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 مجاز است  آلفا مشاور انتشار این محتوای آموزشی صرفا با گروه آموزشی

 است رایگانو استفاده از آن برای عموم 

در این جلسه می خواهیم نکاتی باقی مانده از 

حروف ربط همپایه ساز را مرور کنیم، سپس در ارتباط 

 با حروف ربط وابسته ساز صحبت میکنیم.

 نکات حروف ربط همپایه ساز:

دوجمله یا کلمه وقتی از حروف ربط برای پیوند بین 

نیستند و فعل جمله تغییری نمی  مستقلکه  استفاده شود

  است. اشتباهکند. قرار دادن ویرگول پس از حرف ربط 
 در جمالت زیر ویرگول های قرمز رنگ باید حذف گردد.

Combine arrogance and, ignorance together what you get is horrible and, 

a recipe for failure. 

She usually studies in the café and, the central library near the 

department of Electrical Engineering 

اگر دو جمله مستقل و فعل های جدا از هم بهم پیوند 

 بخورند باید الزامًا ویرگول را قرار داد.

Data was gathered through questionnaires, and selected respondents 

participated in interviews. 

She usually studies in the café but when all the sits are occupied, she 

goes to the central library near the department of Electrical Engineering 

وف ربط وابسته ساز بین دو حر حروف ربط وابسته ساز:

آیند. عبارات می (dependent) و پیرو (independent) جمله پایه

)وابسته( دارای فعل و فاعل هستند  subordinating پیرو یا

توانند یک معنی و مفهوم را منتقل ولی به تنهایی نمی

 .کند. بنابراین باید به عبارت پایه اضافه شوند

 ,because, if ترین حروف ربط وابسته ساز عبارتند ازمعروف

although, since, until, while.  وDespite of 
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 موارد کاربرد در جدول روبرو تنظیم شده است:

نوع 

 رابطه 

 حرف ربط 

علت و 

 معلولی

because, since, as 

 when, before, after, once, until, whenever, since, while زمان

 Where, wherever مکان

 if, unless, in case شرط

 although, though, whereas, despite of تضاد

آید( ای که بعد از حرف ربط میوقتی جمله پیرو )جمله

کند، اطالعاتی را به جمله مستقل یا پایه اضافه می

.نیازی به ویرگول نیست  

 She will receive a major bonus, if she succeeds in closing the 

corporate partnership deal. 

 She will receive a major bonus if she succeeds in closing the 

corporate partnership deal. 

 John’s friends snuck into his apartment to set up a surprise 

party, while he was at work. 

 John’s friends snuck into his apartment to set up a surprise party while 

he was at work. 
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اما وقتی عبارت وابسته یا پیرو اول جمله 

بیاید، در پایان آن جمله وابسته از ویرگول استفاده 

 کنید

 If she succeeds in closing the corporate partnership deal she will 

receive a major bonus. 

 If she succeeds in closing the corporate partnership deal, she will 

receive a major bonus. 

 While John was at work his friends snuck into his apartment to set up 

a surprise party. 

 While John was at work, his friends snuck into his apartment to set up 

a surprise party. 

 پوریا جاویدی 
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