
 اجزای جمله در زبان انگلیسی 

بخش اصلی تقسیم می شود که در این مقاله به آن ها خواهیم    9به   یسیجمله در زبان انگل   یاجزا

بخش را به خوبی بشناسند تا بتوانند جمالت   9پرداخت؛ توجه داشته باشید که تمامی زبان آموزان باید این 

صحیح گرامری در زبان انگلیسی تولید کنند اما تنها شناخت این اجزا، کاربرد و جایگاهشان در جمله  

ت و پردازش جمالت زبان انگلیسی کافی نیست و زبان آموزان باید بتوانند با برقراری ارتباط  برای ساخ

درست میان اجزای جمله، جمالت معنی دار و با مفهوم کامل تولید کنند. این مقاله در دپارتمان آموزش  

رابطه با  نوشته شده است و توضیحات کاربردی و مهمی را در   (MIE)  سسه ملک پورؤزبان انگلیسی م

با مثال و جمالت مختلف در اختیار شما عزیزان قرار داده است تا بتوانید    یسیجمله در زبان انگل   یاجزا

با استفاده از این توضیحات و تمرین های کاربردی این مبحث را نیز یاد بگیرید؛ توجه داشته باشید که  

تمامی مطالب موجود در این مقاله به صورت رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است اما هر  

کپی برداری از این مطالب بدون ذکر نام منبع اصلی مقاله حرام و غیر قانونی می باشد زیرا این   گونه

( نوشته شده است؛  MIEمقاله توسط متخصصین دپارتمان آموزش زبان انگلیسی مؤسسه ملک پور )

ی این  عالوه بر این، شما عزیزان یم توانید سژاالت خود را در این رابطه در قسمت ثبت نظرات پایان

 مقاله درج کرده تا در کوتاه ترین زمان ممکن، پاسخ مناسب را دریافت کنید. 

 جزء جمله با مثال(   ۹اجزای جمله انگلیسی به ترتیب )

شیوه های آموزشی گرامر جدید و مدرن این شیوه خطی و فرمولی یادگیری زبان را کامالً رد می کنند  

تفکر و فرم یادگیری متفاوت، این متد آموزشی را بیشتر می  اما باز هم برخی از افراد با توجه به شیوه 

پسندند؛ در این بخش از مقاله ما به بررسی اجزای مختلف در جمالت زبان انگلیسی خواهیم پرداخت؛  

البته مقاالت جداگانه ای برای هر کدام از این بخش های جمله در زبان انگلیسی نوشته ایم که می توانید  

های بیشتر و توضیحات کامل تر، می توانید به آن ها مراجعه کنید؛ همچنین، در این  برای مشاهده مثال 

مقاله نیز ما تالش کردیم تا با مثال های متنوع هر کدام از بخش ها در زبان انگلیسی را به شما عزیزان  

 آموزش دهیم؛ پس تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید 

 اسم-۱

همانطور که می دانید، در تمامی زبان ها اسم تنها به نام اشخاص محدود نمی شود و تمامی اشیاء،  

حیوانات، اشخاص، مکان ها و غیره را در بر می گیرد؛ همچنین، اسم ها در زبان انگلیسی می توانند  

ن ها استفاده می شود  نقش های متنوعی در جمله داشته باشند اما معمواًل در جایگاه فاعل و یا مفعول از آ

و این بستگی به مفهوم جمله دارد؛ در استفاده از اسامی در زبان انگلیسی باید توجه داشته باشید که اگر  

اسمی در جایگاه فاعل قرار می گیرد و یا یک اسم خاص باشد، حتماً از حرف بزگ در ابتدای آن ها  

 استفاده کرد؛ مثالً 

Ali is my son 

 علی پسر من است 

I want to go to the park 

 من می خواهم به پارک بروم 



Peter has a black and brown dog 

 پیتر یک سگ مشکی و قهوه ای دارد 

The desk is in the classroom 

 میز در کالس است 

 ضمیر -۲

عالوه بر اسامی که می توانند نقش فاعل را در جمله ایفا کنند، می توانید از ضمایر در ابتدای جمله و  

