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 !Look it Up: 2درس 



 (Relative Clauses)  جمالت موصولی

 
 whoseو  who ،whom ،which ،that ،when ،whereکلماتی مانند 

 .  می دهند« که»که دو جمله را به هم متصل می کنند و معنای 

a  .who 

 . داردنقش فاعلی به کار رفته و انسان این ضمیر موصولی، برای         
به دلیل نقش فاعلی، باید بعد از آن یک فعل بیاید!! 

 

b  .whom 
 .  دارد مفعولی نقشبه کار رفته و  انسانبرای موصولی، ضمیر این         
 بیاید( اسم)نهاد باید بعد از آن یک مفعولی، به دلیل نقش!! 
 گاهی ممکن است در حالت مفعولی، به جایwhom از ،who  ،استفاده شود

 .است whomولی اولویت با 
 



 c  .which 
 نقش فاعلی یابه کار رفته و انسان  غیراین ضمیر موصولی، برای         
 .  داردمفعولی         
بعد از آن می تواند یک فعل یا نهاد بیاید!! 

 

d  .that 
 دارد و می تواند به جایغیر رسمی موصولی، بیشتر کاربرد ضمیر این         

 .  هر سه مورد قبلی استفاده شود        
 بینwho ،whom، which و ،that همواره اولویت با سه مورد اول ،

 .می باشد
 

e  .whose 
 .  داردنقش ملکی این ضمیر موصولی،         
 چیزی که مالک )و بعد از آن اسم دیگر ( مالک)قبل از این ضمیر، اسم اول

 .  قرار می گیرد( صاحبش است
 



 f  .when 
 . داردنقش زمانی این ضمیر موصولی،         
این ضمیر بین کلمه زمان و یک نهاد قرار می گیرد  . 

 

g  .where 
 . دارد مکانی نقشموصولی، ضمیر این         
 یک نهاد قرار می گیردمکان و این ضمیر بین کلمه . 

 
 
 می توانند( که بعد از آن، فاعل قرار می گیرد)ضمایر موصولی مفعولی : نکته

 .  حذف شوند            
 



The capital city, ….. church is one of the finest in the country, is 

worth visiting. 
 

 1) that   2) whose 

 3) where   4) when 

Q1) 

The crowd, ….. were making a lot of noise, were told to move on 

by the police. 
 

 1) that   2) whom 

 3) which   4) who 

Q2) 

The national park is being renamed in honor of Dian Fossey, ….. 

Scientific research and environmental efforts helped save the last 

remaining mountain gorillas. 
 

 1) whom   2) which 

 3) whose   4) who 

Q3) 



 2گزینه 
 .پایتخت، که کلیسایش یکی از بهترین های کشور است، ارزش دیدن را دارد

 (.چون کلیسا برای آن شهر است)برقرار است  cityو  churchرابطه ملکی بین 

(1سوال   

 4گزینه 
از طرف پلیس به جمعیت، که داشتند سروصدای زیادی می کردند، گفته شد که  

 .حرکت کنند
the crowd همچنین بعد از  . بر انسان داللت دارد و ضمیر موصولی نقش فاعلی دارد

 .صحیح است 4پس، گزینه . آن، فعل به کار رفته است

(2سوال   

 3گزینه 
قرار است پارک ملی به افتخار دایان فاسی که تحقیق علمی و تالش های زیست   

محیطی اش، به نجات آخرین بازمانده های گوریل های کوهی کمک کرد، دوباره  
 نام گذاری شود

تحقیق علمی و تالش های  »و « دایان فاسی»ضمیر موصولی نقش ملکی دارد چون بین 
 . صحیح است whoseرابطه مالکیت برقرار است بنابراین « زیست محیطی

(3سوال   


