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Lesson1 Grammar 

ت مترکز این بخش بر روی استفاده از اسامی قابل شامرش و غیرقابل شامرش همراه با فعل منفرد یا جمعی اس
 شود . که به کار برده می

Few/ a few  :  آیند .  کمی برای اسامی قابل شامرش همراه با اسم و فعل جمع می یه –به معنای کمی

Few speakers

Little / a little آیند. اسامی غیرقابل شامرش همراه با اسم و فعل مفرد می یه کمی برای -: به معنای کمی 

There is a little bread .

 باشد . سم مفرد می، فعل و ا littleکنید در مثال زیر به علت وجود هامنطوریکه مشاهده می

A Lot of   قابل : به معنای مقدار زیادی برای اسامی قابل شامرش همراه با اسم و فعل جمع و برای اسامی غیر
 آید . شامرش همراه با اسم و فعل مفرد می

 مثال : 

How ,anay books do you need? 

 

 

Many  آید . : مقدار زیادی برای اسامی قابل شامرش با فعل جمع می 

How many cars are there in the street?

Lots of 

A Lot of 
I need books 
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There are many cars .  

به کار جمع شود ، به صورت استفاده می Manyهامنطوریکه در مثال واضح است ، فعل و اسم هنگامی که از 
 شود . برده می

Much    هامنندSome   شود . اسامی غیرقابل شامرش همراه با فعل مفرد به کار برده می برای 

  مثال : 

How much information does your teacher need? 

 

 

 های زیر توجه کنید . برای درک بیشرت استفاده از اسامی قابل شامرش و غیرقابل شامرش به مثال

A: The students need to read many books about lintory 

B: plene buy a lot of bread for breakfast.

C: could you plene bring me a glass of water ? 

D: How much milk do you drink each day ?

 به کار رفته است .  drinkاسم غیرقابل شامرش هست که همراه با فعل مفرد  D  ،milkدر مثال شامره 

E: How many pencils do you have in your bag?

much

Some 
She needs Information. 
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 اسم قابل شامرش جمع است که همراه با فعل جمع به کار رفته .اسامی غیرقابل  E   ،manyدر مثال شامره 
 شامرش شامل موارد زیر هستند : 

  butter   ،meat   ،bread*غذاها : 

   water   ،milk  ،oxygen  ،smoke*مایعات ، گازها : 

  rice  ،sugar*چیزهای ریز : 

   Japanese  ،English   ،Arabic*اسامی زبانها : 

*اسمهایی که شکل و سازهای مختلف دارند مثل : وسایل سفر ، پوشاک ، مبلامن ، و اسامی زیر : 
homework   ،information   ،manic  ،money   ،damage   ،anger  ،advice  

 غیرقابل شامرش ذکر شده است .  های رایج اسامیبرای سهولت تشخیص دانش آموزان ، منونه

کنند با استفاده از ترجمه مجله به مفرد یا جمع ، و تشخیص اسامی در جدول زیر ، به دانش آموزان که سعی می
 کند . قابل شامرش و غیرقابل شامرش پی بربند کمک شایانی می

   

 اسم قابل شامرش غیرقابل شامرش
 Work کار هرنی کار

Glass لیوان شیشه
Light المپ نور

Time دفعه، بار ، نوبت  وقت 
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سامی قابل شامرش اشاره ، اگر معنای لیوان داشته باشد به ا glassدهد برای مثال کلمه جدول زیر نشان می
 دارد و اگر معنای شیشه بدهد به اسامی غیرقابل شامرش اشاره دارد . 

 در زبان انگلیسی  «a   an»کاربرد 

 شود دارد . استفاده می صدایی که بعد از آنی صدادار و یا حروف بیبه کلمه anو  aکاربرد 

 شود . استفاده می a، ...( از  b  ،c  ،tصدا )بیمثال : برای حروف 

mall cars a 

ed appler a

 شود : استفاده می an( از  o   ،i  ،e  ،u  ،aاّما برای حروف صدادار )

nteresting moviei na 

pplea na 

 آید . در زبان انگلیسی قبل از اسم می صفتکند که بیان می a small carهمچنین مثال 

NounsAdjectiveNumbers
Car 

Apple
movie 

Small 
Red

Interesting

a/ one 
a/one

an/ one
Synonyms in Lesson 1 

 کنیم. هایی را که در منت استفاده شده است ، را برای یادگیری بهرت در این صفحه ذکر میدر این قسمت مرتادف

http://konkursara.com


v 

Amazing = wonderful 

quit = give up

Seek = search for

Fortunately =luckily

Largely =greatly

To think of = to imagine

To form = make up
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