
تمامی حقوق مادی و معنوی این مقاله متعلق به گروه آموزشی راسازبان است، کپی با ذکر منبع مجاز است

Sentences in English

ی که به مخصوصا دوستان. و عالقه مندان به یادگیری زبان انگلیسیراسا زبان گروه آموزشی سالم به همراهان 

.اشندپیشرو بیادگیری زبان انگلیسی سایت گروه آموزشی راسا عالقه دارند و می خواهند در ” گرامر”مقاله های 

یا Sentences in Englishدر این مقاله  می خواهیم به شما عالقه مندان به یادگیری زبان انگلیسی در مورد 

نیم و به شما صحبت کنیم و کامل این قسمت را در زبان انگلیسی باهم تحلیل کجملههادرزبانانگلیسیهمان 

!آموزش بدهیم
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1 Imperative: the sentence you order somebody to do something.

.برای دستور دادن به کسی که کاری را انجام دهد:امری
Structure:                                       V. +O.             مفعول             + فعل

Example:            + Close the door

- Don’t close the door

استفاده می کنیمdon’tبرای منفی کردن این جلمه ها فقط از 

2 Request:  It is a sentence you please someone to do something.

.جمله ای که از کسی خواهش می کنید که کاری را انجام دهد:خواهشی
Structure:                         Please + V + O

Example:                                + please, open the door.

- Please, don’t open the door

There are some other special Request sentence as well.

چند جمله ی خواهشی مخصوص دیگر هم وجود دارد 
Could you……………….? ؟.....که میشه 
Would you ……………? ؟....... که میشه 
Would you mind + V + ING ؟....میشه درخواست کنم که 

.دار بیایدingآخرین جمله فعل باید 
.در این قمست نیز می بینید که چند نوع جمله خواهشی در زبان انگلیسی داریم که تمام آن ها را توضیح دادیم
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3 Exclamatory:  the sentence you hear or see something and surprise.

.جمله ای که شما می شنوید و متعجب می شوید:تعجبی

Structure:                       Wow, + what a + adj. + noun 

Example:                 Wow, what a nice car.

4 Statement: This sentence is all the tenses, we will say all it during teaching the book.

شما می توانید با کلیک روی دکمه زیر به صفحه ی زمان ها در زبان . )جمله هایی است که به تمام زمان ها ربط دارد:خبری
.(انگلیسی انتقال داده می شوید

5. Question: the sentence you ask something somebody. 

.جمله که شما از کسی سوال می پرسید:سوالی

To be v.

Yes-No Q 

Helping v. 

Q  

To be v. 

W-H Q   

Helping v. 
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Some W-H words:

رسشی در زبان انگلیسی را در قسمت زیر می بینید، با استفاده از تمام این کلمات می توانید جمالت پW-hپرسشیکلمه های 
.بسازید

What What time how often

When Whose Who

Where How How much

Why How many which
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بروید و یپکیجگرامرزبانانگلیسهست می توانید به صفحه ی کاملگرامرزبانانگلیسیکل این مقاله قسمتی از پکیج 
.اطالعات بیشتری کسب کنید

.خب، امیدوارم این جمله ها را یاد بگیرید که خیلی درزمینٔه زبان انگلیسی به شما کمک می کند
دتان به اگر این مقاله برای شما درزمینٔه یادگیری زبان انگلیسی مفید بوده است، آن را با ذکر منبع در صفحه های مجازی خو

.اشتراک بگذارید تا این آموزش را به دست دیگران نیز برسانید
گروه آموزشی راسا: منبع

یسی را این مقاله آموزشی را در لینک زیر دانلود کنید تا همیشه بتوانید مطالب زبان انگل( pdf)شما می توانید کتاب الکترونیکی 
.مطالعه کنید

.هستند را مطالعه کنید... وتفاوت جزئی اما مهم، نحوه یادگیری، گرامرمقاله های دیگر ما که در زمینه های 
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