نکات گرامری کنکور ارشد

بخش پانزده

در این جلسه می خواهیم ،بدل ها را در انگلیسی
بیاموزیم ،که در انگلیسی به آن  Appositiveگفته می
شود ،بدل به اسم ها عبارت هایی گفته می شود که
اطالعات بیشتری در مورد اسم یا ضمیر قبل از خود می
دهند  .بدل را در حالتی خاص بین دو کاما قرار می
دهند و می توان از طریق متوجه شد که بدل مدنظر
است .بدل ها بیشتر در جمالت خبری یا جمالتی که قصد
افزایش دانش شما را دارند استفاده میشود .بدل ها
توصیف کننده یک کلمه ،فرد  ،مفهوم یا ایده هستند
بدون بهم ریختن نظم جمله هستند .دانستن بدل ها چه
در کنکور و چه در ازمون های بین المللی زبان مهم
است اما بیش ازاندازه به کار بردن آن باعث کاهش
کیفیت گرامری متن یا جمالت می شود.
مثل:
بهترین دوستم ،علی ،هم با من می آید
اولین معلم او ،خانم اسمیت ،یک فرد خشن و سخت گیر
بود
مدیر عامل شرکت تسال ،یک فرد با بهره هوشی باال،
تصمیم گرفت در بیت کوین سرمایه گذاری کند
نکات بسیار مهم که حتما در کنکور خواهید دید:
بدل ها اگر به درستی استفاده شوند ،به جمله زیبایی
میبخشند و سطح نوشته را از نظر گرامری باال میبرند.
در کل بدل ها به دو دسته محدود کننده و غیرمحدود
کننده تقسیم می شوند که در زیر بیشتر توضیح داده
می شوند
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نکته مهم :بدل های محدود کننده هرگز با کاما
آورده نمی شوند .برعکس این موضوع در ارتباط با بدل
های غیر محدود کننده صادق است و همیشه و حتما با
کاما آورده می شوند.
بدل های محدود کننده :این بدل ها همانطور که از
اسمشان برمی ایددر مورد اسم قبل از خود اطالعات
محدود و بیشتر ضروری ارایه میکنند  ،نکته اما انکه

اگر بدل های محدود شونده را از جمله حذف کنیم،
جمله معنی ندارد و ناقص خواهد شد.
یک مثال از بدل محدود کننده به صورت زیر قابل بیان
است:
My Friend Maryam writes good poems.
مریم در جمله باال بدل است .آنرا حذف کنید ،آیا
جمله کامل است؟ خیر پس بدل محدود کننده است.

بدل
زده
است
این
شد.

های های غیر محدود کننده :همانگونه که حدس
اید این بدل ها اطالعات بیشتری از چیزی که نیاز
به می دهند .و نکته قابل توجه در مورد آنها
است که اگر آنها را حذف کنید جمله ناقص نخواهد
به جمله زیر دقت کنید

Benjamin, the chief executive and CEO of the company, decided to give
me a raise saying I was hard working and I deserved it.
بنجامین ،مدیر اجرایی و مدیر عامل شرکت ،تصمیم
گرفت حقوق من را با گفتن اینکه من سخت کوشم و الیق
اش هستم افزایش دهد.
در جمله فوق جمله مابین دو کاما را حذف کنید ،آیا
معنی آن تغییر میکند؟ خیر! پس این قسمت از جمله
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بدل است ،چرا؟ چون مابین دو کاما است و اطالعات
بیشتری در ارتباط با اسم قبل از خود می دهد و
محدود کننده نیست ،چرا ؟ چون اگر حذفش کنیم معنی
جمله تغییری ندارد .و کاما دارد!
نکته :لزومی ندارد بدل در وسط جمله آورده شود و می
تواند بدل در ابتدای جمله یا انتهای جمله آورده
شود ،به مثال های زیر توجه کنید .این جمله را با
بدل ابتدای جمله آورده ایم.
The successful actor, Michael Brown died in 2008.
به جمله زیر دقت کنید ،این جمله را با بدل در وسط
جمله ،اصطالحا بدل قطع کننده جمله به کار میبریم
Michael brown, the successful actor, died in 2008.
حال به جمله زیر دقت کنید ،بدل آخر جمله قرار
گرفته است.
I’m playing Last nightmares 2, my favorite game.
چند مثال که بدل در آن به کار گرفته شده است.

Commander Stephen, a master mariner with nearly twenty years at sea,
gave the order to commence bombardment
My friend's car, a red classic convertible with buckle seats, is the topic
of discussion today.
When I was in trouble, my bold friend, Danielle stood by me.
The chief cardiac surgeon, an expert of heart transplants, came home for
dinner yesterday.
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Rabindranath Tagore, a renowned poet, is the first Asian to win
the Nobel Prize for literature.
Maya, a bold innovator, is famous for her artistic painting collections
at school.
The City of Mexico, a large city, is recorded to be heavily polluted.
Susan, my neighbor, is a good cook.
Ms. Elizabeth, my vice-principal, punished me for not doing
homework.
: برق99 سوال اول کنکور دکتری
Electric washing machines, …….. in 1925, significantly reduced the
amount of time spent washing a given amount of clothes.
Were first introduced
That they were first introduced
First introduced
That they were introduced first
 دارند از همان اول خط میخورندthat گزینه هایی که
 امکان نداردthat قبال هم گفتم هرجا ویرگول بود
1  گزینه، 3  و1  پس می ماند گزینه.پاسخ باشد
 در جمله به کار ببرید و.را دقیق تر نگاه کنید
 آیا معنی میدهد؟، جای خالی را با آن پر کنید
نه ! چرا ؟ چون از رابط فعل به مابقی جمله کلمه
 که به آنها رابط..  وthat, so, so that, which, های مثل
. درست است3  پس گزینه.می گوییم ندارد

پوریا جاویدی
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