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بیایید یک بار و برای همیشه بطور کامال مختصر و مفید به این سوال پاسخ دهیم که "اجزای کالم یا  

 چیست؟"    part of speechهمان 
نقش   دانستن  با  ما  کار  چیست،  جمله  در  کلمه  هر  نقش  میدهند  نشان  ما  به  درواقع  کالم  اجزای 

 سان می شود چون می دانیم آن کلمه را در کجای جمله و چطوری بکار ببریم.  کلمه خیلی آ 
و    بنویسید، صحبت کنیدادامه ی این مقاله را بخوانید تا نقش کلمات را یاد بگیرید و بتوانید به راحتی  

 مفاهیم را خیلی زیبا و آسان منتقل کنید. 
برخی   تقسیم می شوند.  به هشت گروه  اجزای کالم  واقع  توانند در  کاربردشان می  به  بسته  کلمات 

این نقش های متفاوتی د انتهای  در  باشند.  باشند مثال یکجا اسم و جای دیگر فعل  ر جمله داشته 
 .  مقاله نحوه ی تشخیص آنها را هم یاد می گیریم

 

 nounاسم  
امیدن هر  ، مفاهیم و ... و بطور کلی برای نکلمه ای است که برای معرفی افراد، اشیا،مکان هااسم  

 "چیز" استفاده می شود.  
 بهتر است این بخش از اجزای کالم را به دو گروه اصلی تقسیم کنیم.  

 
   proper nounsاسامی خاص  

مکان یا یک شیء خاص استفاده می کنیم. این اسم  از اسمش پیداست. از اسم خاص برای شخص،  
 ها همیشه با حروف بزرگ شروع می شوند.

For example: Persian Gulf, Iran, Sara, … 
  

 common nounsاسامی عام  
برعکس اسامی خاص، این اسم ها عمومی هستند یعنی به یک فرد یا مکان خاص اشاره نمی کنند. 

 روف بزرگ نیست.  برای نوشتنشان هم نیازی به ح
For example: book, boy, house, … 
 

 adjectiveصفت  
د. خبر خوب اینکه  ضیح دادن درباره ی یک اسم بکار می روصفت کلمه ای است که برای توصیف یا تو

می    part of speechتشخیص   استفاده  صورت  دو  به  ها  صفت  که  چرا  است.  آسان  خیلی  اینجا 
 شوند. به مثال ها دقت کنید: 
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I have a beautiful house. 
My house is beautiful. 

توصیفش می کند. این   می آمده که دارداست، قبل از اس  beautifulدر مثال اول، صفت که همان  
 صحبت کند.   houseصفت می خواهد درباره ی 

  (to be= am/ is/ are)بعد از فعل    beautifulدر مثال دوم هم خودتان متوجه شدید که صفت  
 بکار رفته و باز هم دارد خانه را توصیف می کند. 
 ته نمی شوند.حواستان باشد که صفات در انگلیسی جمع بس

 ها هم در گروه صفات قرار می گیرند.گ رن
 

 pronounضمیر  
یا   کالم  اجزای  از  دیگر  بجای   part of speechیکی  ضمیر  دارد.  جالبی  خیلی  کاربرد  که  است  ضمیر 

 اسم می آید یعنی این دو کاربرد یکسانی دارند. با این حال ضمیر شکل های متفاوتی دارد.  
 : د دو مثال پایین را با هم مقایسه کنیدبرای اینکه کاربرد ضمیر را بهتر بفهمی

I wanted to meet Sara at 8. Sara is always late. Next time I'll tell Sara to be on 
time. I don't want to wait for Sara.  
 
I wanted to meet Sara at 8. She is always late. Next time I'll tell her to be on time. 
I don't want to wait for her.  

 
بنظر شما کدام جمله بهتر و زیباتر است؟ معلوم است، جمله ی دوم. این جمله حتی راحت تر هم  

 بیان می شود. پس از ضمایر می توانیم برای جلوگیری از تکرار یک اسم استفاده کنیم.  
 

 ی و اشارهضمایر فاعلی، مفعولی، ملکی، موصولی، انعکاسضمیرها انواع مختلفی هستند. 
کلی   بطور  تشخیص  اما  به  قادر  است  بدانید    part of speechکافی  که  همین  کلمه  باشید.  این 

 است کمک زیادی به شما می کند.از اجزای کالم یک کدام 
 

 verbفعل  
این   ی  همه  دارم،  دوستت  یا  کن  فکر  خوب  بنویس،  را  جمله  این  دوم،  می  من  گوییم  می  وقتی 

." فعل هستند. این یعنی جمله بدون فعل  کر کن و دوستت دارم و ..کلمات "می دوم، بنویس، ف
 معنا ندارد. 
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(، یا بیان کننده ی یک حالت بخصوص هستند  Action verbفعل ها یا یک عمل را نشان می دهند )
 .(Stative verb)مثل دوست داشتن که در واقع کار فیزیکی انجام نمی شود 

