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ضمایر ملکي – صفات ملکي Possessive Pronouns-Possessive Adjectives
ضمایر ملکيPossessive Pronouns :

ضوبیز هلکی کلوبتی ّستٌذ کِ ػالٍُ ثز ضویز ثَدى ،هبلکیت را ثیبى هیکٌٌذ ٍ در حقیقت ثِ جبی صفت هلکی ٍ اسن هی ًطیٌٌذ ٍ ثبیذ ثِ
ایي ًکتِ تَجِ داضت کِ ضویز کلوِ ای است کِ جبی اسن هی ًطیٌذ ٍ ثزای رفغ تکزار اسن ثِ کبر هیرٍد.
ضوبی هلکی ػجبرتٌذ اس:
ر
جوغ
هبل هب
هبل ضوب
هبل آًْب

هفزد

ours

هبل هي

mine

yours

هبل تَ

yours

هبل اٍ /هذکز/

his

هبل اٍ /هؤًث/

hers

هبل آى /غیز اًسبى/

its

theirs

ضوبیز هلکی در ػیي ایٌکِ ضویز ّستٌذ حبلت هبلکیت را ًیش ثیبى هیکٌٌذ.
هثبل:
آى کتبة هبل هي است.
اٍ یکی اس دٍستبى ضوب است.

That book is mine.
She is a friend of yours.

صفات ملکي:possessive adjectives:
صفت هلکی را ًجبیذ ثب ضویز هلکی اضتجبُ کزد .ثِ ایي هؼٌی کِ صفت هلکی ّوَارُ ثب یک اسن /هَصَفّ /وزاُ است .در حبلی کِ ضویز
هلکی جبیگشیي صفت هلکی ٍ هَصَف آى هیضَد.
صفبت هلکی ػجبرتٌذ اس:
هفزد

جوغ
هبل هب

our

هبل هي

my

هبل ضوب

your

هبل تَ

your

هبل اٍ /هذکز/

his

هبل آًْب

their

هبل اٍ/هؤًث/

her

هبل آى /حیَاى/اضیبء/

its

هثبل:
ایي هبضیي ،هبضیي هي است.

This car is my car.

ایي خبًِ ،خبًۀ آًْبست.
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This house is their house.
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در دٍ جولۀ ثبال ثزای اجتٌبة اس تکزار کلوبت  ٍ house ٍ carثیبى هبلکیت ،اسضوبیز هلکی  theirs ٍ mineثِ صَرت سیز استفبدُ هیگزدد.
ایي هبضیي هبل هي است.

This car is mine.

ایي خبًِ هبل آًْبست.

This house is theirs.

درحقیقت کلوبت  theirs ٍ mineدرجوالت ثبال ثِ تزتیت جبیگشیي ػجبرات  their house ٍ my carضذُ اًذ.
ًکتِ :کلوۀ  ownثب صفبت هلکی تزکیت ضذُ جبی اسن را هیگیزد ٍ آى را ضویز هطتزک هی ًبهٌذ .ایي ضویز در توبم اضخبظ ثِ یک
صَرت است ٍ جٌجۀ تأکیذ دارد.
هثبل:
اٍ پَلی را کِ هبل خَدش ثَد ثزداضت.

He took the money which was his own.

اگز کلوۀ  ownقجل اس اسوی قزار گیزد ٍظیفۀ ٍصفی دارد.
هثبل:
اٍ پزًذگبى خَدش را غذا هی دّذ.
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She feeds her own poultry.
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کاربرد : It, There
موارد کاربرد :There
در صَرتی کِ ثخَاٌّذ اس ٍجَد چیشی یب کسی گفتگَ کٌٌذ اس  thereدر آغبس جولِ استفبدُ هیکٌٌذ.
هثال ثِ جبی جولۀ:
.A pen is on the table

اس جولۀ:
.There is a pen on the table

استفبدُ هیکٌٌذ .یب ثِ جبی جولۀ:
.Two men are in the room

اس جولۀ:
.There are two men in the room

استفبدُ هیکٌٌذ.
ثبیذ تَجِ داضت کِ فبػل جولِ هَقؼی کِ  ، thereآغبس جولِ استّ ،وَارُ ًکزُ است ٍ فؼل جولِ ًیش اس هطتقبت  to beاست .اگز فبػل
هؼزفِ ثبضذ there ،آغبسجولِ قزار ًویگیزد .هثالً ًوی تَاى گفت :
There was the book on the table.

ثِ جبی جولۀ ثبال ثبیذ جولِ ثِ صَرت سیز ثیبى ضَد:
The book was on the table.

 thereاگز در آغبس جولِ ثبضذ ٍ دًجبل آى یکی اس هطتقبت فؼل  to beدر آیذّ ،ویطِ هجوَػبً ثِ هؼٌی “ٍجَد داضتي” ،تزجوِ هیضَد.

موارد کاربرد :it
اگز  itدر آغبس جولِ قزار گیزد ،در هَارد هختلف سیز ثِ هفبّین هختلفی ثِ کبر هیرٍد:
هَقؼی کِ اس ضزایط گًَبگَى جَی ،اسجولِ ،سزدی ،گزهی ،ثزفی ،ثبراًی ،طَفبًی ٍ ،اثزی ثَدى ٍ غیزُ گفتگَ ضَد ،اس itدر آغبس جولِ
استفبدُ هیضَد.
هثبل:
ثبراى هی ثبرد.