 ,I, you, he, sheبجای اسم استفاده کنید؛ اما باید توجه داشته باشید که ضمایر در زبان انگلیسی شامل 

it, they, we ده در جایگاه فاعل قرار  می شود و باید با توجه به تعداد و شخص اسمی که قرار بو

بگیرد، از ضمیر مناسب در جمله استفاده کنید؛ عالوه بر این، می توانید از ضمیر مفعولی و غیره نیز  

 ,me, you, them, our, ours, his, hers, himدر جایگاه های دیگری از جمله استفاده کنید؛ مثالً 

her, who, which, mine, myself, themselves, everybody, nobody, 

They will give you their answers to your question 

 آن ها پاسخ های خود به سؤال تو را خواهند داد 

Marry is a nurse, she likes helping people  

 مری یک پرستار است، او از کمک کردن به دیگران لذت می برد 

I will not repeat myself, so listen carefully 

 من حرف هایم را تکرار نمی کنم، پس با دقت گوش کنید 

I cannot find it, which is mine 

 من نمی تونم پیداش کنم، کدوم یکی مال منه 

She does not know who is on the phone 

 او نمی داند چه کسی پشت تلفن است 

None can understand me 

 کند هیچ کسی نمی تواند من را درک 

 فعل -۳

یدا  پ یکی از مهم ترین و اساسی ترین بخش های یک جمله فعل است زیرا بدون فعل، هیچ جمله ای معنی 

؛ عالوه بر این، می توانیم یک فعل را به تنهایی به  نمی کند و نمی توان آن را یک جمله کامل دانست

هستند که در رابطه با اتفاقی که افتاده،  عنوان یک جمله کامل در زبان انگلیسی بدانیم؛ افعال کلماتی 

عملی انجام شده و یا وضعیتی صحبت می کنند و بر اساس زمان جمله تغییر می کنند؛ بنابراین، می توان  



زمان جمالت را از روی شیوه استفاده از فعل و تغییراتی که روی فعل رخ می دهد تشخیص داد؛  

؛ شما عزیزان می توانید توضیحات  ل تأثیر خواهد داشتهمچنین، مفرد یا جمع بودن فاعل نیز روی فع

کامل تری را در رابطه با افعال در زبان انگلیسی در زمان های مختلف را در مقاالت دیگر ما در رابطه  

با زمان افعال در زبان انگلیسی مانند حال ساده، گذشته ساده، حال کامل، آینده و غیره پیدا کنید؛ به مثال  

 ن رابطه توجه کنید های زیر در ای

I go to school by bus 

 من با اتوبوس به مدرسه میروم 

She goes to school by bus 

 او با اتوبوس به مدرسه می رود 

They went to school by bus 

 آن ها با اتوبوس به مدرسه رفتند 

We will go to school by bus 

 ما با اتوبوس به مدرسه خواهیم رفت 

He was going to school by bus 

 او با اتوبوس به مدرسه می رفت 

Stop 

 صبر کن، وایسا 

 صفت -۴

صفات   برای توضیح در رابطه با فاعل که می تواند اسم با ضمیر باشید، از صفت استفاده می کنیم، البته

می توانند در رابطه با ضمیر و یا اسمی که در نقش دیگری در جمله بکار می رود هم توضیح دهند و  

اطالعات جزئی تر و مهمی را به مخاطب بدهند؛ البته می توان صفات را از جمله حذف کرد و باز هم  

ستند و تصور  غ در واقع صفات جواب سؤال چقدر و یا چطور هجمله ای صحیح از نظر گرامری داشت

 دقیق تری را به مخاطب می دهند؛ به مثال های زیر توجه کنید 

She is a lazy girl 

 او دختر تنبلی است 

They are smart people 

 آن ها افراد باهوشی هستند 

The door is very old 



 این در بسیار کهنه است 

This building is pretty tall 

 این ساختمان بسیار بلند است 

I have beautiful black hair 

 من مو های مشکی زیبایی دارم 

We used a bright color for the baby’s room 

 ما از یک رنگ روشن برای اتاق بچه استفاده کردیم 

 قید -۵

با استفاده از قید می توان اطالعات بیشتری در رابطه با فعل، صفت و یا دیگر قید ها در جمله ارائه  

