نکات گرامری کنکور ارشد

بخش شانزده

در این جلسه می خواهیم ربط دهنده ها را بررسی
کنیم که به آنها  conjunctiveمی گویند .به طور مشخص
در مورد  coordinating conjunctivesصحبت میکنیم که به
آنها ربط دهنده هم پایه گفته میشود .بدون استفاده
از این کلمه های بسیار مهم در جمله ،جمالت بی معنی
ً در اکثر
شده و از نظر گرامری مشکل دارند .تقریبا
سواالت کنکور دکتری یا ارشد مهندسی برق از این نکات
این جلسه استفاده میشود .وظیفه اساسی این ربط
دهنده ها متصل کردن دو جمله به یکدیگر است .در
ً از ویرگول
جمله ،قبل از به کار بردن آنها غالبا
استفاده می شود or,but,and,so,because,for,yet,nor,even .از مهم
ترین ربط دهنده های همپایه هستند .با چند مثال
اهمیت آنها در جمالت تاکید میشود.

از  Butزمانی استفاده میشود که تضاد را نشان دهیم
یا میخواهیم نکته ای تناقض آمیز در ادامه جملی
ً در فارسی (ولی) ترجمه
قبلی مان بیان کنیم .غالبا
میشود.
he reads comic books frequently, but he doesn’t seem to enjoy physics
books that much.
Football, one of the most popular sports is entertaining in the winter, but
it’s even better in the heat of summer.
از  forزمانی استفاده میشود که بخواییم مقصود از
ً برای بیان هدف کاری مورد
کاری را بیان کنیم .اکثرا
ً در فارسی (برای) ترجمه میشود.
نظر می باشد.غالبا
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For the purpose of our defense, we’re going to omit all the
extraneous detail while explaining the gist of the matter to the jury.
Who’s that little toy for? I don’t know john, I think. He tends to toss his
favorite toys in the living room.
 برای توضیح بیشتر.یکی از مهم ترین رابط هاستAnd
 بهره میگیریم و درand در مورد جمله قبلی مان از
.فارسی (و) ترجمه میشود
Every Sunday, I go to the small park near my house. I like to listen to
music and enjoy the beautiful & blooming flowers.
I like coffee and tea, but I when I’m tired or it’s early in the morning I
prefer coffee.
 در اکثر مواقع برای جانشین کردن به جای چیزOr
. در فارسی (یا) ترجمه میشود.دیگری استفاده میشود
There are 2 types of torques in electric motors, it’s either
electromagnetic torque for example the torque in an induction motor in
electromagnetic. Or it’s reluctance torque that a reluctance motor
produces given the stator and rotor have teeth on them.
Should we visit your father in the hospital or go out?
 اما برای جایگزین کردن یک. می باشدor مشابهNor
 اینکه.جمله منفی با یک جمله منفی دیگر می باشد
 در فارسی.جمله اول منفی باشد اهمیت اساسی دارد
.ً (نه این و نه آن) ترجمه میشود
اکثرا
Honestly, it wasn’t my fault, nor his it was just an accident.
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I don’t usually go out because I like seeing men playing football,
nor do I go out because I like to see the flowers, I just like to be alone.
 یک. یکی دیگر از ربط دهنده های همپایه استYet
 مشابه (اما) و (ولی) در. می باشدbut کامال مشابه
 هم، با این همه،فارسی خودمان! گاهی با این حال
.میتواند معنی دهد
He always grabs a book to read, yet he doesn’t seem to read even one
single page.
The president of the France is young, yet he has married to a much older
woman.
 و برای توضیح.یکی دیگر از ربط دهنده هاستBecause
 درصد۹۹  درbecause  بعد از.دادن استفاده میشود
 می تواندbecause  گاهی.مواقع دلیل کاری بیان میشود
،ً در فارسی زیرا
 غالبا. بدهدsince جای خود را به
. معنی میشود...ِ و
 به دلیل،چون
She decided to stay home, because she had a horrible headache.
Because of the gun violence in the united states, joe Biden, current
president of the united states has introduced some bills that significantly
improves background checks for those who are going to purchase a gun.
ً برای نشان
 غالبا.یکی دیگر از ربط دهنده هاستSo
دادن نتیجه ی یک پیشامد یا رابطه علت و معلولی بین
 در بیان رسمی تر از جمله در.دو چیز استفاده میشود
. جایگزین کردhence مقاله های علمی میتوان آن را با
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در فارسی به معنی لذا ،زیرا ،درنتیجه ،نتیجه
میشود و ...میباشد.
We were bored with the movie, so we decided to leave
Evenمربوط به زمانی است که علیرغم وجود برخی
موانع ،یا هرچیزی ،چیز دیگر انجام شود .در فارسی
می تواند به معنای حتی معنی شود.
I’m going to the part, even if it’s raining.
She likes swimming, even in the winter.
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