
کاملترین راهنمای اعداد و شمارش در زبان انگلیسی

 شمردن شاید جزو مهم ترین کارهاییست که هر انسانی باید بلد باشد. یادگیری اعداد در زبان انگلیسی شاید برای
 شما که دوست دارید زبان انگلیسی را بهتر صحبت کنید خیلی اهمیت داشته باشد. آیا تا به حال به تاثیر اعداد در
 زبان و آموزش آن فکر کرده اید؟! آموزشگاه زبان ایران آکسفورد امروز هر چیزی که در مورد آموزش اعداد انگلیسی
.نیاز دارید را به شما آموزش می دهد

 اینکه چگونه ما میتوانیم با استفاده از اعداد زبان را بیاموزیم؟! یکی از موثر ترین راه های آموزش زبان استفاده از
 اعداد است. ما میتوانیم با استفاده از اعداد زبان را به دیگران بیاموزیم. همچنین با استفاده از اعداد ترتیبی یا
.شمارشی میتوانیم درک بهتری از زبان، که اعداد یکی از اصلی ترین اصولش اعداد است استفاده کنیم

لیست مطالب

اعداد اصلی انگلیسی

 اعداد ترتیبی انگلیسی

خواندن اعشار در زبان انگلیسی

خواندن عدد کسری در زبان انگلیسی

نحوه گفنت در صد به انگلیسی

بیان مبلغ پول در انگلیسی

 نحوه گفنت عدد سال به انگلیسی

نحوه گفنت عدد صفر به انگلیسی

http://fraction-in-english/
https://iranianlc.com/wp-admin/post.php?post=16334&action=edit#say-zero-in-english


اعداد در زبان انگلیسی

آموزش اعداد انگلیسی؛ اعداد اصلی و اعداد ترتیبی کدام ها هستند؟

برای آموزش اعداد انگلیسی خیلی مهم است بدانید که ما دو نوع عدد داریم؛ عدد اصلی و اعدادد ترتیبی

.صفت هستند و به تعداد (کمیت) اشاره دارند (یک ، دو ، سه ، غیره ) Cardinal اعداد اصلی

.اسم هستند و به چندمین بودن اشاره دارند (اولین ، دومین ،سومین ، غیره) Ordinal اعداد ترتیبی

اول بیایید اعداد اصلی انگلیسی را یاد بگیریم

 ما در این جدل از ۱ تا ۱.۰۰۰.۰۰۰ میلیون را برایتان می شماریم. هم در انگلیسی هم فارسی حتما این جدول را
.خوب ببنید تا به خوبی با آن آشنا شوید. اعدادد اصلی بخش مهمی در آموزش اعداد انگلیسی است

Mean Cardinal Number
صفر Zero 0
یک One 1
دو Two 2



سه Three 3
چهار Four 4
پنج Five 5
شش Six 6
هفت Seven 7
هشت Eight 8
نه Nine 9
ده Ten 10
یازده Eleven 11
دوازده Twelve 12
سیزده Thirteen 13
چهارده Fourteen 14
پانزده Fifteen 15
شانزده Sixteen 16
هفده Seventeen 17
هجده Eighteen 18
نوزده Nineteen 19
بیست Twenty 20
بیست و یک Twenty _one 21
بیست و دو Twenty-two 22
بیست و سه Twenty-three 23
بیست و چهار Twenty-four 24
بیست و پنج Twenty-five 25
بیست وشش Twenty-six 26
بیست و هفت Twenty-seven 27
بیست و هشت Twenty-eight 28
بیست و نه Twenty-nine 29
سی Thirty 30
سی ویک Thirty-one 31
چهل Forty 40
پنجاه Fifty 50
شصت Sixty 60



Examples: 
• There are twenty-five people in the room. 
• He was the fourteenth person to win the award. 
• Six hundred thousand people were left homeless after the earthquake. 
• I must have asked you twenty times to be quiet. 
• He went to Israel for the third time this year.

حاال با اعداد ترتیبی زبان انگلیسی آشنا شوید

.حاال بیایید اعداد ترتیبی زبان انگلیسی بهتر بشناسید

هفتاد Seventy 70
هشتاد Eighty 80
نود Ninety 90
صد One hundred 100
پانصد Five hundred 500
یک هزار One thousand 1,000
 یک هزار و
پانصد

