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 مبحث

 انگلیسی زبان در   یانواع جمالت شرط  گرامر 

Conditional Sentences 

 تهیه و تنظیم: 

 مجله استادبانک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انگلیسیزبان در  ی انواع جمالت شرط 
 

یکی دیگر از انواع ساختار گرامری این زبان   (Conditional Sentences) جمالت شرطی در انگلیسی
شود. جمالت شرطی در زبانان استفاده میهستند که در مکالمات، نوشتار و زندگی روزمره انگلیسی

 ها اندکی یا دیگری متفاوت است.  وجود دارند و ساختار هر یک از آن  انواع مختلفی
 

 

 جمله شرطی چیست؟ 

و از دو    کنند جمالتی هستند که انجام کاری را مشروط به انجام دیگر می   ،جمالت شرطی   به طور کل
 :ندشومت تشکل می قس

• «If-clause»   شرطیخش ب=  شرایط احتمالی توصیف 
• «Main clause»  جواب شرط پیامد کارتوصیف = 

 

 : مثال

If it rains, we’ll get wet. 

 .شویماگر باران ببارد، خیس می 

We'll get wet if it rains 
 

 . اگر باران ببارد، شویمخیس می 

 

 

 

 

 



 First Conditional – جمالت شریط نوع اول

حتمال انجام یا عدم انجام  اللت دارند. ادر این دسته از جمالت شرطی که بر زمان حال و آینده د
حتمل  ی منتیجه عیت( ممکن و یک  وی است و برای بیان یک شرط )یک موق مسای  اندازه   کار به یک

 شود.تفاده می آینده اس در
 

 

 نوع اول  یفرمول جمالت شرط 

If + present simple, will/won’t + verb 
 

 مثال: 
 

If I miss the train, I’ll take the next one. 

 .روماگر از این قطار جا بمانم، با قطار بعدی می 

 

If I pass this exam, I won’t have to do it again.  

 .اگر این امتحان را قبول شوم، دیگر مجبور نیستم دوباره در آن شرکت کنم
 

 

If I pass this exam, I’ll celebrate.  

 .اگر این امتحان را قبول شوم، جشن خواهم گرفت

 

 

 

 



 Second Conditional –  دوم جمالت شریط نوع 

محتمل  ی  ن و نتیجه عیت غیرواقعی یا غیرممکق شرطی نوع دوم برای بیان یک شرط یا مو  از جمالت
 کنیم. صور میوتی را ت، در این جمالت حال متفااقعرود. در ومی ه کارآینده ب  آن در زمان حال یا

 

 

 دوم نوع  یفرمول جمالت شرط 

If + past simple, would/wouldn’t + verb. 
 

 مثال: 
 

If I lived in a big city, I would go out more often.  

 .رفتمکردم، بیشتر بیرون می اگر در شهر بزرگی زندگی می
 

If I lived in a big city, I wouldn’t need a car.  

 .کردم، نیازی به ماشین نداشتماگر در شهر بزرگی زندگی می
 

I’d go out more often if I lived in a big city.  )جابجایی دو بخش( 

 .رفتمکردم، بیشتر بیرون می اگر در شهر بزرگی زندگی می
 

If he were my boss, I’d look for another job.  

 .گشتماگر او رئیسم بود، دنبال شغل دیگری می 

 

............................................................................................................................. ....................... 

 ی کاملش| ویدیو آموز  یسیدر زبان انگل یانواع جمالت شرط آموزش 
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