
تو درس سوم قراره در مورد اعداد تو انگلیسی یاد بگیریم و همچنین می خوایم خیلی ساده اگه کسی 

 ازمون در مورد سنمون پرسید بتونیم راحت بهش جواب بدیم،بریم سراغ درس سه!

 اول به این تصویر توجه کنین:

 رند،در سمت چپ شکل عددی و در سمت راست نوشتاری شونه.وجود دا 10تا  1در تصویر باال اعداد از 

موضوعی که یادگیری اعداد رو در زبان انگلیسی خیلی ساده می کنه وجود قانون های ثابت در روند 

قبل از پیدا کنین مثل آب خوردن اعداد رو یاد می گیرین. ه اگه تسلط کافی روی  اونهاافزایش اعداده ک

باید یاد بگیریم:رو عدد دیگه بررسی این قوانین دو تا 



بریم سراغ بررسی یه سری قانونای ساده که تو اعداد انگلیسی اتفاق می افتن؛ابتدا اینکه اعداد خوب!

 یک تا دوازده رو حسابی یاد بگیرین و تمرین و تکرار کافی داشته باشین واسه کسب تسلط کافی.

 گروه اعداد 13 تا 19: واسه ساختن اعداد 13 تا 19 فقط و فقط کافیه به انتهای اعداد این گروه

teen 

 اضافه کنین!

 در عکس زیر به این موضوع دقت کنین:

همونطور که 

کامال مشخصه اعداد 13 الی 19 دقیقا از یک عدد یکان 1تا9 به عالوه یک پسوند ثابت ساخته

 شدند.فقط دو تا استثنا وجود داره و اعداد کمی تغییر می کنند و آن دو عدد سیزده و پانزده هستند.

 گروه اعداد 20 تا 90:

 به تصویر صفحه بعدی توجه کنین:



اگر دقت کنین دوباره شاهد یک قانون ثابت و 

اضافه شدن یک پسوند ثابت برای ساخت اعداد 20 الی 90 هستیم که این پسوند ثابت و انتهایی

ty 

هست.

پیدا می کنند که می بایست دقت و همچون گروه قبلی بعضی از این اعداد کمی تغییر در نحوه نوشتن 

ی به خرج بدین.فکا  

گروه سوم هم که می تونیم بگیم ساده ترین گروه در این بینه نوشتن و گفتن اعداد برای مثال بین 20تا30 

رو بگیم یا بنویسیم و  80یا  30یا  20هست که فقط کافیه ابتدا عدد اول آغازین برای مثال  90تا80یا بین 

را انتخاب کنیم. برای مثال به اعداد زیر دقت کنین: 9تا  1بعد هم عدد مورد نظرمون از   

Twenty-five / 25 

Eighty-eight / 88 

Fifty-nine / 59 

Forty-three / 43 

Sixty-seven / 67 



موضوع مهم دیگه ای که در درس سوم در موردش صحبت می شه یاد گرفتن چند پرسش و پاسخ ساده 

 است که در ادامه آورده شدند:

 سؤال و جواب اول:

When is = When’s your birthday? 

 روز تولد تو کی هست؟)چه زمانی است؟(

It is = It’s in … . 

)در جای خالی اسم ماه تولدمون میاد( تولد من( است در ... . آن )روز  

 سؤال و جواب دوم:

How old are you? 

 تو )یا شما( چند ساله هستی؟)هستید؟(

(1) I am = I’m … .

(2) I am = I’m … years old.  

باید عدد برای این سؤال دو نوع پاسخ وجود داره که پاسخ دوم کمی رسمی تره و در جای خالی هم 

(1).... سالمه /(2).سنمون رو قرار بدیم و معنی جمله خواهد بود: من ... ساله هستم  




