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 سالم

 !به اولین درس از دوره آموزش صوتی گرامر زبان انگلیسی خوش آمدید

در این درس، شما با اسامی جمع و مفرد در انگلیسی آشنا می شوید. اسامی جمع و 
مفرد در انگلیسی ، جزو مباحث مهم است که نکات ظریفی هم دارد. شما در درس اول 

 .دوره آموزش صوتی گرامر انگلیسی با این مبحث به صورت کامل آشنا خواهید شد

انگلیسی بسیار ساده به نظر می رسد؛ اما در نگاه اول، موضوع جمع و مفرد در زبان 
 .مواردی که در این دوره صوتی یاد می گیرید، بسیار خاص هستند

بیایید سریعتر شروع کنیم و موارد مهم اولین درس این دوره آموزشی را با هم یاد 
 .بگیریم
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 !امی خاص در زبان انگلیسی با حالت جمع و مفرد یکساناس

در زبان انگلیسی، یک تعداد از اسامی هستند که حالت مفرد و جمعشان یکی است، 
به معنی گوسفند جزو اسامی خاصی است که چه تک باشد و چه جمع  Sheep مثالا 

 .به کار می رود Sheep باشد، همان

 :مثال

One sheep 

Ten sheep 

Sheep دیگر s گیرد و حالت مفرد و جمعش یکی است. باز هم از این نوع جمع نمی
 :داریم اسامی

Series   هاها یا سریال / سریالسری / سری 

 Aircraft  هواپیما / هواپیماها 

 Species  هاگونه / گونه 

Fish   هاماهی / ماهی 

Deer   هاآهو / آهو 

 Means  وسیله / وسایل 

 :زنمبرایتان مثال میاز این لغات که گفتم، 

This means of transport saves energy 

 .کنداین وسیله نقلیه در مصرف انرژی صرفه جویی می

 :اش را هم ببینیمحاال برویم شکل جمع

Both means of transport saves energy 
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 .کنندهر دو وسیله نقلیه در مصرف انرژی صرفه جویی می

یعنی ،  Both means و در جمله دوم گفتم  This means بینید که در جمله اول گفتممی 
 .حالت جمع و مفرد در دو حالت یکی است

  

 :در دو حالت جمع و مفرد ببینم species بیایید چند مثال از

This species of insect is rare 

 .این گونه از حشرات کمیاب است

 These species of insect are rare 

 .های حشرات کمیاب هستنداین گونه

 

 :می رسد که مثالش را در دو حالت جمع و مفرد خواهید دید aircraft نوبت به مثال از

  

I see an aircraft on the runway 

 .بینمروی باند فرودگاه یک هواپیما می

  

I see several aircraft on the runway 

 .بینیمگاه میچند هواپیما روی باند فرود

  

،  several aircraft و  an aircraft دیدید که حالت جمع و مفردشان یکی است و گفتیم
 .جمع به آن اضافه نشده است s دیگر



 دوره آموزش صوتی گرامر زبان انگلیسی با موضوع جمع و مفرد

www.Englishwithkoorosh.com 

 اسامی مفرد و فعل جمع در زبان انگلیسی

موضوع دیگر اینکه یکسری از اشیا از نظر تعداد مفرد هستند؛ اما در گرامر انگلیسی 
 .وند، فعلشان هم جمع استشجمع حساب می

Glasses   عینک 

 Pajamas  پیژامه 

 Pliers  انبردست 

 Trousers  شلوار 

 Jeans  شلوار جین 

Slacks   شلوار 

 Pants  شلوار 

 Shorts  شورت 

 Scissors  قیچی 

Nail clippers   ناخن گیر 

 .با این کلمات جمله بسازیم تا با آن چیزی که گفتم بیشتر آشنا شویمحاال بیایید 

 !می خواهیم بگوییم: شلوار تو روی رختخواب است 

Your pants are on the bed! 

  

شلوار از نظر تعداد مفرد محسوب می شود؛ اما در گرامر انگلیسی جمع به حساب می 
 .آید و فعل آن هم باید جمع باشد



 دوره آموزش صوتی گرامر زبان انگلیسی با موضوع جمع و مفرد

www.Englishwithkoorosh.com 

  

طور  این« این عینک را چند خریدی؟»مثال وقتی در زبان انگلیسی می خواهیم بگوییم 
 :ی گوییمم

How much did you pay for these glasses? 

 !یعنی این عینک these glasses انگار جمع است؛ اما glasses در نگاه اول 

  

 !یک سوال مهم

احتماال برای شما این سوال پیش آمده است که اگر بخواهیم بگوییم چهار تا عینک یا 
 پنج تا شلوار، آن وقت چه کار کنیم؟

به کمک ما می آید... هر زمان خواستید که اسامی مفرد که با فعل  «Pair» تاینجا، عبار
 .استفاده کنید Pair جمع همراه می شوند را جمع ببندید، می توانید از

  

  یعنی یک شلوار جین و  a pair of jeansدر زبان انگلیسی، ما می توانیم اینطور بگوییم
two pairs of jeans  ،یعنی دوتا شلوار جین  a pair of pliers یعنی یک عدد انبردست و 

three pairs of pliers  یعنی سه تا انبردست. 

I want to buy two pairs of glasses 

 .خواهم دوتا عینک بخرممی

  

چند بار این مطالب را بخوانید و سعی کنید با توجه به مطالبی که گفتم خودتان هم 
دتان خیلی به یادگیری عمیق شما کمک جمله بسازید؛ زیرا جمله ساختن توسط خو

 .کندمی
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 :تمرین 

 .حاال که این موضوع را یاد گرفتید، جمالت زیر را به زبان انگلیسی برگردانید و بنویسید

 .من به بازار رفتم و سه گوسفند اسباب بازی خریدم .1
 !لطفا عینک من را تمیز کن .2
 .من دو شلوار جین برای فصل پاییز خریدم .3
 .امروز صبح، چند هواپیما را در آسمان مشاهده کردم .4
 .ماهی ها زندگی جالبی دارند .5

  

 .بودید از شما متشکریم من از اینکه تا انتهای این درس همراه
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