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 مجاز است  آلفا مشاور انتشار این محتوای آموزشی صرفا با گروه آموزشی

 است رایگانو استفاده از آن برای عموم 

 Relative) یموصول ریضما نیتر جیرا یسیدر زبان انگل

Pronouns) عبارتند از who, which و that از who انسان  یفقط برا

 یوانیح ایو  یا ی، ش یزیچ یبرا which . ازمیکن یاستفاده م

 that یموصول ریدو ضم نیگزیتواند جا یم that و میکن یاستفاده م

 .شود who و

The person who talked to me yesterday is my best friend. 

 .هدوستم نیهترکرد ب یبا من صحبت م روزیکه د یشخص

The car that hit the old man was red. 

 .که به فرد مسن زد قرمز بود ینیماش

Do you know the person who is talking to Mike? 

 ؟یشناسیم رو  کنه یصحبت م کیرو که داره با ما یشخص

از  یکیشروع شدن با  یجمله واره موصول کیمشخصه  نیمهمتر

 :است (…who, which,  that) یفاعل ریضما

Do you know the man who drove the yellow car yesterday? 

 .یشناس یراند م یزرد را م نیماش روزیکه د یمرد

 یاستفاده م یموصول یهااز جمله واره  یما موقع یبه طور کل

. در میبده یزیدر مورد چ یشتریب اطالعات میهکه بخوا مینک

 وجود دارد: یخصوص دو نوع جمله واره موصول نیا

 :کننده فیتعر یجمله واره ها:( ۱

 یاستفاده م یموقع یموصول ینوع از جمله واره ها نیا از

 گری. به عبارت دمیاسم را محدود کن کی میکه بخواه میکن

کدام  ایدر مورد کدام شخص  میکه مشخص کناست  نیآن اکاربرد 

 یموصول ینوع از جمله واره  نی. به امیکن یصحبت م میدار یش

defining relative clauses یسیدر زبان انگل  یجمله واره ها ای 

 یواره هانوع وجود جمله  نی. در اندیگو یکننده م فیتعر
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 است رایگانو استفاده از آن برای عموم 

 یجمله نم کیاست و بدون آنها  یکامال ضرور یموصول

 تواند کامل باشد.

The person who talked to me yesterday is my best friend. 

 .دوستمه نیکرد بهتر یت مبا من صحب روزیکه د یشخص

در مورد  میکه ما دار نیدر مثال باال ا دینیب یکه م همانطور

.میکن یشخص صحبت م کدام  

The car that hit the old man was red. 

 .قرمز بودکه به فرد مسن زد  ینیماش

 :کننده فیتعر ریغ یجمله واره ها:(۲

 اید خود شخص در مور شتریب ریضما نیکه ا یوقت گرید یسو از

 میتوان یم یا حت( میش ای)نه کدام شخص  ندیگو یبه ما م یش

 یبه ما م یشتریچون آنها فقط اطالعات ب م،یآنها را حذف کن

 that از میتوان ینم گرینوع از جمله واره ها د نیدهند. در ا

. به میاستفاده کن who و which از میتوان یم یول م،یاستفاده کن

جمله   ای non-defining relative clause یموصول ینوع جمله واره  نیا

 .ندیگو یکننده م فیتعر ریغ یواره ها

My grandfather, who is 70 years old, plays soccer. 

 .کند یم یسال سن دارد فوتبال باز 70که  پدربزرگم

توان از جمله حذف  یجمله، جمله واره مشخص شده را م نیا در

کند و  یرا به جمله اضافه م یشتریکرد چون صرفا اطالعات ب

 .شود یم دهیفهم یدون آن هم منظور جمله به خوبب

That is Chris Ronaldo, who plays in Real Madrid FC. 

 

 یباز دیرونالدوست که در باشگاه فوتبال رئال مادر سیاون کر 

 .کند یم
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 است رایگانو استفاده از آن برای عموم 

جمله واره مشخص شده را حذف  میتوان یم زین نجایا

 .میکن

 ریقبل از ضما دیبا شهیهم یموصول یدر نوع دوم جمله واره ها

 کیاگر بعد از  نی. همچنمیکاما )،( استفاده کناز  یموصول

 یکاما کیجمله ما همچنان ادامه داشت از  ،یجمله واره موصول

 .میبعد از آن استفاده کن دیبا زین گرید

Germany, which is in Europe, is very advanced in terms of industry. 

 شرفتهیپ اریبس یکه در قاره اروپا است از لحاظ صنعت آلمان

 .است

از  that یکننده به جا فیتعر یدر جمله واره ها میتوان یم

 ینم یول م،یاستفاده کن whoseو  who, whom یموصول ریضما

محدود  ریغ یدر جمله واره ها یموصول ریسه ضم نیاز ا میتوان

 .میاستفاده کن that یجاکننده به 

در دو موقعیت می توانیم ضمایر موصولی را از جمله 

 :حذف کنیم

 جمله مفعول ، ),that who, which(…مفعولی به طور کلی اگر ضمیر .۱

باشد می توانیم آن را حذف کنیم )به عبارتی  موصولی واره

بکار برود می  جمله مفعول دیگر اگر ضمیر مفعولی برای

 ,who, which) توانیم آن را حذف کنیم(. ولی اگر ضمیر مفعولی

 …)thatباشد نمی توانیم آن را حذف  موصولی واره جمله فاعل

کنیم )به عبارتی دیگر اگر ضمیر مفعولی 

 .بکار برود نمی توانیم آن را حذف کنیم جمله فاعل برای
 مثال

I know the person that we saw yesterday. 

 .شخصی رو که دیروز دیدیم می شناسم

نیز برای آن بکار  that مفعول جمله است و the person در این جمله

 .را حذف کنیم that رفته است. به همین دلیل می توانیم
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 است رایگانو استفاده از آن برای عموم 

?you lost which Did you find the money 
 کردی؟پولی رو که گم کرده بودی پیدا 

 .را حذف کنیم which اینجا نیز می توانیم ضمیر مفعولی

The person that is in the blue car is my friend. 

 .شخصی که در ماشین آبیه دوست منه

نیز برای آن بکار  that فاعل جمله است و The person در این جمله

 .را حذف کنیم that رفته است. به همین دلیل نمی توانیم

وجود دارد و  be to فعل هنگامی که در جمله واره موصولی یک     2 .

داریم می  گذشته زمان با فعلی و یا ing با فعل بعد از آن یا یک

 :کنیمحذف  to be توانیم ضمیر موصولی را به همراه فعل

The person who is talking to Richard is the new member => The person talking to 

Richard is the new member. 
 شخصی که داره با ریچارد صحبت می کنه عضو جدیده

=> to the party did not come invited were Most of the students who 

Most of the students invited to the party did not come. 

 .بیشتر دانش آموزانی که به میهمانی دعوت شده بودند نیامدند

 پوریا جاویدی
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