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 (possessive noun)  اسم مالکیت در زبان انگلیسی

در زبان فارسی برای اسم نیز حالت مالکیت دارد و برای نشان دادن مالکیت از آن استفاده می کنیم.

انتهای اسم کسره مالکیت اضافه می کنیم.در زبان انگلیسی با توجه  ساختن حالت مالکی برای اسامی به

 به اینکه این مالکیت مربوط به انسان و یا حیوانات و یا اشیا باشد قواعد متفاوتی وجود دارد.

یا  s،یک آپستروف  جسمی یا شیء به اسمقاعده عمومی به این صورت است که برای نشان دادن مالکیت 

(‘sبه آخر اسم ا ):ضافه کرده سپس نام جسم و یا شیء مورد نظر را به دنبال ان می آوریم.مثال 

Sam’s car 

Teacher’s book 

Dog’s collar 

Car’s wheel 

 نیز برای نشان دادن مالکیت استفاده کرد. مثال: ofاگر اسم ما غیر شخص باشد می توان از 

The door of the room 

The legs of the table 

 را به قید زمان اضافه می کنیم.مثال: s‘قید زمان باشد حتما برای نشان دادن مالکیت ان  اگر اسم ما

Today’s news 

Tomorrow’s news 

 

 می باشد. مثال: shopبه دنبال اسم مشاغل بیاید به معنای محل کار و یا  s‘نکات ریز: اگر 

Baker’s  

Tailor’s 

‘s  دنبال نام و یا نام خانوادکی معموال مفهوم خانه و مغازه را می رساند.مثال: به 
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She is going to Brown’s. 

Get some milk from Tom’s. 

                         

به اسم نفر دوم که در جمله نوشته شده اضافه می شود و  s‘اگر دو نفر با هم مالک چیزی باشند پسوند 

 مالکیت بگیرند.مثال: s‘و اسم الزم نیست هر د

Tom and Sara’s house is new. 

اما اگر بخواهیم در مورد دو نفر که به صورت جدا مالک چیزی باشند حرف بزنیم الزم است هر دو اسم 

 پسوند مالکیت بگیرند.مثال:

Mary’s and Joe’s cars are painted the same color. 

 حالت مالکیت برای اسم های مفرد و جمع توضیح داده شود. در جدول زیر سعی شده است انواع 

Possessive noun 
Singular noun                  possessive form 
The girl                                        the girl’s 
Tom                                             Tom’s 
My wife                                       my wife’s 
A lady                                          a lady’s 
Thomas                                       Thomas’s/Thomas’ 
 

 

 را به اسم مفرد اضافه می کنیم. s‘، برای نشان دادن مالکیت 

The boy’s book is on the table. 

 
ختم شود برای نشان دادن مالکیت دو  sاگر اسم مفرد به حرف 

 صورت وجود دارد:
‘s را به اسم اضافه می کنیم مانند book   Thomas’s 

 Thomas’ bookفقط آپستروف را بعد از اسم اضافه می کنیم. 

Plural  noun                  possessive form 
The girls                                    the girls’ 
Their wives                               their wives’ 
The ladies                                 the ladies’ 
The men                                   the men’s 
My children                              my children’s 
The teeth                                   the teeth’s 

ختم شده باشد فقط آپستروف را بعد اسم  sدر اسم جمع اگر به 

 جمع می نویسیم
The girls’ books are on the table. 

 
 
 

شوند برای نشان دادن می ختم ن s بی قاعده که به در اسم جمع

 را بعد از اسم جمع می نویسیم  s‘مالکیت 

The men’s cars are in the dooryard. 
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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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