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 ساختار جمالت در انگلیسی 

 .شهی ساخته م فاعل، فعل و مفعول از سه بخش: یسیجمله در زبان انگل هر

 :میار یبعد فعل و در آخر مفعول رو م   م،یار ی: فاعل رو اول م  م یبساز   میرو بخوا   یبه بعد هرجمله ا   نیاز ا   پس

 

Subject (فاعل) + verb (فعل) + object (مفعول) 

حال ساده، زمان گذشته ساده و  : زمان  دمیبخش اول در سه زمان ساخت جمالت رو بهتون آموزش م   در
 .ساده ندهیزمان آ 

 :حال ساده زمان.1

Subject + verb + object 

I + eat + food 

( خورمیمن غذا م  ) 

میفاعل رو آورد  اول  (l) 

میفعل رو آورد  سپس (eat) 

میبعدش مفعول رو اورد و (food) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بخش دوم  – یسیساختار جمالت انگل

 .دیدی و تفاوت فعل رو د  شهیکه هر جمله از فاعل، فعل و مفعول ساخته م میکرد انیب

زمان    دیو در انتها ق  ادیمکان م  دیبعدش ق  اد،یحال م  دیشکله که بعد مفعول، ق  نیساختار به ا  یادامه 
 .رهیگی قرار م

 

 : حال ساده زمان.1

 زمان  د یمکان + ق د یحالت + ق دی+ فعل + مفعول + ق فاعل

 

I + eat + food + slowly + at home + every day 

 .خورمی غذا م یهر روز در خانه به آهستگ  من

 (l) فاعل

 (eat) فعل

 (food) مفعول

 (slowly) حالت دیق

 (at home) مکان دیق

 (every day) زمان دیق

که   م یکنی استفاده م  یزمان حال ساده رو وقت   م؟یکنی استفاده م  یزمان حال ساده در چه مواقع  زا  نکته:
: من هر روز در خانه  میاز عادت هامون رو گفت  یک یجمله    نیمثال ما در ا  م،یعادات خودمون رو بگ  میبخوا 

 . یاگه یو هر عادت د  خورمی غذا م یبه آهستگ 

 غیره.  و  رومیمن هر روز سرکار م روم،یمن هر روز به حمام م خوابم،ی م 10مثال من هرشب ساعت  یبرا

 . میکن  انیزمان ب نیدر ا  میتونیم  ،میرو که دار  یهر عادت  ما
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