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In the Name of Allah 

 : دهم پایه دوم درس رایتینگ بخش و گرامر  

   :انواع صفت از نظر مقایسه  

این صفففت براي بیان مقایسففه و تسففاوي، مابین دو چیز، دو شففخص یا دو موقعیت  :(equality)صفففت برابري  .1

 استفاده مي شود. 

               as+ صفت + as   : الگوي صفت برابر

1- Reza is 10 years old. Ali is 10 years old. Reza is as old as Ali. 

2-This ruler is 50 centimeters long. That ruler is 50 centimeters long.  

    This ruler is as long as that ruler. 

 

 ) استفاده از این الگو اختیاري است(: اگر جمله منفي باشد، از الگوي زیر هم میشه استفاده کرد. 1 نکته اضافي

not + so + صفت + as 

3 - A cow is not so big as an elephant. ( = A cow is not as big as an elephant.) 

 

 وجه فرمایید:: به الگوي هاي زیر  براي درک بیشترصفت هاي برابر ت  2 نکته اضافي

as many + اسم قابل شمارش جمع + as 

4- This book has as many pages as that book. 

 این کتاب به اندازه اون کتاب صفحه دارد.

as many +  اسم غیر قابل شمارش+ as 

5- I have as much money as my brother. 

 من به اندازه برادرم پول دارم.

 هم، مثل صفت برابر مي باشد. ) قید یک فعل را توصیف مي کند. ( قید برابر:  الگوي   3 نکته اضافي

 as + قید + as 

 6- I can speak English as well as my friend. 

 منمي توانم به خوبي دوستم انگلیسي صحبت مي کنم.

 

، یا یک شففخص بر شففخص يبراي بیان برتري یک چیز بر چیز دیگر :(Comparative Adjectives)صفففات برتر  .2

 نحوه ساختن صفات برتر به شکل زیر است:استفاده مي شود.  يدیگر

 .اضافه مي کنیم erالف: صفات یک بخشي: به آخر آن ها 

Ali is older than Reza. 

She is taller than I am(me). 
 اضافه مي کنیم. erتبدیل مي کنیم و بعد  iرا به  yباشد:  y: صفات دو بخشي که آخر آن ها ب

English is easier than Chineese. 

Ali is busier than Reza. 
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 مي آوریم. more/lessج: سایر صفات دو بخشي و صفات بیشتر از دوبخش: قیل از آن ها 

.his sister thanl more carefuHe is  
This house is more beautiful than that house. 

Girls are more successful than boys in oral skills.  

This story is less interesting than that one. 

This book is less expensive than that book. 

 

   far /a lot/a little/rather/much: براي  توصیف و تاکید بر صفات برتر، از کلمات   2 نکته اضافي

 استفاده شود. very استفاده مي شود. قبل از صفات برتر، نباید از 

My sister is much /far older than me. 

Chinese is much /far more difficult than English. 

He is a lot happier than his sister. 

This book is a bit easier than that one. 

This lesson is rather more difficult than that one. 

This house is a little more expensive than that house. 

 

 هم، مثل صفت برتر مي باشد. ) قید یک فعل را توصیف مي کند. ( قید برتر:  الگوي   3نکته اضافي

 13- My sister speaks English faster than my mother. 

 14- Mina talks more politely than her brother. 

 

 برتري یک چیز به تمام چیزها و  یا یک شخص به کل اشخاصبراي بیان :  )Superlative Adjectives(. صفات عالي 3

 نحوه ساخت صفات عالي به شکل زیر است.دیگر به کار مي رود. 

 .اضافه مي کنیم estالف: صفات یک بخشي: به آخر آن ها 

.our garden intree  tallest theThis tree is    
  This dictionary is the largest of all others. 

 اضافه مي کنیم. estتبدیل مي کنیم و بعد  iرا به  yباشد:  yب: صفات دو بخشي که آخر آن ها 

English is the easiest language of all. 

My father is the busiest in our family. 

 مي آوریم. the most/leatsج: سایر صفات دو بخشي و صفات بیشتر از دوبخش: قیل از آن ها 

.person in his family the most carefulHe is  
This house is the most beautiful house in the city. 

This story is the least interesting story in the book. 

This book is the least expensive book in the bookstore. 

 مي باشد. ) قید یک فعل را توصیف مي کند. ( صفت برترین هم، مثل قید برترین)زبان تخصصي( :  الگوي  کته اضافين

David runs the fastest of all the runners on the team. 

Reza drives the most carefully of all. 
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: براي کلمات زیر در حالت مقایسففه ) برتر و برترین ( ، از دو روش میشففه اسففتفاده کرد ، هم مي توانند در حالت برتر   1نکته 

er و در حالت برترین est،بگیرند و هم مي توانیم قبل از آنها more  و   the most .بیاریم  

 نویسان وجود ندارد. ( )هر چند که در مورد همه ي این کلمات ، اتفاق نظر کامل، بین گرامر

clever = ) باهوش و زرنگ (          simple=  )ساده(                   quiet=)آرام و ساکت(              

common=) رایج و متداول (           pleasant= ) خوشایند و دلپذیر (        gentle= )مالیم و نجیب( 

narrow= ) باریک (                 shallow= ) کم عمق (                polite= ) باادب ( 

This question is simpler than that question. 

