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جمالت مرکب 
 شامل 

main clause 

 & (پایه)
Subordinate 

clause(پیرو) 

main clause  شامل منظور اصلی جمله و معنای مستقل است در حالیکه
Subordinate clause  جمله ی ناقصی است که عموما پس از پایه می آید و

  .جمله ی پایه آن را تکمیل میکند 

 (  noun clause)پیرو اسمی: جمالت پیرو به سه بخش 

 ( adjective clause)پیرو وصفی 

 .تقسیم میشوند(  adverb clause)پیرو قیدی

now I realized what you had said.(noun clause) 

I watched that movie which amused me a lot.(adjective clause) 

just let me know when you need any help.(adverb clause) 

 

 

 :1درس 

Conjunction: 

Clause  )مجموعه ای از واژه ها گفته به )جمله واره

را دارند  )فعل ، فاعل (میشود که ارکان اصلی جمله

 اما معنا و مفهوم مستقلی ندارند.

, I opened the door.doorbell I heard the When 

 

Conjunction : 

 ( کلماتی هستند که در ابتدایconjunctionکلمات ربط )

( می آید و subordinate clauseجمله واره های پیرو )

 آنها را به جمله واره های اصلی مرتبط میکند.

: اگر حرف ربط در ابتدای جمله  ی مهمنکته**

( می   ,بیاید حتما بین جمله ی پیرو و پایه کاما )

 آید:

Since the exercise is too easy, we can easily do it. 

Conjunction 

 

Subordinate clause 

 

main clause  
 



 

 , when , as , since , whileاز جمله کلمات ربط مهم ) 

because , whether … or است که در زیر به تفصیل به )

 بررسی آنها پرداخته ایم.

 

When: 

 "وقتی که رابط زمان به معنای" 

در جمله هنگامی که عملی پس از عمل دیگر رخ داده 

 باشد به کار میرود.

When I heard the doorbell, I opened the door. 

 وقتی که صدای زنگ راشنیدم ،در را باز کردم.

 

هنگامی که عملی قبل و بعد از عمل دیگر ادامه * 

)  فتدااتفاق بیعمل دیگر داشته و در حین آن 

نیز استفاده  asو  whileاز  whenمیتوان به جای 

 کرد.(

,I saw the man breaking into I was walking down the road When 

the shop. 

هنگامی که در راه پیاده روی می کردم، دیدم که آن 

 مرد به زور وارد فروشگاه شد.

 در موارد سن و دوره های زمانی:*

When I was a child, I used to be very naughty. 

 وقتی کودک بودم بسیار شیطان بودم.

 

) در صورت تکرار دو اتفاق به طور  wheneverبه جای *

 همزمان(

When it rains ,I always go out. 

 هنگامی که می بارد من همیشه بیرون میروم.



 

  

While: 

عالوه بر کاربرد های گفته شده هنگامی که دو 

 whileبه مدت طوالنی به طول انجامند از  )همزمان(عمل

 استفاده میشود.

While I was at the party having fun , he was studying hard for the test. 

وقتی من در جشن درحال خوشگذرانی بودم ، او سخت مشغول 

 مطالعه برای آزمون بود.

 

As: 

As  به طور کلی در سه کاربرد مهم به عنوانconjunction  به

 تنهایی به کار میرود:

aاتفاق بیافتند.هنگامی که دو عمل همزمان -(زمان 

I saw Peter as I was getting off the bus. 

 وقتی داشتم از اتوبوس پیاده می شدم ،پیتر را دیدم.

 

bدر کاربرد به جای -(علت because : 

اغلب در ابتدای جمله و هنگامی که دلیل مهم نیست و یا 

 باشد. برای خواننده شناخته شده و واضح می

As I was too hungry, I stopped to buy a sandwich. 

 چون خیلی گرسنه بودم ، برای خریدن ساندویچ توقف کردم.

 

 

c )تناسب: حرف ربط 

در زمان " همان طور که یابه همان میزان که در معنای "

( به کار میرود و تغییر همزمان و به simple tencesهای ساده )

 میزان یکسان دو عمل را بیان میکند:



 

 .As you do aerobic exercise and bring in oxygen, your heart 

becomes stronger. 

به همان میزان که تمرینات ایروبیک انجام میدهی و اکسیژن 

 تنفس میکنی ، قلب تو قوی تر میشود.

 

 

Since: 

و کمی   asدر معنای علت و در کاربرد های مشابه 

 :رسمی تر به کار میرود

Since you are unable to answer, perhaps we should ask someone else. 

چون تو قادر به پاسخگویی نیستی شاید باید از فرد دیگری 

 بپرسیم.

Exercise helps protect you from injuries since it gives better support to 

your joints. 

مصدومیت چون تمرین کردن کمک میکند به حفاظت در برابر 

 حمایت بیشتری از مفاصل میکند.

 

در کاربرد به عنوان حرف ربط زمان در معنای "از" 

یا "از.... تاکنون" معموال در جمالت حال کامل 

 استفاده میشود.

I haven't seen him since we left there. 

 من از وقتی از آنجا رفته ایم او را ندیده ام.

 

Because: 

 adverbربط علت و پیش از جمالت پیرو قیدی)به عنوان حرف 

subordinate clause.استفاده میشود ) 

He has a very strong body because he does a lot of exercise. 

 او بدن بسیار قوی ای دارد چون بسیار تمرین میکند.



