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کمیت سنج ها
زمانیکه قصد داریم در مورد تعداد یا مقدار چیزی اطالعات بیشتری ارائه کنیم از کمیت سنج ها
( )Quantifiersاستفاده میکنیم .در واقع کمیت سنج ها به سوال های "? "How muchو
"? "How manyبه معنای "چقدر  /چند تا؟" پاسخ میدن .گاهی اوقات از کمیت سنج ها به عنوان
یک معرف اسم استفاده میکنیم .برای آشنایی با این نوع کلمات به مثال های زیر توجه کنین:
Most students go to university at the age of eighteen.
•

•

اکثر دانش آموزان در هجده سالگی به دانشگاه میرن.
There is some cake in the kitchen

•

مقداری کیک در آشپزخانه هست.

•

او مقدار زیادی میوه میخوره.

She eats lots of fruit.

•

•

کمیت سنج ها با اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش
به طور کلی همراه با اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش از کمیت سنج های زیر استفاده میکنیم:

معنی

کمیت سنج

معنی

کمیت سنج

هیچ

no

همه

all

هر  /هیچ

any

مقداری

some

اکثر

most

بیشتر

more

بسیاری

a lot of

کمتر

less

کافی

enough

بسیاری

lots of

آموزش زبان انگلیسی روزانه

www.dailyenglish.ir

صفحه | 27

به مثال های زیر دقت کنین:
We have lots of time.
•

ما زمان زیادی داریم.

•

کیارش دوستان زیادی داره.

•

نمیتونم برم بیرون .هیچی پول ندارم.

•

مقدار زیادی غذا اونجا بود ولی هیچی نوشیدنی نبود.

Kiarash has lots of friends.

I can't go out. I've got no money.

There was a lot of food but no drinks.

Add more cream to the sauce.
•

خامه بیشتری به سس اضافه کن.

•

آیا به اندازه کافی دسر روی میز هست؟

?Is there enough dessert on the table

•

•

•

•

•

•

عالوه بر کمیت سنج های متدوال باال ،از موارد زیر که بیشتر حالت محاوره ای و عامیانه دارن همراه
با اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش استفاده میکنیم:

معنی

کمیت سنج

معنی

کمیت سنج

مقدار زیادی  /کلی

a load of

مقدار زیادی  /کلی

plenty of

مقدار زیادی  /کلی

loads of

مقدار زیادی  /کلی

heaps of

مقدار زیادی  /کلی

tons of
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به عنوان مثال:
We have loads of time.
•

ما کلی وقت داریم.

•

مهال کلی رفیق داره.

•

کلی غذا اونجا بود.

Mahla has plenty of friends.

There was heaps of food.

•

•

•

کاربرد کمیت سنج های  someو any
ً
غالبا کمیت
معموال ً از کمیت سنج  someدر جمالت منفی و سوالی استفاده نمیکنیم .در این موارد
سنج  anyرو بکار میبریم .به عنوان مثال:
?Do you have any children
•

آیا (هیچ) فرزندی داری؟ (جمله سوالی)

•

من در مهمونی هیچ دوستی رو ندیدم( .جمله منفی)

I didn't see any friends at the party.

We saw some lions at the zoo, but we didn't see any tigers.

•

•

•

ما چند تا  /تعدادی شیر داخل باغ وحش دیدیم ،ولی هیچ ببری ندیدیم( .جمله مثبت و منفی)
نکته :در ترجمه فارسی معموال ً  anyدر جمالت سوالی ترجمه نمیشه .به همین دلیل در مثال اول اون
رو داخل پرانتز قرار دادیم.
استثنا
در جمالت منفی و سوالی که یک درخواست یا پیشنهاد رو مطرح میکنن میتونیم از  someاستفاده
کنیم .مثال:
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?Would you like some tea
•

مقداری چای میل داری؟

•

ً
لطفا.
چند تا سیب میخوام

I want some apples, please.

•

•

کمیت سنج ها با اسامی قابل شمارش
برخی از کمیت سنج ها تنها میتونن همراه با اسامی قابل شمارش استفاده بشن .برای آشنایی با این
موارد جدول زیر رو مشاهده کنین:

معنی

کمیت سنج

معنی

کمیت سنج

کمتر

fewer

تعداد زیادی

many

هر یک

each

چندین

several

هر یک از این دو

either

هر دو

both

تعداد کمی

(a) few

هیچ یک از این دو

neither

برای در بهتر این موضوع به مثال های زیر توجه کنین:
Many people feel that the law should be changed.
•

افراد زیادی معتقدن که قانون باید تغییر کنه.