 .This question is more simple than that question یا 

My brother was much cleverer than I was at school. 

 .My brother was much more clever than I was at school یا 

 

صفت برتر و برترین کلمه  3نکته   :)old(   شکل شد، older, the oldestبه  سم  مي با صفت برتر و برترین قبل از ا

 هم بکار مي رود.  قبل اسم the eldest, elder، به شکل  )old(کلمه

This is Maryam. She is my elder sister. = This is Maryam. She is my older sister.  

Kathy is the eldest member of the family.= Kathy is the oldest member of the family. 

I think your grandmother is older than my grandmother.   (جمله ي درست ) 

I think your grandmother is elder than my grandmother.     ( جمله ي  نادرست) 

 

 

 : قاعده بي صفات

برخي از صفات در حالت هاي برتر و برترین از الگوهاي باال پیروي نمي کنند، بلکه داراي شکل خاصي در حالت هاي برتر و برترین 

 هستند و آنها را باید به خاطر سپرد. 

 صفت  برترین صفت  برتر صفت ساده

 بهترین the best بهتر good better   خوب  

 بدترین the worst بدتر bad worse       بد   

 بیشترین the most بیشتر many /much more    زیاد  

 کمترین the least کمتر little less     کم  

further / دورتر far   farther دور/ بیش   دورتر/      

 بیشتر

the farthest/ the 

furthest 

My handwriting is worse than his handwriting. (bad) 

Ali is the best student in our class. (good) 

Your library has more books than our library. ( many)  

I have less money than you. (little) 

The nearest house was much farther than she thought. (far) 

The farthest end of the garden has a lot of grass. (far) 
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 دهم پایه زبان دوم درس رایتینگ

 انواع صفت ها عبارتند از:

1-  Quality( )کیفیت / Opinionعقیده( و )نظر : 

nice / neat  / boring / beautiful / expensive / lovely/ funny /interesting 

 

2-     Sizeسایز( و )اندازه : 

small / little / large / big / short / tall / long  

  

3-       Ageقدمت( و )سن : 

young / new / old / modern 

  

4-       Shapeشکل( ) : 

round گرد و مدور / wide   پهن /  square شکل مربع   

 

5-       color)رنگ( : 

white / red / black / yellow /  blue / brown / gray  

 

6-       /Origin Nationality( مبدا و )ملیت : 

Iranian/ German / Turkish / Chinese / English / Brazilian  

 

7-       Material( مواد و )جنس : 

wooden چوبي / rocky صخره اي / metal فلز / gold / silver نقره / bronze / iron آهن / 

plastic /silk ابریشم / cotton  نخ / glass شیشه / leather  چرم / * golden از جنس طال  

 

8-       Purposeاین کلمات اسم هستند،  که اسم هاي  بعد از خود را توصیف مي کنند : کاربرد( و )هدف 

sports cars / a school bus / a shopping bag 

 

  :  اسم از قبل هم سر پشت صفت چند گرفتن قرار طرز  

 determiner + quality + size + age + shape + color + nationality + material + noun     

صفت جنس + صفت ملیت + صفت رنگ + صفت شکل + صفت سن + صفت اندازه + صفت کیفیت  + شناسه + صفت کاربرد+اسم             

That is a  beautiful     big       old      round        black        Italian      iron     tennis   racket.  

                                

یک راکت زیباي بزرگ کهنه گرد مشکي ایتالیایي آهني تنیس است.آن   
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 چند مثال دیگر:

 an interesting old French painting 
 a nice new green shirt 

 the beautiful Persian silk carpet  
 .را به یاد داشته باشیدجک شرم  کاسهبراي یاد گیري ترتیب صفات در حالت کلي  - 

 

در باره جزییات ترتیب صفات قبل اسم اتفاق نظر کامل بین گرامر نویسان نیست ولي فرمول ارائه شده در باال همیشه در  - 

 سوال هاي کنکور  جواب مي دهد . 

 ( مي نامند.  opinion( را صفت نظر / عقیده )  qualityدر کتابهاي جدید انگلیسي صفت کیفیت )   -

 / توصیف کننده ها (  عبارتند از :  شناسه ها ) مشخصه ها    

 

                                       (   a /an / theحروف تعریف )  -1

 the first two daysصفات عددي ) اول عدد ترتیبي بعد عدد شمارشي (      -2

 (  this/that/these/thoseصفات اشاره )  -3

 (   my/your/his/her/its/our/theirصفات ملکي )   -4

 ( …some/ a few / no / any / a little / a lot of / much / manyصفات کمي  )  -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


