را"برای پیدا کردن مفعول می پرسیم : مفعول

.(me- you- him- her- us- you- them) ضمایر مفعولی عبارت هستند از 

 (object) انواع مفعول-

 :در زبان انگلیسی دو نوع مفعول وجود دارد؛ مفعول مستقیم و مفعول غیر مستقیم. 

https://www.languagecentre.ir/english/grammer/subject-object
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(Direct object)مفعول مستقیم -

 .های زیرتوجه کنید مثال به. را پاسخ می دهد چه کسی؟یا  چه چیزی؟مستقیم سواالت  مفعولبه زبانی ساده 

He sent his mother a letter 

هنام <= او برای مادرش چه چیزی ارسال کرد؟)ارسال کرد  یک نامهاو برای مادرش 

My Mom read me a story 

داستان <= مادرم چه چیزی برام خواند؟)مادرم یه داستان برام خواند 

 (Indirect Object)مفعول غیر مستقیم 

غیرمستقیم شخصی است که چیزی را  به عبارتی دیگر مفعول. ستمفعول مستقیم ایم دریافت کننده قدر واقع مفعول غیرمست

و یا  برای چه کسی؟یا  به چه کسی؟و یا می توان گفت مفعول غیر مستقیم سواالتی مثل . دریافت می کند( معموال از فاعل)

:زیر توجه کنید به مثال . را پاسخ می دهدرای چه چیزی؟ ب

Mr Ahmadi  bought her son a bike 

پسرش <= برای چه کسی دوچرخه خرید؟ آقای احمدی)یک دوچرخه خرید  پسرشبرای  آقای احمدی

-دیدید مفعول غیر مستقیم دریافت کننده مفعول مستقیم استهمانطور که در مثال -

  بین مفعول مستقیم و مفعول غیر مستقیم یک  اگر جای مفعول مستقیم و غیر مستقیم را با هم عوض کنیم : 1نکته

.شود حرف اضافه استفاده می 

He sent his mother a letter => He sent a letter to his mother. 

I gave Mona the pen => I gave the pen to Mona. 

 slowlyمثل . به صفت بدست می آید    lyاکثر قید های حالت با اضافه کردن : قید حالت

 .کاربرد داردقید  یا غیر اسنادی صفت می آید ولی بعداز افعال غیر ربطی( ربطی) بعداز افعال اسنادی: توجه 

- My mother looked  happy.(فعل ربطی)

- My mother  looked at me happily.( غیر اسنادیفعل  ) 

 ...تند ازاین قیود عبار. اصلی می آیند قبل از فعلاز فعل کمکی بعد از  بعدقیود تکرار : قید تکرار

always - usually- often- sometimes- occasionally- hardly ever- hardly- rarely- seldom- 

barely- scarcely- never 

 .قید مکان به آن می چسبد(  walk- go- leave- come- fly- runمثل  ( اگر فعل جمله یک فعل حرکتی باشد: 2نکته 

I go to school with my friends.

 .بعدش می آوریماگر جمله دو قید مکان یا زمان داشته باشد مورد جزئی تر را اول و مورد کلی تر را  :3نکته

I visited her at 7 o'clock on Sunday 10th May. 

https://www.languagecentre.ir/english/grammer/subject-object
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 .دنکمکی قبل از فعل اصلی می آی، بعد از فعل  هستند زمانهای در مجموعه قید     just-already))های قید: 4نکته 

I’ve just seen Susan coming out of the cinema. 

The car is OK. I’ve already fixed it. 

 .گزینه صحیح را انتخاب کنید

1- He.......

1. bought me a dictionary yesterday

2. a dictionary for me bought yesterday

3. bought yesterday me a dictionary for me

4. yesterday bought a dictionary for me

2- Choose the most natural word order

1- Did the children go late to bed last night

2- He ate fast his dinner and went out

3- Amir and his father walk every morning to work

4-I often help my friends with their homework

انگلیسیمعرفی اعداد 

سواالت ازمون های ازمایشی نحوه کاربرد اعداد بخصوص اعداد مرکب مورد توجه طراحان سوال بوده است لذا  در

را در این قسمت الزم می بینم چند  نکته مهم . ی خود فرا گیرنددر حد کتاب درسداوطلبان کنکور الزم است این نکات را 

 .برایتان توضیح دهم

  می گذاریم خط تیرهبین دهگان و یکان  122تا  22برای نوشتن اعداد بین  -1نکته. 

38 (thirty- eight)            92(ninety- two) 

  اسامی که بعد از عدد می آیند جمع بسته می شوند اما خود عدد جمع بسته نمی شود -2نکته. 

Three hundred employees 

 اما می توان از .آوردن خط تیره بین دو بخش ضروری نیست 122یادتان باشد ، بعد از عدد  - 3نکتهand  استفاده

 .کرد

102  one hundred two      یا      one hundred and two 

1054  one thousand  fifty- four   یا      one thousand and fifty four 

  گوییم صد ها ، هزار ها یا میلیون ها کلی گویی می کنیم در این صورت می توانیم آن عدد را به وقتی می  -4نکته

 .صورت جمع بنویسیم

-Millions of viewers watched our football match .

  و یک هزار از اگر می خواهید بگویید یک صد  -5نکتهone   وa    می توان استفاده کرد.

1000 ( one thousand    یا   a thousand ) 

1044 ( one thousand ( and) forty- four) 
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 .استفاده شود one برای عدد یک صد، یک هزار و غیره از در قسمت میانه اعداد مرکب  :توجه

4100( Four thousand ( and) one hundred 

1- If you add fifteen and thirteen , you get........... 

a. twenty and eight b. twenty - eight

c. twenty - seven d. twelve- seven

2-................percent of all ...............on computers around the world in English. 

a. Eighty- five/ informations b. Eighty five/ informations

c. Eighty five/ information d. Eighty- five/ information


