
 9درس کالوکیشن روز 

CAUSE 

 باعث شدن

 

  

Cause /verb/: to make something happen, or make someone do something 

 باعث شدن

Smoking causes cancer. (Cause + noun) 

 سیگار کشیدن سبب ایجاد سرطان می شود.

The crisis caused oil prices to go up dramatically.  (Cause + something + to + verb) 

 بحران باعث شد قیمت های نفت به صورت محسوسی افزایش یابد.

At first, the news caused people to panic. 

 در ابتدا، اخبار باعث دستپاچگی مردم شد.

 معموالً برای چیزهای بد استفاده می شود. مثالً: Cause: از فعل نکته



High fat diets can cause heart disease. 

 ل:همچنین از آن برای توصیف های فنی و علمی نیز استفاده می شود. به عنوان مثا

The heat causes the ink and powder to mix together, and an image is formed. 

  

  

Lead to: to start a process that later makes something happen 

 منجر شدن پس از یک دوره زمانی

Lead to + noun 
Lead someone to do something 
Lead to someone doing something 

His actions could lead to him losing his job. 

His actions could lead him to lose his job. 

The research could eventually lead to a cure for many serious illnesses. 

 تحقیقات می تواند سرانجام منجر به رسیدن به درمانی برای بسیاری از بیماری های خطرناک شود.

Cutting spending budgets will inevitably lead to poorer quality public services. 

 کم کردن بودجه های خرج شده به ناچار منجر به خدمات عمومی با کیفیت پایین تر می شود.

  

  

Result in: to make something happen, especially something bad 

 نتیجه دادن

Many household fires result in death or serious injury. (Result in + noun) 

 بسیاری از آتش سوزی های خانگی سبب مرگ و جراحت جدی می شود.



Low levels of vitamin D can result in a softening of the bones. 

 می تواند سبب نرمی استخوان ها شود. Dسطوح پایین ویتامین 

  

  

Create: to make a condition, situation, problem, or feeling start to exist 

 سبب شدن

Science and technology often create more problems than they solve. (Create + noun) 

 علم و تکنولوژی اغلت بیش از آنکه مشکلی را حل کنند، مشکالتی را بوجود می آورند.

The coach’s job is to create the conditions for success. 

 وظیفه مربی، ایجاد شرایط برای رسیدن به موفقیت است.

  

  

Breed: to cause a particular feeling or condition 

 بوجود آوردن یک حس یا شرایط بد

Poor living conditions breed violence and resentment.  

 شرایط بد زندگی سبب ایجاد خشونت و رنجش می شود.

  

  

Bring about: to make something happen, especially a change or an improved situation 

 موجب شدن )یک اتفاق یا شرایط بهتر(

The war brought about enormous social changes. 



 جنگ تغییرات اجتماعی بزرگی را باعث شد.

So far, all attempts to bring about peace have failed. 

 تا به حال، تمام تالشها برای رسیدن به صلح ناکام مانده است.

  

  

Give rise to: used when an event, action etc makes a feeling or problem start to exist 

 باعث شدن )یک احساس یا یک مشکل(

Poor performance in exams can give rise to depression and even thoughts of suicide. 

 ضعف در امتحانات می تواند باعث بوجود آمدن افسردگی و حتی فکر برای خودکشی می شود.

Drinking unfiltered water can give rise to health problems. 

 نوشیدن آب تصفیه نشده می تواند باعث بوجود آمدن مشکالت سالمتی شود.

  

  

Trigger: to make something suddenly start to happen, especially a bad situation such as a 
crisis or a war, or a medical condition 

 باعث سریع اتفاقی شدن )خصوصًا یک شرایط بد(

Certain foods can trigger allergies. 

 غذاهای خاصی می تواند سبب بوجود آمدن آلرژی شود.

If oil prices keep rising, this could trigger an economic crisis. 

 اگر قیمت نفت افزایش یابد، ممکن است یک بحران اقتصادی ایجاد کند.

 