•

هر پاسخ  20امتیاز داره.

•

صبح امروز چندین نامه رسید.

Each answer is worth twenty points.

Several letters arrived this morning.

آموزش زبان انگلیسی روزانه

•

•

•

www.dailyenglish.ir

صفحه | 30

Both women were French.
•

هر دو زن فرانسوی بودن.

•

میتونی در دو طرف (هر یک از دو طرف) خیابان پارک کنی.

You can park on either side of the street.

I need to buy a few things from the store.
•

•

•

•

من باید چند (تعداد کمی) چیز از فروشگاه بخرم.

عالوه بر کمیت سنج های متدوال باال ،از موارد زیر که بیشتر حالت محاوره ای و عامیانه دارن فقط
همراه با اسامی قابل شمارش استفاده میکنیم:

معنی

کمیت سنج

معنی

کمیت سنج

صدها

hundreds of

چندی

a couple of

هزاران

thousands of

به عنوان مثال:
I’ll be back in a couple of minutes.
•

من تا چند دقیقه دیگه برمیگردم.
There were hundreds of people at the meeting.

•

•

•

صدها نفر در جلسه حضور داشتن.

کاربرد  either ، bothو neither
معموال ً زمانیکه میخوایم در مورد دو چیز یا شخص صحبت کنیم ،از کمیت سنج های either ، both
یا  neitherاستفاده میکنیم .برای درک کاربرد و تفاوت این کلمات به جدول زیر توجه کنین:
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یک سوپرمارکت

بیشتر از دو سوپرمارکت

دو سوپرمارکت

The supermarket was

Both the supermarkets

All the supermarkets were

closed.

were closed.

closed.

هر دو سوپرمارکت بسته بودن.

سوپرمارکت بسته بود.

همه سوپرمارکت ها بسته بودن.

The supermarket wasn’t

Neither of the

None of the supermarkets

open.

supermarkets was open.

were open.

سوپرمارکت باز نبود.

هیچ یک از دو سوپرمارکت باز

هیچ کدوم از سوپرمارکت ها باز

نبودن.

نبودن.

I don’t think the

I don’t think either of the

I don’t think any of the

supermarket was open.

supermarkets was open.

supermarkets were open.

فکر نمیکنم که سوپرمارکت باز

فکر نمیکنم هر یک از دو

فکر نمیکنم هیچ یک از

بود.

سوپرمارکت باز بودن.

سوپرمارکت ها باز بودن.

کمیت سنج ها با اسامی غیر قابل شمارش
برخی از کمیت سنج ها فقط میتونن همراه با اسامی غیر قابل شمارش استفاده بشن .برای آشنایی
با این موارد جدول زیر رو مشاهده کنین:

معنی

کمیت سنج

معنی

کمیت سنج

کمی

a bit of

مقدار زیادی

much

کمی

a little

برای آشنایی با کاربرد این کمیت سنج ها به مثال های زیر دقت کنین:
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•

•

•

Would you like a little juice?
کمی آبمیوه میل داری؟

•

.برای پختن پاستا به کمی کره نیاز دارم

•

.دیشب خیلی ترافیک بود

•

I need a bit of butter to cook pasta.

There was so much traffic last night.
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تمرین کمیت سنج ها
1. They have had (much / any / lots of) _______ homework in
mathematics recently.
2. How (much / many / few) _______ time do you need to finish the
work?
3. There are too (a lot / little / many) _______ students in the library.
4. Have you visited (some / any / much) _______ foreign countries?
5. They say (many / most / little) _______ knowledge is a dangerous
thing.
6. He's having (a lot / many / much) _______ of trouble passing his
driving test.
7. He knows (few / a little / many) _______ English.
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جواب تمرین کمیت سنج ها
1. They have had lots of homework in mathematics recently.
2. How much time do you need to finish the work?
3. There are too many students in the library.
4. Have you visited any foreign countries?
5. They say little knowledge is a dangerous thing.
6. He's having a lot of trouble passing his driving test.
7. He knows a little English.
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