
 

 آموزش تصویری فرمول، جمله سازی و اجزای جمله در زبان انگلیسی +فیلم

 کلیدها:

 -فاعل-subject=رنگ زرد

 -فعل-verb=رنگ سبز خط دار

 -مفعول-object=رنگ آبی

 phrase prepositional- فرض=عبارات پیش صورتی

ب چند کلمه یا جمله واره میگویند، یعنی ترکی که در فارسی معادل مشخصی ندارد و به آن بند -clause- واحد کوچک جمله به نام کالز

 که حداقل یک فاعل و یک فعل صرف شده دارد.

 :)شبه جمله یا جمله واره یا نیم جمله( انواع کالز

یک فعل صرف شده، معنی و مفهوم کالزی می باشد که در آن عالوه بر حداقل یک فاعل و   clause Independent:IC مستقل کالز 

 :کاملی انتقال می یابد

o I like spaghetti. 
o He reads many books. 

باید با کالزی مستقل ترکیب شود تا  و ؛کالزی است که معنی و مفهوم کاملی را نمی رساند Dependent clause :DCوابسته  کالز

 جمله ی کاملی ساخته شود.

o Although I like spaghetti,… 
o Because he reads many books,… 



Subject –شخص، حیوان، مکان یا چیزی که کاری انجام دهد. برای مشخص کردن فاعل در جمله باید بپرسید چه کسی یا چه  :فاعل

 چیزی؟

o I like spaghetti. 
o He reads many books. 

 

verb-کردن فعل در جمله این سوال باید پرسیده شود: بیان کاری که یک شخص، حیوان یا چیزی انجام میدهد. برای مشخص  :فعل

 چه کاری یا چه اتفاقی افتاد؟

o I like spaghetti. 
o He reads many books. 
o The movie is good. 

قاعده است، در هر  یفعل ب کی be. از آنجا که ردیدر جمله مورد استفاده قرار بگ یفعل اصل ای یتواند به عنوان فعل کمک یم beعل ف

 کامال متفاوت داشته باشد. یتواند شکل یحالت م

Object-میتواند در پاسخ شخص، حیوان یا مکان یا چیزی که کار برروی آن انجام شده باشد. مشخص کردن مفعول در جمله  :مفعول

 قرار بگیرد to whomیا  for whomپرسشهای 

o I like spaghetti. 
o He reads many books. 

 ,in, at for, behind, until, afterمثال -عباراتی که با یک پیش فرض می آیند :prepositional phrase فرض شیعبارات پ

of, during-  :و فعل را در جمله اصالح میکند. این عبارات سوالهای زیر را پاسخ میدهندWhere? When? In what way? :مثال 

o I like spaghetti for dinner. 
o He reads many books in the library. 

 برای جمله سازی صحیح در انگلیسی باید این موارد را رعایت کنید:

 یک جمله ی جدید با حرف بزرگ شروع میشود:

o He obtained his degree. 

 جمله فقط یک فاعل دارد:

o Smith he obtained his degree. 

 جمله یک فعل یا یک عبارت فعل دارد:

o He obtained his degree. 

 :Subject + Verb + Object word orderبه ین شکل است: ساختار جمله 

o He (subject) obtained (verb) his degree (object). 



 He obtained his degree مثالی برای کالز مستقل:

 انواع جمالت:

 Simple sentence -جمالت ساده 

 جمله چیبه ه ازیشده است که بدون ن لیعبارت مستقل تشک کیاز  ل شده است، این جملهجمله ی ساده از یک فعل و فاعل تشکی

 به عبارت دیگر این جمله از کالز مستقل تشکیل شده است: ؛دهد یم یکامل یمعن یگرید

pink, regular  = object, blue, italics = verb, green underline = subject; Yellow, bold 

=prepositional phrase font 

 

 مثال:

 She read. 
 She completed her literature review. 
 He organized his sources by theme. 
 They studied APA rules for many hours. 

 compound sentences-جمله مرکب

صل بهم متجمله ی مرکب حداقل از دو کالز مستقل تشکیل شده است. این دو عبارت میتوانند از طریق حرف ربط، کاما یا نقطه ویرگول 

 شوند.

; pink, regular font or semicolon =  comma ;yellow, bold independent clause =

green, underlined coordinating conjunction = 

 مثال:

 She completed her literature review, and she created her reference list. 
 He organized his sources by theme; then, he updated his reference list. 
 They studied APA rules for many hours, but they realized there was still 

much to learn. 

 

 complex sentences-جمالت پیچیده

ایی که به کاماگر جمله با یک کالز مستقل شروع شود، مستقل تشکیل شده اند. از یک کالز وابسته و یک کالز حداقل جمالت پیچیده 

 بعد از کالز است توجه کنید.

independent clause = yellow, bold; comma = pink, regular font; dependent clause 
= blue, italics 

 مثال:

she still needed to work on her  ,Although she completed her literature review

.methods section 

 باال توجه کنید چون این جمله با یک کالز وابسته آغاز میشود.به کامای جمله ی 



.it was easier for his readers to follow ,Because he organized his sources by theme 

.as they were so interesting They studied APA rules for many hours 

 آغاز میشود، کاما ندارد.درجمله ی باال به دلیل اینکه جمله با کالز مستقل 

 Compound-Complex Sentences -پیچیده-جمله ی مرکب

 پیچیده شامل حداقل دو کالز مستقل و یک کالز وابسته است.-جمالت میتوانند همچنین ترکیبی از هم باشند. جمله ی مرکب

independent clause = yellow, bold; comma  or semicolon = pink, regular font; 
coordinating conjunction = green, underlined; dependent clause = blue, italics 

 مثال:

 She completed her literature review, but she still needs to work on her 
methods section even though she finished her methods course last semester. 

 Although he organized his sources by theme, he decided to arrange them 
chronologically, and he carefully followed the MEAL plan for organization.  

 With pizza and soda at hand, they studied APA rules for many 
hours, and they decided that writing in APA made sense because it was 
clear, concise, and objective. 

 به کاربرد کاما در جمالت توجه کنید.

 