One thousand five hundred or fifteen 
hundred 1,500

صد هزار One hundred thousand 100,000
یک ملیون One million 1,000,000

Number Ordinal Mean

1 First اول

2 Second دوم

3 Third سوم

4 Fourth چهارم

5 Fifth پنجم

6 Sixth ششم

7 Seventh هفتم

8 Eighth هشتم

9 Ninth نهم

10 Tenth دهم

11 Eleventh یازدهم



12 Twelfth دوازدهم

13 thirteenth سیزدهم

14 Fourteenth چهاردهم

15 Fourteenth پانزدهم

16 Sixteenth شانزدهم

17 Seventeenth هفدهم

18 Eighteenth هجدهم

19 Nineteenth نوزدهم

20 twentieth بیستم

21 Twenty-first بیست و یکم

22 Twenty-second بیست و دوم

23 Twenty-third بیست و سوم

24 Twenty-fourth بیست و چهارم

25 Twenty-fifth بیست و پنجم

26 Twenty-sixth بیست و ششم

27 Twenty-seventh بیست و هفتم

28 Twenty-eighth بیست و هشتم

29 Twenty-ninth بیست و نهم

30 thirtieth سی ام

31 Thirty-first سی و یکم

40 fortieth چهلم

50 Fiftieth پنجاهم

60 Sixtieth شصتم

70 Seventieth هفتادم

80 Eightieth هشتادم

90 Ninetieth نودم

100 Hundredth صدم

500 Five hundredth پانصدم

1,000 Thousandth یک هزارم

1,500 one thousand five
hundredth

 یک هزار و
پانصدم

100,000 hundred 
thousandth صد هزارم



نحوه خواندن اعشار در زبان انگلیسی

 بخوانید. سپس هر رقم را به صورت جداگانه "Point" در انگلیسی اعشار را با تاکید بخوانید و به صورت عنواِن
بخوانید. یادتان باشد پول از این طریق خوانده نمی شود و در ادامه به آن اشاره می کنیم

خواندن کسر ها در زبان انگلیسی

 کسر ها هم در آموزش بان انگلیسی باید حتما مورد توجه باشند. از اعداد اصلی استفاده کرده و آنهارا برای 
 صورِت کسر، و اعداد ترتیبی را برای مخرج کسر بخوانید.اگر صورِت مخرج بزرگ تر از 1  است، اعداد ترتیبی را
 این مربوط به همه اعداد است به جزعدد 2 که وقتی مخرج باشد .(sixths جمع اضافه می کنیم مثل s) جمع ببندید
"Half" خوانده می شود و اگر بیش از یک عدد باشد "halves".

نحوه بیان درصد به زبان انگلیسی

1,000,000 Millionth یک ملیون ام

Mean Said Writte
n

ممیز پنج  (نیم) Point five 0.5
بیست و پنج صدم Point two five 0.25
هفتاد و سه صدم Point seven three 0.73
صدم ۵ Point zero five 0.05
 ممیز شش هزارو پانصدو بیست و
نه

Point six five two 
nine 0.6529

دو ممیز نود و پنج Two point nine five 2.95

Mean Said Written
یک سوم One third 1/3
 سه
چهارم

Three 
fourths 3/4

پنج ششم Five sixths 5/6
یک دوم One half 1/2
سه دوم Three halves 3/2



.درصدها به راحتی در زبان انگلیسی خوانده می شوند. فقط عدد را بگویید و بعد کلمه "درصد" را اضافه کنید

گفنت مبلغ پول در انگلیسی

 برای خواندن مبلغی ، اول کل عدد را بخوانید ، بعد واحد پول را اضافه کنید. اگر نام واحد پول اعشاری وجود دارد ،
 اعشاری را که به عنوان یک عدد کامل تلفظ می شود دنبال کنید و اگر سکه، اسمی در واحد پول دارد ، آن کلمه را در
 انتها اضافه کنید. توجه داشته باشید که اعشار طبیعی به این ترتیب خوانده نمی شوند. این قوانین فقط در مورد پول
.اعمال می شود

نحوه بیان سال در انگلیسی

 .خواندن سالها در انگلیسی نسبتاً پیچیده است

 به صورت کلی ، وقتی که عدد یک سال چهار رقمی است ، دو رقم اول را به عنوان یک عدد کامل
 میخوانیم ، بعد دو رقم دوم را به عنوان یک عدد کامل دیگر میخوانیم. چند مورد استثنا در این قانون
 وجود دارد. سالهایی را که در 100 سال اول هزاره جدید است را می توان به عنوان اعداد کامل خواند

Mean Pronounced Written
پنج درصد Five percent 5%
بیست و پنج درصد Twenty-five percent 25%
 سی و شش ممیز بیست وپنج
درصد

Thirty-six point twenty-five 
percent 36.25%

صد درصد One hundred percent 100%
چهارصد درصد Four hundred percent 400%

Mean Spoken Writte
n

بیست و پنج دالر Twenty-five dollars $25
پنجاه و دو یورو Fifty two euros €52
صد و چهل پوند one hundred and forty pounds £140

چهل و سه دالر و ۲۵ سنت
forty-three dollars and twenty-five cents (shortened 
to
"forty-three twenty-five" in everyday speech)

$43.25

 دوازده ممیز شصت وشش
یورو

twelve euros sixty-six €12.66

ده ممیز پنجاه پوند ten pounds fifty £10.50



 هم خوانده می شود یا می توان آنها را به عنوان دو عدد دو two thousand fourteen مثال: ۲۰۱۴ که
 .رقمی خواند