ه سه دسته، قید زمان، مکان و حالت تقسیم می شوند و معمواًل در پایان جمله از آن ها  کرد؛ قید ها ب

استفاده می شود؛ توجه داشته باشید که می توان قسد ها را در زبان انگلیسی از جمله حذف کرد و باز هم  

 جمله معنی دار و کاملی از نظر گرامری داشت؛ مثالً 

She brushed her teeth softly 

 او با نرمی دندان هایش را مسواک زد 

They often go out on Sundays 

 آن ها معمواًل یکشنبه ها بیرون می روند 

 

She will never repeat this mistake again 

 او هرگز این اشتباه را تکرار نمی کند 

I only have one dollar left 

 دیگر دارممن فقط یک دالر 

She is eating at a restaurant  

 او در یک رستوران غذا می خورد

 حروف اضافه -۶

مورد نظر در جمله   حروف اضافه متنوعی در زبان انگلیسی جود دارد که با توجه به فعل، اسم و معنی

می توانند متفاوت باشند؛ حروف اضافه در زبان انگلیسی بسیار ضروری هستند و باید جایگاه هر کدام  

از آن ها را با توجه به معنی و مفهوم جمله به دقت یاد بگیرید تا بتوانید به درستی و در جایگاه مناسب از  



جمالت با تغییر در حرف اضافه نه تنها ممکن است   آن ها استفاده کنید؛ توجه داشته باشید که در برخی 

 جمله از نظر گرامری اشتباه شود، بلکه ممکت است معنی و مفهوم تغییر کند؛ مثالً 

She wants to come over 

 او می خواهد به اینجا بیاید 

They will never forget about that night 

 آن ها هرگز آن شب را فراموش نمی کنند 

 Can you explain this problem for me 

 می شود این مشکل را برای من توضیح بدهی 

The book is on the desk 

 کتاب روی میز است 

The book is under the desk 

 کتاب زیر میز است 

The book is in the bag 

 کتاب داخل کیف است 

The book is in front of the bag 

 کتاب جلو کیف است 

 حروف ربطی -۷

با استفاده از حروف ربطی در زبان انگلیسی می توانید دو جمله و یا دو عبارت را به هم ربط دهید؛ اما  

باید از حرف ربطی مناسب در جای مناسب جمله استفاده کنید تا معنی و مفهوم مورد نظر را به مخاطب  

 منتقل کنید؛ مثالً 

I have a banana and an apple 

 من یک موز و یک سیب دارم  

She is eleven years old but I am twelve 

 سال دارم  12ساله است اما من  11او 

She studies very hard yet she could not pass the exam 

 او خیلی سخت درس خواند با این وجود نتوانست در امتحان قبول شود 



You have a nice car, thus, you can travel around the Europe  

 تو ماشین خوبی داری به بنابراین میتونی با اون دور اروپا رو سفر کنی 

 حروف تعریف یا معرف های اسم -۸

این حروف تعریف شباهت های زیادی با صفات در زبان انگلیسی دارند اما با این تفاوت که نمی توان آن  

گرامری داشت؛ این حروف تعریف اسامی در  ها را از جمله حذف کرد و باز هم جمله صحیحی از نظر 

زبان انگلیسی را از هم مجزا می کنند و با توجه به اطالعات موجود در جمله و اسامی در زبان انگلیسی  

ممکن است تغییر کنند؛ این حروف تعریف آن قدر برای اسم در زبان انگلیسی مهم هستند که در برخی  

اسم به حساب می امده اند اما حاال آن ها را در دسته بندی   کتاب های آموزشی زبان انگلیسی جزئی از

 جداگانه ای قرار می دهیم؛ مثالً 

She has a car 

 او یک ماشین دارد 

The car she has is very nice 

 ماشینی که او دارد بسیار خوب است 

That car is red 

 آن ماشین قرمز است 

Few people like red cars 

 افراد ماشین قرمز دوست دارند عده کمی از  

She does not have much money for that red car 

 او پول زیادی برای آن ماشین نداشت 

They have enough wood for the winter 

 آن ها چوب کافی برای زمستان دارند 

 حروف ندا یا حروف تعجبی -۹

این حروف به عنوان اصطالحاتی در زبان انگلیسی مورد استفاده قرار می گیرند که به تنهایی باید از آن  

