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 Adverb Clausesاستفاده از 

، میپردازیم. یک کلاز Adverb Clauses، یعنی Writingو  Speakingها در Clauseدر این بخش، به بررسی مهمترین نوع 

، چرا، کجا، کیقیدی، کلاز وابسته ای است که به عنوان یک قید در جمله نقش ایفا می کند. مثلا در جمله می گوید که 

شروع میشوند که ارتباط این کلاز  subordinatorچیزی اتفاق افتاده است. معمولا کلازهای قیدی با یک  چرایا  چقدر، چطور

 وابسته را به کلاز اصلی مستقل بیان میکنند. به عنولن مثال:

Last night at 8, I fell.  

When I was walking in the street, I fell.  

  

 کلازهای قیدی علامت گذاری 

گذاریم، اما اگر آید، بعد از آن کاما میعلامت گذاری یک کلاز قیدی بسیار ساده است. وقتی این کلاز در ابتدای جمله می

 بعد از کلاز مستقل اصلی آورده شود )وسط جمله( نیاز به کاما ندارند.

Because humans are curious animals, they constantly explore their world.  

Humans constantly explore their world becuase they are curious animals.  

  

 کلازهای قیدی زمانی

یک کلاز قیدی زمانی، بیان میکند که کلاز اصلی چه زمان انجام شده است. این کلازها میتوانند همزمان یا در زمان متفاوتی 

دقت کرد آنست که اگر زمان مربوط به آینده باشد، در کلاز قیدی، زمان را حال در  ای که باید به آناتفاق بیافتند. فقط نکته

 گیریم. مثلا:نظر می

Please call me as soon as you get there.  



 

 کلازهای قیدی مکانی

در  Whereآیند. فقط یز جایگزین قید مکان خواهند شد و هم در ابتدا و هم در وسط جمله میکلازهای قیدی مکانی ن

 آید.ابتدای جمله نمی

 

  

 

 کلازهای قیدی فاصله، تکرار و چگونگی



و کلازهای قیدی چگونگی جایگزین  how often، کلازهای قیدی تکرار جایگزین how farکلازهای قیدی فاصله جایگزین سوال 

how .میشوند 

 

 کلازهای قیدی دلیل

میشوند و هم میتوانند در ابتدا و هم در وسط جمله  Whyاین قیدها نیز همانطوریکه از اسمشان پیداست جایگزین سوال 

 بیایند.

 

  کلازهای قیدی نتیجه

 آیند.کنند. این کلازها همیشه در قسمت وسط جمله میا اثر یا نتیجه اطلاعات کلاز مستقل را بیان میاین کلازه



 

 

 کلازهای قیدی هدف

درنتیجه کلازهای مستقل نشان میدهند. معمولترین حالت این کلازها، استفاده آنها در این کلازها نیز هدف یک عمل را 

 آیند.وسط جمله است اما در ابتدای جمله نیز می

و یا  may, might, can, could, will, wouldمیباشد و معمولا در کلاز قیدی از  in order thatرسمی ترین این عبارات 

have to استفاده میشود. از in order to ،to  یاso as to  نیز به همین منوال استفاده میشود. اما بعد از آنها مستقیم فعل

 شود.استفاده می

Farmers use chemical pesticides in order to get higher crop yields.  

 



 های قیدی تضادکلاز 

 .concession clausesو  opposition clausesکلازهای تضاد به دو نوع تقسیم میشوند: 

  

 Direct Oppositoin Clausesکلازهای قیدی تضاد 

در این نوع جملات، دو کلاز به صورت مستقیم با هم در تضاد هستند. توجه داشته باشید که چون این دو کلاز در تضاد 

 میتواند در هرطرف قرار گیرد. subordinatorد بنابراین کلمه مستقیم هستن

 

 Concessionکلازهای قیدی 

 یعنی "این ایده درست است، اما ایده کلاز مستقل اهمیت بیشتری دارد" Concessionکلاز 

 نیز گفته میشود زیرا اطلاعات کلاز مستقل جای تعجب دارد. unexpected resultsگاهی به این کلازها، 

 

 کلازهای شرطی

 کلازهای شرطی نیز یک شرط را بیان میکنند.



 

  

 تمرین

غلط در استفاده از کلازهای قیدی در آن بیابید. این غلط ها ممکن است به خاطر  11ف زیر را بخوانید و سعی کنید پاراگرا

آید(، ممکن است علامتگذاری آن اشتباه باشد و نمی butبا  althoughها باشد )مثلا connectorاستفاده بیش از اندازه از 

 در جمله منفی آمده باشد( unlessا اشتباه باشد )مثل Subordinatorیا ممکن است 

Net Addiction 

1 A lot of people enjoy surfing the Net. 2 They look for interesting websites and chat with people all over 

the world. 3 However, some people spend many hours online that they are Internet addicts. 4 Although an 

average person spends about 12 hours per week, but an addict may spend 8 to 12 hours per day online. 5 

Because addicts spend so much time interacting with the computer so their lives are negatively affected. 6 

They become socially isolated, because they stop going out and talking to people face-to-face. 7 They avoid 

real-life social situations, preferring instead to be in a dimly lit room with only the glowing screen to light 

up their lives.  

8 Internet addiction affects not only the addicts themselves but also the people around them. 9 For example, 

John Davis's marriage to his wife, Marta, broke up until he insisted on spending so many hours on the Net. 

10 As soon as he arrived home from work he was at his computer. 11 While he finished dinner, he would 

disappear into his computer room again. 12 He paid so little attention to Marta, that she finally divorced 

him. 

13 Since college students are especially technologically skilled they can easily become nonstop Net-surfers. 

14 Many students have their own computers. 15 Moreover, most colleges provide computers at several 

locations around campus, so that students can use them at any time day or night. 16 As a result, students 

can spend too much time surfing the Net instead of reading their assignments for classes. 17 Last semester, 

nine freshmen at East Berkshire State University flunked out although they became Internet addicts. 18 In 

short, even though the Internet is an excellent source of information and entertainment, but we must not 

let it take over our lives. 