.هزاره ها را همیشه به عنوان اعداد کامل میخوانیم چون انجام آنها دشوار است

قرون جدید به صورت تعداد کامل خوانده می شود

 سالهایی که فقط سه رقم دارند را می توان به عنوان یک عدد سه رقمی یا یک عدد یک رقمی و به دنبال آن یک عدد دو
.رقمی خواند

.سالهایی که یک عدد دو رقمی هستند به عنوان یک عدد کامل خوانده می شوند

.برای روشن کردن معنای خود می توانید کلمات "سال" را قبل از هر سال قرار دهید

.الفبا تلفظ می شود BC سالهای قبل از میالد مسیح دنبال می شود ، که به عنوان دو حرف

به شما پیشنهاد می کنیم حتما مطلب ماه های سال به زبان انگلیسی را ببینید

.حتما مطالب آموزش روزهای هفته به انگلیسی را نیز ببینید

مثال های نحوه خواندن عدد سال در انگلیسی

 جالب است که این قوانین در مورد خواندن آدرس خیابان ها هم اجرا می شود. خواندن این مطالب جذابیت های
 زیادی دارد که میتوانیم از آن لذت ببریم، ما درکنار یادگیری اعداد انگلیسی، گوشه ایی از خوِد زبان را هم
...یادمیگیریم که بسیار کمک کننده است. پس بیاید باهم به خواندن ادامه مطالب بپردازیم

Mean Spoken Written

دوهزار و چهارده twenty fourteen or two thousand 
fourteen 2014

دو هزار و هشت two thousand eight 2008
دو هزار two thousand 2000
هزار و نهصد و نود و چهار nineteen forty-four 1944
هزار و نهصد و هشت nineteen o eight 1908
هزار و نهصد nineteen hundred 1900
هزار و ششصد sixteen hundred 1600
هزار و دویست و پنجاه و شش twelve fifty-six 1256
هزار وشش ten o six 1006
هشتصد و شصت و شش eight hundred sixty-six or eight sixty-six 866
بیست و پنج twenty-five 25

https://iranianlc.com/months-of-the-year-in-english/
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نحوه گفنت صفر در انگلیسی

 یکی دیگر از مواردی که در آموزش اعداد انگلیسی خیلی مهم است عدد صفر است. روش های مختلفی برای تلفظ
 عدد 0 وجود دارد که در زمینه های مختلف استفاده می شود. متأسفانه ، استفاده از آن در کشورهای مختلفی که
.انگلیسی زبان هستند متفاوت است. این تلفظ ها در انگلیسی آمریکایی اعمال می شود

مثال هایی از عددهای انگلیسی

 اعداد همیشه یکی از جذاب ترین موضوعات و ابزاری است که میتوانیم به کمک آن چیزهای زیادی را یادبگیریم.
 برای مثال همین زبان انگلیسی ، تا به حال شده که به این جالبی و جذابی یک موضوعی را یاد بگیرید؟! به نظر ما
 این منت یکی از جذاب ترین نوع منت هایی است که میتواند به ما کمک کند تا با استفاده از اعداد و جذابیت هایی که
...دارد زبان را فرابگیریم. در اخر بیاید باهم یک مثال جذاب ببینیم

سه هزار سال قبل از میالد مسیح three thousand BC 3000 
BC

 سه هزار و دویست و پنجاه سال قبل از میالد
مسیح

thirty two fifty BC 3250 
BC

Mean Usage Pronun
ciation

 برای خواندن خوِد شماره ها ، (صفر)
 اعشار ، درصد و شماره تلفن و در برخی
عبارات ثابت استفاده میشود

Used to read the number by itself, in reading  
decimals, percentages, and phone numbers, and 
in some fixed expressions.

Zero

 برای خواندن سال ها ، آدرس ها (O حرف)
.، زمان ها و دما استفاده میشود

Used to read years, addresses, times and 
temperature

O (the 
letter 
name)

 برای گزارش نمره ورزش ها (صفر)
استفاده میشود

Used to report sports score Nil

 در ایالت متحده آمریکا برای گفنت هیچ
.استفاده نمیشود

Not used in the US Nought

Spoken Writing
Three point zero four plus two point zero two makes 
five
point zero six.

3.04+2.02=5.0

There is a zero percent chance of rain. There is a 0% chance of rain

The temperature is twenty degrees below zero. The temperature is -20⁰c

https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/zero_1


You can reach me at zero one seven one, three nine 
zero,
one zero six two

You can reach me at 0171 
390
1062

I live at forty-six o four Smith Street I live at 4604 Smith Street

He became king in fourteen o nine. He became king in 1409

I waited until four o five. I waited until 4:05

The score was four nil The score was 4-0