ها در زبان استفاده کرد؛ معمواًل در مکالمات زبان انگلیسی از این اصطالحات استفاده می کنیم و نشان  

 دهنده احساسات قوی و واکنش های افراد در شرایط مختلف است؛ مثالً 

Ah 

 آه 

Ouch 



 آخ 

Whoops 

 ای وای 

Wow 

 وای

Hooray 

 هورا

 فیلم آموزش ساختار جمله در زبان انگلیسی 

در این بخش از مقاله ما یک فیلم آموزشی برای ساخت جمله در زبان انگلیسی برای شما عزیزان تهیه  

موجود در آن که  کرده ایم و می توانید با استفاده از توضیحات موجود در این فیلم آموزشی و مثال های 

توسط متخصصین و اساتید آموزش زبان انگلیسی دپارتمان آموزش زبان انگلیسی مؤسسه ملک پور  

(MIE  طراحی شده است، این مبحث را به خوبی یاد بگیرید و جمالت متنوع و مختلفی را در قسمت )

؛ این  پاسخ مناسب داده شودبه آن ها  ،ثبت نظرات پایانی این مقاله بنویسید تا در کوتاه ترین زمان ممکن

 فیلم با زبان ساده همراه با مثال ساخت جمله در زبان انگلیسی را به شما عزیزان آموزش می دهد 

 انواع اجزای جمله در زبان انگلیسی با مثال

شیوهاستفاده از آن ها در  حال که با تمامی اجزای زبانی در انگلیسی آشنا شدید، زمان آن رسیده است که 

ختلف زبان انگلیسی را نیز یاد بگیرید تا بتوانید به ترتیب از آن ها در جمالت نوشتاری و یا  جمالت م

مکالمات زبان انگلیسی خود استفاده کنید؛ هر کدام از این اجزا در زبان انگلیسی جایگاه خاص خود را  

د و یا از نظر گرامری  دارند و اگر این جایگاه در جمله تغییر کند، معنی و مفهوم جمله تغییر پیدا می کن

اشتباه خواهد بود؛ در حالت کلی، می توان نقش کلمات و عبارات مختلفی را که در این مقاله آموختیم، به  

دو دسته بندی کلی اجزای ضروری یک جمله و اجزای غیر ضروری یک جمله تقسیم کنیم که در ادامه  

 به آن ها خواهیم پرداخت 

 اجزای ضروری یک جمله  •

از نامش پیداست، اجزای ضروری یک جمله آن دسته از کاربرد ها و جایگاه هایی هستند   همانطور که

که نمی توان از آن ها در جمله چشم پوشی کرد و همواره باید از آن ها در جمله استفاده کرد؛ ار جایگاه  

ر معنی و مفهوم  آن ها در جمله تغییر کند و در جایگاه اشتباهی مورد استفاده قرار بگیرند، باعث تغییر د

و به اشتباه افتادن مخاطب خواهند شد و در کل، جمله صحیحی از نظر گرامری نخواهیم داشت؛  

بنابراین، برای داشتن یک جمله کامل و صحیح از نظر گرامری باید از تمامی این اجزای ضروری یک  

 جمله انگلیسی به ترتیب و در جای مناسب خود استفاده کنید؛ مثالً 

فاعل یک جمله مشخص می کند که شما در رابطه با چه کسی یا چه چیزی صحبت می کنید؛ برای این  

جایگاه می توانید از یک اسم و یا یک ضمیر در زبان انگلیسی استفاده کنید؛ معمواًل فاعل در جمالت  



کنند و به ترتیب  زبان انگلیسی در ابتدا قرار می گیرند تا اول از همه برای مخاطب کننده کار را مشخص 

اطالعات مورد نیاز را در ذهن او شکل دهند؛ توجه داشته باشید که فاعل در یک جمله می تواند بیش از  

