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Literature of Reasoning 

 ادبیات نوشتن دلیل

 

 because ofو  becauseلوکیشن هایی که میتونند جایگزینی برای در این درس میخوایم شما رو با عبارات و کا
 باشند و جزء همیشگی راتینگی و اسپینگها هستند آشنا کنیم.

Because  یک کانجانکشن است و بعد آن حتما یک کالز استفاده می شود. اماBecause of  یک حرف اضافه است
 و باید بعد از آن یک اسم بیاید.

The flight was cancelled because the weather was bad.  

 هوا بد بود کنسل شد. به خاطراینکهپرواز 

The flight was cancelled because of bad weather.  

 هوای بد کنسل شد. به خاطرپرواز 

  

As a result of 

As a result of  هم جایگزینی به جایbecause of قرار بگیرد. است و بنابراین بعد از آن باید یک اسم 

As a result of the injury, he couldn’t play for weeks. 



 ها نتوانست بازی کند.مسدومیت، او برای هفته به خاطر

  

Due to 

Due to  نیز یک حرف اضافه است و بعد از آن مانندbecause of گیرد. توجه داشته باشید یک عبارت اسمی جای می
 کند.عمل می Because ofتر از رسمی Due toکه 

Due to poor management, the company underwent huge financial loss. 

 مدیریت ضعیف، شرکت خسارت مالی سنگینی دید. به خاطر

Because of poor management, the company suffered huge financial loss. 

,for 

For  یک جایگزین بسیار رسمی برایBecause .است 

I cannot tell whether she is old or young, for I have never seen her. 

 من هرگز او را ندیده ام. به خاطر اینکهتونم بگم که او پیر است یا جوان، من نمی

  

Inasmuch as 

Inasmuch as  تقریبا هم معنیbecause های رسمی جایگاه خوبی دارد.است و در نوشته 

Inasmuch as she is the only earning member of the family, she has a duty to support her 
parents and siblings.  

 از آنجاییکه او تنها عضو حقوق بگیر خانواده است، وظیفه پشتیبانی از پدرو مادر و خواهر و برادرهایش را دارد.

In view of the fact that 

 است. becauseرای این عبارت نیز جایگزین خوبی ب

In view of the fact that she is the most deserving candidate, we have decided to appoint her. 



  ترین کاندیداست، ما تصمیم گرفتیم او را انتخاب کنیم. او الیق به خاطر اینکه

  

Owing to 

Owing to  نیز مشابهDue to ه خوبی دارد.تر جایگاهای رسمیبوده و در نوشته 

Owing to his irresponsible behaviour, he lost his job.  

He lost the job because of his irresponsible behaviour. 

 اش را از دست داد.اش، شغلرفتار غیرمسئوالنه به دلیل

  

Thanks to 

Thanks to  نیز معادلbecause of تواند هم منفی باشد هم مثبت.است و می 

Thanks to his carelessness, we lost the money. 

 دقتی او، ما پول زیادی از دست دادیم.بی به دلیل

 


