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Наказові англійські речення
В англійській мові є чіткі схеми побудови речень. Сьогодні Ви опануєте одну з них –
схему наказового речення. У житті нам часто доводиться просити інших людей щось
зробити. Батьки, наприклад, говорять дітям: «Винеси сміття», «Помий посуд», «Закрий
банку з варенням і більше до неї не доторкайся», «Грайте обережно! У нас залишилося
тільки 2 вікна!». Дружина, що підмітає підлогу, говорить своєму чоловікові, що сидить у
кріслі й читає газету, «Підніми ноги!». Навіть в анекдотах ми часто зустрічаємося з
наказовими реченнями. Ось один з них:
- Все, розлучаюся з дружиною. Вона мені вже набридла, - каже чоловік.
- Чому? - запитує друг.
- Так уяви собі: перше травня, парад, країна гуляє. А вона причепилася: «Винеси
ялинку, винеси ялинку!»
У цьому анекдоті «Винеси ялинку» і є наказове речення.
Щоб попросити когось виконати Ваше прохання або наказ, потрібно використовувати
наступну формулу:
Дієслово в
першій формі

З чим виконати
дію

Переклад на
українську

Write

Для кого виконати
дію (може не
використовуватися)
me

a letter.

Give

him

a book.

Напиши мені
листа.
Дай йому книгу.

Звичайно, вживаючи наказові речення, завжди варто пам'ятати про артиклі. Наприклад,
Close the door. - Зачини двері (Ви точно знаєте, які двері треба зачинити).
Put a book. – Поклади книгу (Вас просять покласти будь-яку книгу).
Say words. - Скажи слова (Вас просять сказати будь-які слова).
Негативні наказові речення. Припустимо, Ви йдете по вулиці, і якась людина Вас
запитує, як їй дістатися у певне місце. Ви їй розповідаєте дорогу, а потім бачите, що
вона йде не в той бік. Як же їй сказати: «Не йдіть туди!»? Для того, щоб це сказати,
треба знати, як говорити «ні» у наказових реченнях.
Щоб утворити негативні наказові речення, знадобиться допоміжне дієслово do і
негативну часточку not. У наказових реченнях нам головний об'єкт не потрібний. Ми їх
починаємо одразу ж з дієслова. І якщо Ви хочете щось заперечити, то починайте з
допоміжного дієслова do, часточки not, а потім з інших частин речення. Наприклад:
 Do not buy a sofa!
 Do not drink much coffee.
 Do not smoke here!
Інші граматичні теми Ви можете знайти у розділі «Безкоштовні уроки» на сайті
www.enrucafe.com
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