 یک کلمه باشد و باید قبل از هر چیز، به معنی و مفهوم جمله نیز دقت کنید؛ مثالً 

Ali is a teacher 

 علی یک معلم است 

She goes to school every day 

 به مدرسه می رود او هر روز

They are sleeping  

 آن ها خوابیده اند 

my brother and I are students 

 ( compound subjectمن و برادرم دانش آموز هستیم )فاعل ترکیبی 

The old house is very big 

 ( complete subjectخانه قدیمی بسیار بزرگ است )فاعل کامل 

Their old car is broken 

 ( complete subjectماشین قدیمی آن ها خراب شده است )فاعل کامل 

همانطور که مشاهده کردید، فاعل در زبان انگلیسی می تواند به سه شکل فاعل ساده )تنها از یک کلمه  

اسم یا ضمیر تشکیل شده است(، فاعل ترکیبی )از دو اسم با یک حرف ربطی تشکیل شده است و فاعل 

ربطی ندارد ولی بیش از یک کلمه است، فاعل ساده و یک توصیف کننده(؛ بنابراین، هر کامل ) حرف 

چیزی که قبل از فعل در جمله قرار می گیرد می تواند یک فاعل باشد و نباید تنها یک اسم و یا ضمیر را  

 به عنوان فاعل جمله دانست 

می تواند تنها یک فعل داشته باشد و  که  بخش دوم هر جمله کاملی در زبان انگلیسی مسند یا گزاره است 

یا از یک فعل و هر چیز دیگری در ادامه آن برای توضیح بیشتر ساخته شود؛ مثالً فاعل، قید و غیره؛  

در حالت کلی، گزاره در رابطه با موضوعی که رخ داده است صحبت می کند که می توان در آن از  

ان دهنده عملی است که انجام شده، یعنی به صورت  فعل معلوم و یا ربطی استفاده کرد. فعل معلوم نش

فیزیکی قابل توضیح می دهد و هر توضیحی که بعد از آن قرار بگیرد به عنوان قید شناخته می شود و با  

هم یک گزاره را تشکیل می دهند؛ البته، همانطور که گفتیم، فعل نیز به تنهایی می تواند در این جایگاه  

 بار دیگر مثال های باال را بررسی کنیم قرار بگیرد؛ بیایید یک 

Ali is a teacher 

 علی یک معلم است 



She goes to school every day 

 او هر روز به مدرسه می رود

They are sleeping  

 آن ها خوابیده اند 

my brother and I are students 

 من و برادرم دانش آموز هستیم  

The old house is very big 

 خانه قدیمی بسیار بزرگ است  

Their old car is broken 

 ماشین قدیمی آن ها خراب شده است  

She goes 

 ( simple predicateاو می رود )گزاره ساده 

She goes to the park 

 (complete predicateاو به پارک می رود )گزاره کامل 

She goes to the park and plays with other children  

 (  compound predicateاو به پارک می رود و با کودکان دیگر بازی می کند )گزاره ترکیبی 

)تنها از یک فعل تشکیل  همانطور که مشاهده کردید، درست مانند فاعل، گزاره نیز سه نوع گزاره ساده  

فاوت است( و گزاره کامل )شامل یک فعل به همراه توضیحات  شده(، گزاره ترکیبی )شامل دو عمل مت

 اضافه تری است( 

 اجزای غیر ضروری یک جمله  •

مفعول یکی از اجزای جمله است که ضرورتی برای حضور در جمله ندارد و می توان آن را از جمالت  

شتر در رابطه  زبان انگلیسی حذف کرد و از نظر گرامری جمله کاملی داشت اما برای دادن اطالعات بی

با چیزی یا شخصی که عمل فعل روی آن انجام شده است، باید از مفعول بعد از فعل اصلی در جمله  

استفاده کنید؛ در واقع، مفعول می تواند توضیحات فعل را تکمیل کند و در چاسخ به چه کسی را و یا چه  

ه بر مفعول مستقیم در جمله، می  چیزی را می توان از مفعول استفاده کرد؛ توجه داشته باشید که عالو

 توان از مفعول غیر مستقیم نیز استفاده کرد و اطالعات بیشتری را در جمله گنجاند؛ مثالً 

