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افعال مدال) ، (modal verbsشامل افعال can, could, may,
might, must, need not, shall/will, should/ought toمی شوند .این
افعال توانایی ،اجازه ،امکان انجام و … را در جمله
نشان می دهند .شکل افعال مدال با توجه به زمان
جمله تغییر می کند در نتیجه باید در زمان استفاده
از آنها به زمان جمله توجه کرد.
افعال مدال به صورت عمومی تنها در زمان حال در زبان
انگلیسی مورد استفاده قرار می گیرند ،و البته در سوم
شخص مفرد پسوند  –sنمی گیرند .به مثال زیر توجه کنید:
He must do what he is told.
دقت کنید که musts
اشتباهات نکنید.

یک اشتباه بزرگ است! از این

برای منفی کردن یا سوالی کردن جمالتی که فعل مدال
دارند نباید به آنها فعل کمکی اضافه کرد .به
مثال های زیر توجه کنید
Max need not worry about his future.
Max must not touch any dangerous equipment.
?Can Max change a tire
از فعل مدال همیشه به همراه فعل اصلی استفاده می
شود (به جز در پاسخ کوتاه) .فعل اصلی بدون  toیا
حرف اضافه دیگر به فعل مدال نسبت داده می شود .به
مثال زیر توجه کنید:
Max can change tyres
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اما ) (Max can to change tyres.اشتباه است.

زمانی که سوال می کنیم یا درخواستی داریم معموال
میتوانیم بین دو شکل از فعل مدال انتخاب کنیم .یکی
از شکل ها از دیگری محترمانه تر است اما هر دو
دقیقا یک معنا را دارند .جدول زیر این افعال را
مقایسه می کند.
اولین این  modalها  can/couldمی باشد که به معنای
توانستن می باشد .اگر بخواهیم محترمانه حرف زده
باشیم از  couldو در غیراینصورت از canاستفاده
میکنیم.
?Can you repair this flat tyre
?Could you repair this flat tyre
هر دو یکیست ،دومی کمی محترمانه تر است!
نکته :به جای  couldمی تواند  might, mayهم قرار بگیرد
و هیچ تفاوتی در معنای جمله ایجاد نمیکند.
 Shall/shouldدومین  modalاست Should .فرم محترمانه تر
اوردن باید است!
?Shall he pick the car up tomorrow
?Should he pick the car up tomorrow
 Will\wouldهم سومین  modalسوالی استWould .کمی
محترمانه تر است.
?Will the car be ready tomorrow
?Would the car be ready tomorrow
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از  willبرای درخواست کردن استفاده می شود .اما
زمانی که می خواهیم (به صورت یک پیشنهاد) به صورت
اول شخص مفرد یا جمع سوالی مطرح کنیم از shall
استفاده می کنیم .به مثال های زیر توجه کنید:
?Shall I change that tire

زمان گذشته چی میشه پس؟در صورتی که بخواهیم موقعیت
های نشان داده با افعال مدال را در زمان گذشته
نشان دهیم باید از شکل جایگزین افعال مدال استفاده
کنیم .جدول زیر شکل های جایگزین برای هر یک از
افعال مدال است:
 Mustبا  have toو  must notبا  not to be allowed toجایگزین
می شود.
Max must do what he is told
His father also had to do what he was told
Max must not touch anything dangerous
.His father was not allowed to touch anything dangerous
Canبا :to be able to/could
Max can change tires
His father was not able to/couldn’t change tires
should/ought toبا to be supposed to/to be expected to/to be to
جایگزین می شود.
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Max should work in the garage more often

Max’s father also was supposed to/was expected to/was to work in the
garage

پوریا جاویدی
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