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  - اسم

 :Noun as modifier (modify a noun with noun) کننده اسم توصیفاسم به عنوان 

کننده و معرف اسم دیگری که بالفاصله بعد از آن آمده است به کار  توصیفاسم می توانند به عنوان 

می دهد. وقتی  نده اسم اول یک مقدار بیشتر در مورد اسم دوم به ما اطالعاتتوصیف کن رود.به عنوان

 کننده به کار می رود به صورت مفرد می باشد. مثال: اسم به عنوان توصیف

They do not have chicken soup, but they do have potato soup and vegetable 

soup. 

سوپ را  اسم کننده را دارند که توصیفنقش مودیفار یا  chicken, potato, vegetableدر مثال باال 

ع نستیم که چ نوع سوپی دارند و چ نوکرده و نوع آن را معرفی می کنند.که بدون آنها نمی دا توصیف

 یم این بود که آنها سوپ دارند.سوپی ندارند .تمام اطالعی که داشت

 

 کننده تبدیل می شود. توصیفدر جدول زیر نشان داده شده که یک جمله معمولی چگونه به یک جمله با  

 

Using nouns as modifiers 
 
کننده باشد به صورت مفرد به  توصیفقتی که اسم به عنوان و

 کار می رود.
کننده  توصیفبه عنوان  vegetable, officeدر این دو مثال 

 اسم های بعد ازز خود به کار رفته اند.

 
 

The soup has vegetables in it. 
It is a vegetable soup. 

 
 

The building has offices in it. 
It is an office building. 

 

وقتی یک اسم که دارای معرف عددی می باشد به عنوان 
کننده به کار می رود باید از حالت جمع خارج شده واز توصیف 

یا خط تیره استفاده می کنیم. نوشتن آن به صورت زیر اشتباه  –
 می باشد:

Incorrect: she has a five years old son. 

 

The test lasted two hours. 
It was a two-hour test. 

 
 
 

Her son is five years old. 
She has a five-year-old son. 

 

 به مثالهای زیر نیز توجه کنید:
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They sell books at that store. It is a book store. 

 )آنها در آن مغازه کتاب می فروشند. این یک کتاب فروشی است(.

People can buy special food in small jars for babies. It is called baby food. 

They lived in a four-bedroom house in the suburbs. 

 

کننده ها به عنوان اسم یا صفت قبل از اسم دیگری استفاده کنیم تا یک معنی  توصیفما نیاز داریم از این 

و مفهوم بیشتری به اسم که قرار است معرفی شود اضافه کنیم. به عنوان مثال همه می دانیم که کشتی 

(ship چیست. ولی آیا می دانیم منظور کدام نوع کشتی است و برای چه کاری مورد استفاده قرار می )

می توانیم بفهمیم معنی واقعی از  shipبا استفاده از اسم که به عنوان صفت نقش بازی کند قبل از گیرد؟ 

 کلمه کشتی کدام می باشد.

Battleship, merchant ship, sailing ship, cruise ship, container ship … . 

 

 

 

برای دریافت جزوات آموزشی بیشتر زبان انگلیسی و سایر دروس و همچنین برای مشاهده لیست 

مدرسین تدریس خصوصی زبان انگلیسی، دروس ابتدایی و متوسطه، کنکور و دانشگاه و ... به 

 سایت ایران مدرس مراجعه کنید.
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نمره برتر
N O M R E B A R T A R . C O M

بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

جزوه های بیشتر (کلیک کنید)  :

| | | جزوه های هفتم | گام به گام رایگان هفتم  | | نمونه سواالت هفتم

 جهت دانلود جدید ترین مطالب بر روی پایه خود روی لینک های زیر کلیک کنید.

ابتدایی

 اول    دوم    سوم    چهارم    پنجم    ششم  

متوسطه اول

 هفتم    هشتم   نهم  

متوسطه دوم

 دهم     یازدهم    دوازدهم
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