 

 

Whether…or:  

به معنای " خواه....خواه" یا " چه...... چه" حرف ربط 

)شرایط ( است  و دو وضعیت را  conditionی دهندهنشان 

نشان میدهد که در صورت رخ دادن هر یک، نتیجه یکسان 

 است.

You will have to accept it whether you like it or not. 

 .هچه ن دوست داشته باشیمما مجبوریم آن را قبول کنیم چه 

We must do all these exercises whether they are easy or difficult. 

ما باید تمام این تمرینات را انجام دهیم چه آسان باشند 

 چه سخت.

 

 :واژگان

 

 protect محافظت کردن store ذخیره کردن

رها 

کردن،آزاد 

 کردن

release صدمه- 

 مصدومیت
injury 

 joint مفصل rely تکیه کردن

 flexible انعطاف پذیر more efficiently کارا تر

 bend خم شدن vessel رگ

 stretch کش آمدن lung شش

 nutrient مواد مغذی fuel سوخت

 

 

 

 

 

 

 



 

 :2درس 

  ساختار افعال سببی در جمله:

to +مفعول + فعل) بدونمصدر  ) 

باعث انجام کار  (let , help , make)افعال سببی مانند سه فعل 

 توسط فرد دیگری میشود.

Help: 

مصدر بدون و   toمصدر با به هر دو صورت  helpفعل پس از 

to .می آید. و تفاوت خاصی با هم ندارند 

Good eye contact helps your audience feel more relaxed. 

Good eye contact helps your audience to feel more relaxed. 

ارتباط چشمی خوب به حضار کمک می کند که احساس راحتی 

 کنند.بیشتری 

 

افعال  helpپس از  could / can (+ not) + help +gerund در ساختار [

دار به کار میرود که به معنای اجتناب کردن از  ingبا فرم 

 کاری است.

It was such funny misunderstanding that we couldn’t help laughing. 

انقدر سوءتفاهم بامزه ای بود که ما نمیتوانستیم جلوی 

 ]یمان را بگیریم.خنده

 

Let: 

حالی که پس به کار می رود در toمصدر بدون  let پس از فعل 

به کار میرود . و همه  toمصدر با   allow, permit از افعال 

 به معنای اجازه دادن است.

The audience let him take a rest for a few minutes.  

 استراحت کند. حضار اجازه دادند تا او برای چند دقیقه

The speaker did not allow us to ask any questions. 

 سخنران به ما اجازه نداد تا هیچ سوالی بپرسیم.



 

 

After filling all the papers he was permitted to go out. 

 

بعد از پر کردن تمام برگه ها به او اجازه داده شد که 

 برود.

 gerundدر جمله نباشد ،میتوان از فرم  )انسان(**اگر مفعول 

 استفاده کرد. به مثال دقت کنید:

He said they don’t allow smoking there. 

 

Make: 

مصدر افعال با )مجبور کردن( با  forceدر معنای  makeفعل 

با  buildرود.در حالی که در معنای به کار می toبدون 

 رود.به کار می toمصدر با 

The teacher made all the students give a lecture during the term. 

معلم همه ی دانش آموزان را مجبور کرد که در طول ترم یک 

 ارائه بدهند.

The teacher forced all the students to read a book about effective ways 

of 

giving a speech. 

کرد که یک کتاب درباره ی دانش آموزان را مجبور معلم همه

 ی راه های موثر در سخنرانی کردن را بخوانند.

He made a house to live there in the remaining years. 

او یک خانه ساخت تا سال های باقی مانده را آنجا زندگی 

 کند.

 

: هنگام به کار بردن افعال باال در نکته ی مهم**

مصدر حتمًا فعل بعد از آنها به صورت جمالت مجهول 

مجهول نمیشود که یه جای آن  letمی آید)فعل  toبا 

 شود(.استفاده می allow , permitاز 



 

 

 

All the students were made to read a book about effective ways of 

giving a speech. 

 

We weren’t allowed to ask any questions. 

 

 

By+ gerund: 

 

که میخواهیم وسیله یا روش انجام کاری را بگوییم  هنگامی

استفاده میکنیم که پس از آن مانند هر حرف اضافه ی  byاز 

 آید.دار می ingدیگر افعال به صورت 

You can involve your audience by asking them some questions. 

ا شما میتوانید حضار را از طریق پرسیدن چند سوال از آنه

 در بحث شرکت دهید. 

 

در ابتدای جمله می آید، باید پس از آن  byهنگامی که 

 " بیاوریم مانند:,اصطالح، کاما  "

By showing some pictures to your audience , Make your lecture as 

interesting as possible. 

 

اضافه not دار ing برای منفی کردن این جمالت نیز قبل از فعل 

 کنیم. می

 

We can show our disagreement by not going to that meeting. 

ا با نرفتن به آن جلسه نشان ما میتوانیم مخالفت خودمان ر

 دهیم



 

 

  :لغات

 

 

 

 audience حضار presentation ارائه

سیما، 

 چهره

expression محکم firmly 

تاکید 

 کردن

emphasize  اعتماد

 به نفس

confidence 

 humor شوخ طبعی embarrassment خجالت

 nervousness عصبانیت communication ارتباطات

تمرکز 

 کردن

concentrate  منحرف

 کردن

distract 

واکنش 

 نشان دادن

react  ارتباط

 چشمی

eye contact 
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