A Lesson on Plurals
Дар корхона
Хоҳари рафиқи ман дар фабрикаи либосдӯзӣ кор мекунад. Дар ин корхона
коргарон ва коргарзанон кор мекунанд. Хоҳари рафиқам дӯзанда аст. Ӯ либос медӯзад.
Дар фабриқаи онҳо дӯзандагон либоси мардона ва занона медӯзанд.
Дар фабрика мошинаҳои нав ҳастанд. Ин мошинаҳоро дар мамлакати мо сохтаанд.
Аз болои мошинаҳо устоёни пуртаҷриба назорат мекунанд.
Дар назди фабрика курси либосдӯзӣ мавҷуд аст. Дар он курс духтарон ва ҷавонон
касби либосдӯзиро меомузанд. Ин касбро ба онҳо устоён ва устозанони либосдӯз ёд
медиҳанд.
Дирӯз дар корхонаи либосдӯзӣ маҷлиси умумӣ шуд. Дар он маҷлис намояндагони
фабрикаи либосдӯзии Ленинобод низ иштирок карданд.
Иштироккунандагони маҷлис масъалаи мусобиқаи социалистиро дида
баромаданд. Ин мусобиқаро коргарон ва коргарзанони ду корхонаи либосдӯзӣ
мегузаронанд. Онҳо шартномаи мусобиқаро бо як овоз қабул кардард.
(Text taken from Забони Тоҷикӣ, С. Арзуманов, А. Сангинов)

There are two suffixes for plural nouns, -ҳо and –он.
Inanimate objects take the ending -ҳо. Find and write this word from the text:
•

sewing machines

Living things can take the suffix -он or -ҳо . In speech он- is more common, and in written work
-ҳо is more common. For example:
women
занҳо or занон
Find and write these words from the text:
▪

workers

▪

female workers

▪

girls

▪

boys (youth)

If the noun ends with the letter a, then the plural suffix is -гон. Find this word in the text:
▪

tailor
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There are two other words with the suffix – гон.
иштироккунандагон – participants
намояндагон – representatives
If the noun ends with the letter -о the plural suffix is -ён. Find this word in the text:
▪

experts (skilled workers, teachers)

If the noun ends with the letter –ӣ that letter is dropped and –ён is the suffix.
Read this sentence again:
Дар фабриқаи онҳо дӯзандагон либоси мардона ва занона медӯзанд.
Men is мардон, and women is занон. Here we see the words мардона and занона. The letter a
at the end changes the word from a noun to an adjective. We don't really have the equivalent
adjective in English, maybe manly clothing and womanly clothing?
либоси мардона – men's clothing
либосн занона – women's clothing
Use –он (or –гон or –ён) to write the plurals for these people.


бародар



рафиқ



гунаҳкор



фаришта



бечора



хизматчӣ



кӯдак



роҳбар



нишаста



андозгир



бемор
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