 
Action verb: swim, run, write, look, clean 
Stative verb: love, hate, decide, regret, … 
 

 adverbقید  
از قید هم صحبت کن از اجزای کالم هم  حاال که درباره ی صفت صحبت کردیم،  یم چرا که این گروه 

 کارشان توصیف است و باز هم شکل های مختلفی دارند و هرکدام کاربرد ویژه ای دارد.  
 ر بکار می روند. مثال های زیر را ببینید: بطور کلی قیدها برای توصیف فعل، صفت یا یک قید دیگ

I opened the door quickly. 
 (quicklyوصیف نحوه ی باز کردن در : من چگونه در را باز کردم؟ )ت

Snails move quite slowly.  
 (quiteآهسته راه رفتن:  حلزون ها چقدر آهسته )قید( راه می روند؟ )توصیف میزان  

The weather is pretty nice.  
 ( prettyهوا چقدر خوب است؟ )توصیف میزان خوب بودن هوا: 

، یعنی  هرکدام در جای خاص خود در جمله قرار می گیرندقیدها انواع مختلف دیگری هم دارند که  
قید زمان، مکان، حالت، شامل    انواع قید   می توانند اول جمله، آخر جمله، بعد یا قبل از فعل بیایند.

 درجه، نظر و تکرار است.  
 

 prepositionحرف اضافه  
از فعل ها با حرف   رابطه ی بین کلمات در یک جمله توسط حرف اضافه مشخص می شود. بعضی 

 اضافه ی مخصوص به خودشان می آیند. 
 گاهی اوقات هم حروف اضافه نشاندهنده ی زمان یا مکان هستند.  

اضافه   چحرف  بگیرید.  یاد  را  آنها  تا  دارند  زیادی  تمرین  به  نیاز  که  است  کلماتی  دسته  آن  که  از  را 
 تعدادشان زیاد و کاربردشان خیلی متنوع است.  

. اما می توانند بصورت     on, in, at, from, againstمعموال حروف اضافه یک کلمه هستند مثل
 .  as far as, in addition to, so as toکلمات دو، سه یا چهارتایی هم استفاده شوند. مثل 
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 conjunction ربط  حرف  
از   ادا کنیم  با هم  را  ایده های مختلف  و  داده  ربط  به هم  را  وقتی می خواهیم چند جمله ی جدا 
حروف ربط استفاده می کنیم. این بخش از اجزای کالم باعث زیباتر شدن جمالت می شوند، مفهوم را  

 شما از آنها استفاده می کنید، خیلی حرفه ای بنظر می رسید.   بهتر بیان می کنند و وقتی 
و    but, so, and, in spite of, although, howeverکلمات زیادی در این گروه قرار می گیرند مثل  

 ... 
 به دو مثال پایین توجه کنید تا کاربرد حروف ربط را بهتر متوجه شوید.  

I like ice cream. I like coffee. I don't like iced tea.  
I like ice cream and coffee, but I don't like iced tea.   

 

  interjectionحرف ندا  
خواهید   می  و  اید  شده  زده  شگفت  اتفاق  یک  از  کنید  بله فرض  دهید.   نشان  صدا  با  را  حالت  این 

هستند ندا  حرف  شوند،  می  استفاده  احساسات  و  عواطف  دادن  نشان  برای  که  اینجا  کلماتی   .
زیاد هستند. شما     part of speechتشخیص   این کلمات هم خیلی  البته که  آسان است.  خیلی 

است   بهتر  لیستهم  این  و    از  کرده  مثل:  استفاده  باشید  بلد  را  پرکاربرد  انواع  از   ,oh, wowچنتایی 
oops, ouch, gross, well ... و 

Ouch! That hurts.  
Oh! That's shocking.  
 

 در یک جمله   part of speechتشخیص  
اینجاست که  ؛  چیست اما تشخیص آن برایتان دشوار است  part of speechگاهی اوقات می دانید  

 این نکات به دردتان می خورد. 
 و ... quickly, slowly, easilyهستند مثل:   lyقیدها معموال بصورت صفت +  •
توانید بجای یک کلمه، اسم قرار دهید و جمله  • اگر می  آیند، پس  ضمیر ها بجای اسم می 

 همچنان معنادار است، آن کلمه ضمیر است. 
 مثال:

 I called her. I called Rose.  
توص • به  نیاز  اما  است  معنادار  جمله  همچنان  و  کنید  حذف  را  کلمه  یک  توانید  می  یف  اگر 

 ت است.  بیشتری دارید، آن کلمه صف 
 مثال : 

I have a great friend. I have friend. 

https://www.thoughtco.com/interjections-in-english-1692798
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 اگر با حذف آن کلمه، جمله بی معنا بود، شما با حرف اضافه سروکار دارید.  •
 مثال:

I walk in the park. I walk park.  
 

ب  دردسر  به  است  نیستند و ممکن  کافی  نکات  این  کنید  را  اگر هنوز هم فکر می  یفتید، دیکشنریتان 
 چک کنید. در دیکشنری ها، کنار خود کلمه نوشته شده کدام یک از اجزای کالم است. 
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