1 Граматичен член
Какво е граматичен член и за какво
ми е необходим?
Какви граматични членове има
в английския език?
И кога се използват?

В английския език има определителен и
неопределителен член.
И двата стоят винаги ПРЕД съществителното.

Определителният
член е:

the
Страхотна новина!
Определителният член the не се променя
по род и число.

10

1

ГРАМАТИЧЕН ЧЛЕН

В множествено число няма неопределителен член.
Не слагаме нищо.

I can hear a plane.
I can hear planes.

Чувам (един) самолет.
Чувам
самолети.

Неопределителният
член е:

a an
или

A стои пред думи, които

An стои пред думи, които

започват със съгласна.

започват с гласна.
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Определителен член
Употреба
Да погледнем
определителния член.
Вече знаете, че той не се
променя по род и число.

the

Да погледнем примерите.
На дясната страница ще намерите българския превод.

You shouldn’t feed
Can I trust

You shouldn’t kill
The bird follows

Can I stroke
Don’t trust

You shouldn’t kill
The bird follows
12

The /
the

dog is fat.
dog’s fur is wiry.
dog.
dog?
caterpillar is green.
caterpillar’s skin is soft.
caterpillar.
caterpillar.
rabbit is cute.
rabbit’s ears are long.
rabbit?
rabbit!
caterpillars are green.
caterpillars’ skins are soft.
caterpillars.
caterpillars.
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Произношение
Пред всички думи, които
започват със съгласен звук,
изговаряме the като: [ðə]
Внимание!
Някои гласни се произнасят
като съгласен звук – тук също
изговаряме: [ðə]
the uniform [ðə ju:nıfo:m]

Пред всички думи, които
започват с гласен звук,
изговаряме the като: [ði]
Внимание!
Някои съгласни се произнасят
като гласен звук – тук също
изговаряме: [ði]
the hour [ði auə]

Кучето е дебело.
Козината на кучето е твърда.
Не трябва да храниш кучето.
Мога ли да вярвам на кучето?
Гъсеницата е зелена.
Кожата на гъсеницата е мека.
Не убивай гъсеницата.
Птицата следва гъсеницата.
Заекът е сладък.
Ушите на заека са дълги.
Мога ли да погаля заека?
Не вярвайте на заека!
Гъсениците са зелени.
Кожата на гъсениците е зелена.
Не убивай гъсениците.
Птицата следва гъсениците.
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Да сравним използването на определителния член
the и членуването в българския..

the Chancellor
the youngest in the team
the Scottish
the Atlantic Ocean
the United States
the White House
the New York Times
…

канцлерът
най-младият в отбора
шотландците
Атлантическият океан
Съединените американски щати
Белият дом
вестник Ню Йорк Таймс

The youngest Scottish bagpipers
flew across the Atlantic Ocean
to compete against the USA in
the world bagpipe championships which took place in
the grounds of the White House.
Най-младите шотландски гайдари
прелетяха над Атлантическия океан,
за да се състезават в Световното първенство по гайда,
което се състоя в парка на Белият дом
срещу отбора на Съединените американски щати.

Съвсем лесно, нали?
Изключенията потвърждават
правилото, затова запомнете
следното:

My little brother is learning to
play the drums.
Малкият ми брат се учи да свири на барабани.
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В някои случаи граматичният член пада:
Пред
дни от
седмицата,
месеци
и празници.

Пред хранения,
освен когато
говорим за
конкретен случай.

in June

в понеделник

през юни

on Valentine’s Day
на Св. Валентин

What did you have for breakfast?
Какво яде за закуска?

The charity dinner was a success.
Благотворителната вечеря беше
успешна..

The thief escaped from
prison.

Пред държавни
и обществени
институции като
school, college,
university, jail/
prison, church und
hospital, освен
когато говорим
за конкретна
институция.

Пред транспортни
средства в
комбинация с by.

on Monday

Крадецът е избягал от
затвора.

She goes to Cambridge
University.
Тя посещава Кеймбриджкия
университет.

The school is in London.
Училището е в Лондон.

to go by car/bus/
train/tuk-tuk
пътувам с кола /
автобус / влак
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Неопределителен член
Less is more! В английския език има само два
неопределителни члена: a или an,
които не се променят по род.
Трябва да внимавате само за едно нещо

a

или

an

А се използва, когато следващата Аn се използва, когато следващата
дума започва със съгласен звук:

дума започва с гласен звук:

a book/a cat/a blue door an apple/an eye/an empty room
Внимание!
Определящ е звукът, който
произнасяте, а не буквата, с която
започва думата.
Затова a
стои пред думи като:

Внимание!
Тук също всичко зависи от звука,
който произнасяте, а не
от буквата.
Затова an
стои пред думи като:

a European [ˌȷʊə-] an hour [ˈaʊə]
a uniform [ˈȷuː-] an honest woman [ˈɒn-]
a one-way street [ˈwʌn-]
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Използвайте неопределителния член …

… с професии

Rajesh is a yoga teacher.
Ражеш е учител по йога.

Също и:

Rajesh works as
a yoga teacher.
Ражеш работи като учител
по йога.

… пред големи
числа като hundred,
thousand, million и
billion (тук a
се използва
вместо one)

Simon just won
a hundred
thousand dollars.
Саймън току-що
спечели сто хиляди
долара.

Heinz is a member
of the antique
car club.

… при членове
на групи или
сдружения

Хайнц е член на клуба
за стари коли.

… след with и
without може да има
неопределителен
член, когато
съществителното
е броимо и
в единствено число.

Al left the house
without an
umbrella.
Ал излезе от вкъщи
без чадър.
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