It is raining.

َّا سزد است.

It is cold.

َّا طَفبًی است.

It is stormy.

ٍقتی کِ ثحث اس ثؼذ هسبفت ٍ فبصلۀ ثیي دٍ هکبى است.
هثبل:
خیلی دٍر ًیست.

It is not very far.
It is ten kilometers from here to the
nearest town.

اس ایٌجب تب ًشدیک تزیي ضْز دُ کیلَهتز فبصلِ است.

ٍقتی کِ ثحث اس سهبى ٍ سبػت است.
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هثبل:
سبػت  ۶است.

It is 6:00 o’clock.

سبػت  ۱۲است.

It is 12:00 o’clock.

دیز ٍقت است.

It is late.

ٍقتی کِ ثِ دًجبل فؼل  to beصفتی ٍاقغ ضَد ٍ ،فبػل ٍاقؼی ،هصذر ثبضذ ،جولِ را ثب  itآغبس هیکٌٌذ .در ایي صَرت ،آى را فبػل
تطزیفبتی یب  formal subjectگَیٌذ.
هثبل:
حل کزدى ایي هسئلِ دضَاراست.

It is difficult to solve this problem.

ٍقتی جولِ ای ثب قضیِ ای ضزٍع ضَد ،ثْتز است فؼل اصلی جولِ را ثؼذ اس  itدر آغبس جولِ ثِ کبر ثزد ٍ قضیِ را در آخزجولِ قزار داد.
هثبل:
ایي کِ اٍ ٌَّس ثبسًگطتِ است ،ػجیت
است.

That he has not returned yet is
strange.

کِ ثزاسبس قبًَى فَق جولۀ ثبال ثْتز است ثِ صَرت سیز ًَضتِ ضَد.
ایي کِ اٍ ٌَّس ثبسًگطتِ است ،ػجیت
است.

It is strange that he has not returned
yet.

گبّی ثزای اضخبظ ثِ کبر هیرٍد ٍ در آغبس جولِ قزار هیگیزد.
هثبل:
اٍکیست؟ اٍ آقبی اسویت است.

Who is it? It is Mr. Smith.

گبّی ثِ ػٌَاى ضویزفبػلی ،جبًطیي اضیبء ٍ غیز اًسبى هیضَد.
هثبل:
آى هبل ضوبست.

It is yours.

ثب فؼل  to beثزای ثیبى تأکیذ ثِ کبر هیرٍد.
هثبل:
هزی ثَد کِ آى را ثِ هي گفت.

It was Mary who told me it.

ثِ ػٌَاى فبػل ،ثب افؼبل غیز ضخصی کبرثزد دارد.
هثبل:
ثِ ًظز هی رسذ.

It seems.

ثِ ًظز هی رسذ.

It appears.
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تبدیل اسم غير قابل شمارش به اسم قابل شمارش
Rules for Changing Uncountable Noun into Countable Noun
چگووه اسم غير قابل شمارش را مي توان قابل شمارش ومود؟
ثٌَیسین
.
ثزای ثیبى یک ٍاحذ اس اسوی کِ غیز قبثل ضوبرش است ثبیذ ٍاحذ آى را کِ یک اسن قبثل ضوبرش هی ثبضذ را در اثتذاء آى
هثبل:
یک ثطزی ضیز

a bottle of milk

یک فٌجبى قَُْ

a cup of coffee

یک ًبى /یک قزظ ًبىa loaf of bread /

یک ثستِ ضکالت a bar of chocolate

یک لیَاى آة

a glass of water

یک قبلت صبثَى

a bar of soap

ثٌبثز ایي کلوبت  /bar, cup, glass, bottle, loaf/در ایٌجب قبثل ضوبرش ثَدُ ٍ هی تَاى اس آًْب ثزای قبثل ضوبرش کزدى اسبهی غیز
قبثل ضوبرش استفبدُ کزد.
هثبل:
تؼذادی ثطزی ضیز

some bottles of milk

سِ فٌجبى چبی three cups of tea

قواعد جمع بسته اسم
Rules for Changing Singular Noun into Plural Form

تعداد :اسم مفرد /اسم جمعNumber: Singular Noun/ Plural Noun :
اسم مفرد /اسم جمع:
اسن ثِ طَر کلی ثِ دٍ صَرت در جولِ دیذُ هیضَد :اسن هفزد ٍ اسن جوغ
اسم مفرد:
اسن هفزد ثز یک ضیء یب حیَاى داللت هی کٌذ.
هثبل:
یک پزتقبل

an orange

یک پسز

a boy

یک کتبة

a book

یک سزثبس

a soldier

یک هزد

a man

یک سگ

a dog

اسم جمع:
اسن جوغ ثز ثیص اس یکی داللت هی کٌذ.
هثبل:
تؼذادی پزتقبل

some
oranges

تؼذاد سیبدی
پسز

many
boys

تؼذادی هزد

some men

چٌذیي سزثبس

several
soldiers
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دٍ
two
کتبة books
چْبر
سگ

four
dogs

http://www.abcxyz.ir
https://www.facebook/abcxyz.ir

