
Relative Pronouns 
ضمائر الوصل 

• The relative pronouns are used to join sentences together.

.تستخدم ضمائر الوصل لربط الجمل بعضها ببعض

:و لربط الجمل اتبع الخطوات اآلتٌة

. نبحث عن كلمة متكررة فً الجملة الثانٌة ثم نبحث عن موقعها -1

فإذا كانت فاعالً عاقالً نستعمل        

و إذا كانت غٌر عاقل .  وإذا كانت مفعوالً به عاقالً نستعمل           و نعرف ذلك بوجود الكلمة بعد الفعل
.نستعمل             

.أما            فتستخدم بدل أي كلمة من الكلمات السابقة إال أننا ال نفضل استعمالها فً جمٌع الجمل

.و إذا كانت للملكٌة نستعمل كلمة            

.احذف الكلمة المتكررة من الجملة الثانٌة وضع االسم الذي حذفت مثله فً الجملة األولى -2 

who

whom
which

whose

that
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: الحظ المثال التالً.  تستخدم        لتحل محل الفاعل العاقل و طبعاً نعرف الفاعل بوجوده أول الجملة

Here is the man. The man is a doctor.
نحذف كلمة                 من الجملة الثانٌة و نضع بدالً منها         ثم نضع الجملة الثانٌة بعد الكلمة 

:التً حذفنا مثلها فً الجملة األولى فتصبح

 Here is the man who is a doctor.

:أمثلة
1) The man came here.   The man was a doctor.

The man who was here is a doctor
2) My friend swims well. He lives here.

My friend who lives here swims well.

who

Who        [للفاعل العاقل]الذي، التي   

The manwho
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الحظ المثال .  تستعمل           لتحل محل المفعول به العاقل و طبعاً نعرف المفعول به بوجوده بعد الفعل
: التالً

The man came here. I visited him.
نحذف كلمة            من الجملة الثانٌة  ثم نضع            أول الجملة الثانٌة،  ونضع االسم الموصول و 

:فتصبح( التً ٌعود إلٌها الضمٌر)الجملة الثانٌة بعد الكلمة التً حذفنا مثلها 

 The man whom I visited came here.

:أمثلة
1) The man was working with me.   I paid him.

The man whom I paid was working with me.
2) This is the girl.  You gave her a flower.

This is the girl whom you gave a flower.

whom

Whom        [المفعول به العاقل]الذي، التي   

himwhom
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 بهطبعاً نعرف الفاعل بوجوده أول الجملة أما المفعول  وتستعمل           لتحل محل الفاعل أو المفعول الغٌر عاقل 
: الحظ المثال التالً.  فٌوجد بعد الفعل

He found his book. He lost it yesterday.
نضع بدالً منها            فً أول الجملة الثانٌة ثم نضع  ونرى أن كلمة            تعود على كلمة               فنحذفها 

:فتصبح( التً ٌعود إلٌها الضمٌر)الجملة الثانٌة بعد الكلمة التً حذفنا مثلها  واالسم الموصول 

 He found his book which he lost yesterday.

:أمثلة
1) This is the house.  I live in it.

This is the house which I live in.
2) This book is cheap.  It is very useful.

This book which is very useful is cheap.

which

Which        [للجماد الفاعل أو المفعول به]الذي، التي   

himhis bookwhich
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تستعمل           لتحل محل الفاعل أو المفعول به العاقل و غٌر عاقل أي تحل 
: الحظ األمثلة التالٌة.  محل أي أداة سبق شرحها

This is the boy.  You met her.

This is the boy that (whom) you met.

I have a bird.  It sings.

I have a bird that (which) sings.

that

That        [للعاقل و غير العاقل الفاعل أو المفعول به]الذي، التي   
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 :الحظ المثال التالً.  تستعمل           للملكٌة

This is the man.  His car hit the boy.

This is the man whose his car hit the boy.

ضع بدالً منه االسم نهنا نجد أن كلمة          مملوكة لـ                فنحذف ضمٌر الملكٌة و 

.الموصول             ثم نضع بعدها كلمة         

عودة إلى القائمة الرئٌسٌة

whose

Whose        [للملكية]الذي، التي   

car

car whose
the man

www.9alami.com