She eats a pizza 

 او یک پیتزا می خورد 



She eats a pizza for lunch 

 او برای نهار یک پیتزا می خورد

The cat caught a mouse 

 گربه یک موش را گرفت

I wrote you a short letter 

 مفعول غیر مستقیم(  youمن برای تو یک نامه کوتاه نوشتم )

She teaches me English 

 مفعول غیر مستقیم(  meاو به من انگلیسی یاد می دهد )

در برخی از گزاره ها از افعال ربطی بجای افعال معلوم استفاده می کنیم و در این حالت آن ها را به  

م و یا کامل کننده و به اتمام رساننده معنی می دانیم؛ یعنی هر چه بعد از فعل ربطی در جمله  عنوان متم

قرار می گیرد، توضیحات کامل کننده ای در رابطه با فعل در اختیار ما قرار می دهد که می توان در  

ل ربطی به  ؛ استفاده از یک فاعل و یک فعاین جایگاه از اسم، عبارت اسمی و با صفت استفاده کرد

 تنهایی معنی نخواهد داشت و نیاز به متمم داریم، مثالً 

I am a doctor 

 من یک دکتر هستم 

It seems to be broken 

 انگار شکسته است 

I love this chocolate cack 

 من عاشق این کیک شکالتی هستم 

She likes everything about you 

 او از تمامی ویژگی های تو خوشش می آید 

This mountain is too tall 

 این کوه زیادی بلند است 

استفاده کنید؛ در این حالت   modifiersبرای توصیف چیزی در جمله می توانید از توصیف کننده ها یا 

می توانید از صفات در زبان انگلیسی برای توصیف اسم و یا ضمیر در جمله استفاده کنید و از قید ها،  

صفت ها و فعل برای توصیف دیگر قید ها در جمله استفاده می شود؛ حتی ممکن است یکی از اجزای  

 این بخش، به مثال های زیر توجه کنید   جمله به تنهایی این کار را انجام دهد؛ برای روشن شدن

The red car is mine 



 ماشین قرمز مال من است 

I have seven black cats in my house 

 من هفت گربه سیاه در خانه ام دارم 

You can see the water slowly rise up 

 می توانی ببینی که آب به آرامی باال می آید 

چگونه،  ر زبان انگلیسی هستند که برای توضیحات اضافه در رابطه با  اخرین بخش از جمله نیز قید ها د

یک اتفاقی رخ داده است، توضیح می دهند، قید ها معمواًل در آخر   چرا  ای  ییچه جا  ،ی چه وقت  ،یچه زمان

جمله قرار می گیرند و می توان از بیش از یم قید در جمالت زبان انگلیسی استفاده کرد؛ همانطور که در  

مثال های زیر مشاهده خواهید کرد، برخی عبارات قیدی تنها از چند کلمه تشکیل شده اند اما برخی دیگر  

فعل دارند امال باید توجه داشته باشید این فاعل و فعل به تنهایی و بدون جمله کامل قبل از آن ها   فاعل و

معنی و مفهومی ندارند، بنابراین، کامل نیستند و نمی توان از آن ها به عنوان یک جمله جداگانه استفاده  

 و از اجزای ضرور در جمله نیستند؛ مثالً  کرد

She goes to school everyday 

 او هر روز به مدرسه می رود

They go to school by bus 

 آن ها با اتوبوس به مدرسه می روند 

They are sitting in the classroom 

 آن ها در کالس درس نشسته اند 

He could not get the minimum score because he was not ready 

 آماده نبود او نتوانست نمره حداقل را کسب کند زیرا 

I cannot see you today because I am sick 

 من نمی توانم امروز تو را ببینم زیرا مریض هستم 

 pd ساختار جمالت ساده، ترکیبی و پیچیده در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی درست مانند دیگر زبان های دنیا، از انواع جمالت مختلف در مکالمات و نوشتار و  

مختلف استفاده می شود و نمی توان تمامی جمالت را به یک شکل بررسی کرد؛ بنابراین، سه  متون 

حالت کلی برای ساخت جمالت؛ با بهتر بگوییم، سه نوع جمله در حالت کلی در زبان انگلیسی وجود  

و جمالت پیچیده   compound sentences، جمالت ترکیبی   simple sentencesدارد؛ جمالت ساده

complex sentence   که ما در ادامه نمونه هایی از این جمالت را همراه با معنی و توضیحات



ضروری در رابطه با نحوه استفاده و کاربرد آن ها در زبان انگلیسی در اختیار شما عزیزان قرار می  

 دهیم.  

