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به  و جزوه ها براي دریافت تمامی آموزش ها

  وبلاگ

www.EasyGrammar.blog.ir 

  مراجعه نمایید.

  براي سفارش ترجمه تخصصی و غیرتخصصی از هر نقطه از ایران تماس بگیرید.

09137901691  

  ها در انگلیسیملیت و ورها کش

Countries and Nationalities in 

English  

Written by: AliReza Sadeghiyan  
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 Nationalities –گلیسی ملیت ها در ان

 

هنگام بیان جملات خیلی مهمه که بتونیم ملیت ها و کشور ها رو درست بیان کنیم. اول به 

م اسبه  جدول زیر دقت کنید. جدول پایین کشورهاي مهم دنیا رو به همراه ملیت ها اورده.

  ها و صفت ها توجه کنید.

 اسم  صفت  کشور

Africa  African  an African  

America  American  an American  

Argentina  Argentinian  an Argentinian  

Austria  Austrian  an Austrian  

Autralia  Australian  an Australian  

Bangladesh  Bangladesh(i)  a Bangladeshi  

Belgium  Belgian  a Belgian  

Brazil  Brazilian  a Brazilian  

Britain  British  a Briton/Britisher  

Cambodia  Cambodian  a Cambodian  

Chile  Chilean  a Chilean  

China  Chinese  a Chinese  

Colombia  Colombian  a Colombian  
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Croatia  Croatian  a Croat  

the Czech Republic  Czech  a Czech  

Denmark  Danish  a Dane  

England  English  an 
Englishman/Englishwoman  

Finland  Finnish  a Finn  

France  French  a 
Frenchman/Frenchwoman  

Germany  German  a German  

Greece  Greek  a Greek  

Holland  Dutch  a Dutchman/Dutchwoman  

Hungary  Hungarian  a Hungarian  

Iceland  Icelandic  an Icelander  

India  Indian  an Indian  

Indonesia  Indonesian  an Indonesian  

Iran  Iranian  an Iranian  

Iraq  Iraqi  an Iraqi  

Ireland  Irish  an Irishman/Irishwoman  

Israel  Israeli  an Israeli  

Jamaica  Jamaican  a Jamaican  

Japan  Japanese  a Japanese  

Mexico  Mexican  a Mexican  

Morocco  Moroccan  a Moroccan  

Norway  Norwegian  a Norwegian  

Peru  Peruvian  a Peruvian  

the Philippines  Philippine  a Filipino  

Poland  Polish  a Pole  

Portugal  Portuguese  a Portuguese  

Rumania  Rumanian  a Rumanian  

Russia  Russian  a Russian  

Saudi Arabia  Saudi, Saudi Arabian  a Saudi, a Saudi Arabian  

Scotland  Scottish  a Scot  

Serbia  Serbian  a Serb  

the Slovak Republic  Slovak  a Slovak  

Sweden  Swedish  a Swede  

Switzerland  Swiss  a Swiss  
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Thailand  Thai  a Thai  

The USA  American  an American  

Tunisia  Tunisian  a Tunisian  

Turkey  Turkish  a Turk  

Vietnam  Vietnamese  a Vietnamese  

Wales  Welsh  a Welshman/Welshwoman  

Yugoslavia  Yugoslav  a Yugoslav  

 اسم  صفت  کشور

  

   حالا به مثال هاي پایین دقت کنید:خب 

 He is an Iranian. (اسم)  

  او یک ایرانی است.

 She is from Iran. (کشور) 

 او از ایران است.

 I live in Iran (کشور) 

 من در ایران زندگی میکنم.

 Iranian People are very kind 

 (صفت)

 ایرانی ها خیلی مهربان هستند.
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بالا میشه به این نتیجه رسید که ملیت و کشور یه نفر رو میشه به پس با توجه به جملات 

  چند صورت نوشت. مثال هاي بیشتر:

 She is Thai. 

 I'm a Yugoslav. 

 We are from Italy. 

 They are Turkish. 

بیاد و ملیت جمع بسته بشه منظورمون کل مردم اون کشور  theنکته: اگه قبل از ملیت 

  هست. مثال:

 The Chinese are very hard-working. 

 .چینی ها خیلی سخت کوش هستند


