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Not only … but also 

و یا گاهی برای تاکید بیشتر خواهد  ANDه های رسمی استفاده میکنیم. کاربرد اون هم به جای از این عبارت در نوشت
 بود.

The war caused not only destruction and death but also generations of hatred between the 
two communities. 

 جامعه شد.جنگ نه تنها موجب تخریب و مرگ، بلکه موجب تنفر و دشمنی بین دو 

The car not only is economical but also feels good to drive. 

 ماشین هم از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است و هم رانندگی حس خوبی می دهد.

  

 را نیز حذف کنید. alsoتوانید در نوشته هاتان می

I identified with Denzel Washington not only as an actor but as a person. 

 کنم.من با دنزل واشنگتن نه تنها به عنوان یک بازیگر، بلکه به عنوان یک انسان، احساس همدردی می

  

را در ابتدای جمله ذکر کرد. فقط توجه داشته باشید که در این حالت، نیاز به  Not onlyتوان برای تاکید بیشتر می
Inversion .داریم 



Not only was it raining all day at the wedding but also the band was late. 

 آمد، بلکه گروه موسیقی هم دیر رسید.روز عروسی نه تنها کل روز بارون می

Not only did she forget my birthday, but she also didn’t even apologise for forgetting it. 

 راموش کرده بود هم عذر خوانی نکرد.نه تنها تولدم را فراموش کرده بود، بلکه برای اینکه ف

  

  

The…the… with comparative adjectives 

 از این عبارت در کالزهای پارالل برای مقایسه استفاده میشود.

Structure: the + comparative adjective + clause + the + comparative adjective + clause 

  

The more adventurous it is, the more I like it. (NOT The more it is adventurous, ...) 

 آید ازشهرچه پرخطرتر باشه، بیشتر خوشم می

The less I see him, the more I like him. 

 اش دارم.هرچه کمتر میبینمش، بیشتر دوست

The older we grow, the wiser we become. 

 شویم.تر میرود، عاقلمان باالتر میهرچه سن

The sooner, the better. 

 هرچه زودتر بهتر

  

ها استفاده کنید. مثال فرض کنید در مورد مزایای مدئارس مختلط تونید برای بیان دالیل در نوشتهاز این عبارت هم می
 روایط شهمی باعث شونخواهیم بحث کنیم. یکی از این مزایا اینه که دخترها و پسرها کنار هم بزرگ شدنمی

 عی بهتری داشته باشند.اجتما



The more boys and girls spend time together, the greater social and communicative skills 
they may develop. 

 