وشته های خود  توجه داشته باشید که شما زبان آموزان باید از تمامی انواع این جمالت در مکالمات و ن

استفاده کنید تا میزان توانایی و تسلط خود را در زبان انگلیسی نشان دهید؛ عالوه بر این، تمامی این  

جمالت را می توانید در مکالمات زبان انگلیسی با دیگر انگلیسی زبانان و یا کتاب های زبان انگلیسی  

د تا بتوانید در مدت زمان کوتاهی آن ها را در  پیدا کنید، بنابراین، باید تمامی آن ها را به خوبی بشناسی

ذهن خود پردازش کنید؛ برای ساده تر شدن این کار، ما در این بخش تمامی انواع جمالت را در سه  

 دسته بندی مجزا برای شما عزیزان توضیح داده ایم؛ برای مثال 

بان است که شما عزیزان در  اولین ساختار های جمله ای در این زجمالت ساده در زبان انگلیسی یکی از  

پایه ها و سطوح ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی با آن آشنا می شوید و آن ها را یاد می گیرید؛ این جمالت  

را به عنوان توضیحات  و یا مفعول از یک فاعل و یم فعل تشکیل شده است و گاهاً می توان یک قید 

نیست که جمالت ساده حتماً باید جمالت کوتاهی باشند؛  این به این معنی  تکمیلی در ادامه آن پیدا کرد،  

 مثالً 

We are waiting for the bus 

 ما منتظر اتوبوس هستیم 

She goes to school by bus 

 او با اتوبوس به مدرسه می رود 

Maryam and Ali ate a pizza in the restaurant  

 مریم و علی در رستوران یک پیتزا خوردند 

جمالت ترکیبی همانطور که از نامش پیداست، از ترکیب دو یا چند جمله مرتبط به هم تشکیل می شود؛  

 ,forبرای اتصال جمالت مختلف به هم باید از حروف ربطی در زبان انگلیسی استفاده کنید که شامل 

and, nor, but, or, yet, so نگلیسی دارند و  می شوند، این دسته از جمالت کاربرد بسیاری در زبان ا

عالوه بر این، می توانید از  شما عزیزان می توانید آن ها را در مکالمات زبان انگلیسی مشاهده کنید، 

   کلمات ربطی مختل برای نشان دادن شیوه ارتباط بین دو جمله استفاده کنید؛ مثالً 

They are looking for you in the train station, but they cannot find you anywhere 

 اما نمی توانند تو را پیدا کنند   به دنبال تو می گردند قطارآن ها در ایستگاه 

They were looking for you in the train station, and they found you in the parking 

lot 

 آن ها در ایستگاه قطار دنبال تو می گشتند و تو را در پارکینگ پیدا کردند 

They were looking for you in the train station, so they asked the guards about you 



 آن ها در ایستگاه قطار دنبال تو می گشتند، بنابراین از نگهبانان درباره تو پرسیدند 

You can call the doctor to get an appointment for today, or you can go right now 

بزنی و یک قرار مالقات برای امروز بگیری، یا می توانی همین االن به  تو می توانی به دکتر زنگ 

 آنجا بروی 

They were looking for you in the train station, yet they could not find you 

 آن ها در ایستگاه قطار به دنبال تو می گشتند، با این وجود نتوانستند تو را پیدا کنند 

They are really tired, for they were running 20 miles  

 مایل دویده بودند  20آن ها بسیار خسته هستند زیرا  

که از دو عبارت مستقل و غیر مستقل تشکیل   دسته آخر شامل جمالت پیچیده در زبان انگلیسی می شود 

در دسته بندی قبلی دیدیم کخ هر دو بخش از جمله ها کامالً معنی دار و کامل بودند اما جمالت  شده است؛ 

پیچیده اینگونه نیستند و از یک عبارت وابسته و یک عبارت مستقل ساخته شده اند؛ توجه داشته باشید و  

 ,afterربطی مانند  هر دو این عبارت ها به تنهایی معنی دار نیستند؛ عالوه بر این، می توان از حروف

although, as, because, before, if, since, though, unless, until, when, while   و غیره

برای ایجاد ارتباط میان دو عبارت و بخش های مختلف در عبارت مستقل و غیر مستقل استفاده کرد؛  

در ادامه آن خواهد بود ولی   همچنین، اگر عبارت مستقل در ابتدای جمله قرار بگیرد عبارت غیر مستقل

اگر عبارت غیر مستقل در ابتدای جمله قرار بگیرد، باید از یک کاما و سپس عبارت مستقل در جمله  

 استفاده کرد؛ مثالً 

I could not find my friend in the train station because it was very crowded  

 م زیرا آنجا بسیار شلوغ بود من نتوانستم دوستم را در ایستگاه قطار پیدا کن

because it was very crowded, I could not find my friend in the train station 

I can wake up early if I sleep right now 

 من می توانم زود از خواب بیدار شوم اگر همین االن بخوابم 

if I sleep right now, I can wake up early 

 می توانم زود از خواب بیدار شوم  بخوابماگر همین االن 

I cannot talk to you until you calm down 

 من نمی توانم با تو صحبت کنم تا زمانی که آرام شوی 

until you calm down, I cannot talk to you 

 نمی توانم با تو صحبت کنم  تا زمانی که آرام شوی 



His father helped him to complete his research paper since he is a science teacher 

since he is a science teacher, his father helped him to complete his research paper 

 از آنجایی که پدرش یک معلم علوم است، به او کمک کرد تا تحقیقاتش را تکمیل کند  

 (دیگر حروف ربطییا )   and  ،because ساختار جمله با

یکی از مهم ترین نکاتی که در ساخت جمالت صحیح در زبان انگلیسی باید به آن  توجه کنید این است  

و غیر برای شروع یک جمله استفاده نکنید زیرا این ها   because, and, butکه هرگز از کلماتی مانند 

ن ها ارتباط بدهند اما زمانی که از این  حروف ربطی هستند و باید جمله بعد از خود را به جمله قبل از آ

حروف در ابتدای جمله استفاده می کنید، در واقع به عنوان جزئی برای شروع یک جمله از آن ها استفاده  

کرده اید نه جزئی برای ربط دادن دو جمله. البته، ممکن است در برخی متون و یا فیلم های زبان  

شروع می کنند؛ این کار غلط نیست اما بهتر است انجام    becauseانگلیسی دیده باشید که جمله ای را با 

شروع کنید، باید به معنی و مفهوم آن جمله نیز     becauseنشود؛ در واقع، اگر بخواهید یک جمله را با 

دقت کافی داشته باشید زیرا اگر جمله شما معنی و مفهوم کاملی نداشته باشد، نه تنها از نظر گرامری  

بلکه نمی توانید نتیجه مورد نظر را در شنونده و خواننده بدست بیاورید و مفهوم را به آن ها    اشتباه است،

 منتقل کنید؛ به مثال های زیر در این رابطه توجه کنید 

Because of the storm 

 )جمله کامل نیست(  بخاطر باران شدید

We could not go out because of the storm 

 بیرون برویم زیرا باران شدیدی می بارید ما نتوانستیم 

Because of the storm, we could not go out  

 بخاطر باران شدید نتوانستیم بیرون برویم 

And left the house 

 و از خانه خارج شدم )جمله کامل نیست( 

I put on my jacket and left the house 

 من کتم را پوشیدم و از خانه خارج شدم 

And left the house, I put on my jacket 

و از خانه خارج شدم، کتم را پوشیدم )ترتیب قرار گرفتن دو جمله اشتباه است و به معنی و مفهوم آسیب  

 می زند( 

But it was broken 

 اما اون شکسته بود )جمله ناقص( 



I wanted to use my umbrella but it was broken 

 استفاده کنم اما اون شکسته بود من می خواستم از چترم  

But it was broken, I wanted to use my umbrella 

  یقرار گرفتن دو جمله اشتباه است و به معن بی)ترت اما اون شکسته بود، می خواستم از چترم استفاده کنم 

 زند(  ی م بیو مفهوم آس 


