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درس

 clause در سال اول دبيرستان آشنا شديد. براي آن كه مفهوم »noun clause« با عبارت هاي اسمي يا
يادتان بيايد به نمونه ي زير توجه كنيد:

1N1A) I know the fact. معني: من حقيقت را مي دانم. 
كلمه ي حقيقت در اين جا نقش مفعول جمله را دارد.

B) I know that she is clever. معني: مي دانم كه او باهوش است. 
عبارت »that she is clever« هم نقش مفعول را در جمله بازي مي كند.

به اين ترتيب »the fact« و »that she is clever« هر دو نقش مفعول را دارند. »the fact« يك كلمه ولي 
»that she is clever« تمام اجزاي يك جمله ي كامل را دارد.

در حالت كلي به جمله اي كه در يك جمله ي ديگر قرار مي گيرد و نقش يكي از اجزاي آن جمله 
را ايفـا كنـد »عبارت يـا clause« مي گويند. اگر اين عبارت در جمله ي اصلي نقش اسـم را بازي 

كند، به آن عبارت اسمي  گفته مي شود.
عبارت هاي اسمي دو دسته اند:

الف ـ عبارت هايي كه براساس يك جمله خبري ساخته مي شوند:
به نمونه ي زير توجه كنيد:

2N1 A) She is clever.  
B) I know that she is clever.
همين طور كه مي بينيد جمله ي A يك جمله ي خبري اسـت كه با آن جمله ي B را سـاخته ايم. در اين 

نوع از عبارت هاي اسمي فقط از كلمه ي »that« به عنوان حرف ربط استفاده مي شود.
ب ـ عبارت هايي كه براساس يك جمله ي سؤالي ساخته مي شوند:

اگـر عبارت هـاي اسـمي از جملـه ي سـوالي گرفته شـوند، ديگـر حرف ربـط آن ها »that« نيسـت. به 
نمونه هاي زير توجه كنيد:

3N1A) Where does she work?  
B) I don’t know where she works. معني: نمي دانم كه كجا كار مي كند. 
در نمونـه ي فـوق جمله ي سـؤالي با كلمه ي پرسـش »where« آغاز شـده و همان طور كـه مي بينيد در 
جمله ي B از »where« به عنوان حرف ربط اسـتفاده شـده است. عبارت »where she works« هم،  نقش 

مفعول را دارد و در نتيجه يك عبارت اسمي به شمار مي آيد.

4N1A) Does she work here?  
B) I don’t know whether she works here (or not).  
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 C) I don’t know if she works here.  
معني: نمي دانم كه آيا او در اين جا كار مي كند يا نه.

در نمونه ي باال جمله ي سـؤالي A با هيچ كلمه ي پرسشـي شـروع نشـده اسـت و در جمله ي B و C دو 
 if/whether she works here« (به معني »كه آيا«) حرف ربط اند. در اين جمله عبارت »if/whether« كلمه ي

(or not)« نقش مفعول را بازي مي كند و يك عبارت اسمي به حساب مي آيد. 

1K1 زماني كه يك جمله ي سؤالي به يك عبارت اسمي تبديل مي شود، بايد از حالت سؤالي خارج
شود؛ يعني نبايد با يك فعل يا فعل كمكي شروع شده باشد بلكه بايد با فاعل شروع شود:

»Where does she work?« ⇒ »I don’t know where she works.«  
پس در تست هاي مربوط به عبارت هاي اسمي، هرگاه با گزينه هايي روبه رو شديد كه حالت 

سؤالي دارند، بالفاصله مي توانيد آن ها را كنار بگذاريد.

11 »or not« از »if« بايد بدانيد كه همراه كلمه ي
استفاده نمي كنيم و با كلمه ي »whether« استفاده از 

»or not« اختياري است.

T
عبـارت اسـمي غيـر از نقش مفعـول مي تواند 
فاعـل جملـه نيز باشـد. به نمونـه ي زير توجه 

كنيد.
            فاعل

Whether I accept the job (or not) depends 
on how much they pay me.
اين كـه آيـا مـن شـغل را قبـول مي كنم يـا نه، 
بسـتگي بـه ايـن دارد كـه چه قدر پـول به من 

پرداخت مي كنند.

?Does he want to know ………… that film   ـ 
1) when have I seen 2) when am I going to see  3) whether I could see 4) why don’t I want to see

. ………… He doesn’t know where   ـ 
1) did she work 2) she work 3) she has worked 4) will she work

?Could you tell me ………… yesterday   ـ 
1) what she talked about 2) why didn’t she talk to her 3) what did she talk about 4) whom did she talk with

.He didn’t tell me ………… last year   ـ 
1) what he does 2) why was he absent 3) where he had gone 4) what would he buy

(سراسريـ  انسانيـ  81)  ?Does Mary know whom ………… at the last party   ـ 

1) they met 2) they meet 3) do they meet 3) did they meet

.Babak’s friend asked him ………… or not he wished to leave there then   ـ 
1) whether 2) why 3) that 4) if

.I don’t know when ………… at the office. I think he he is still at home   ـ 
1) David arrives 2) David arrived 3) did David arrive 4) does David arrive

3 درس 1 ـ يمار  اا  رسبع



3 گزينه هاي 1، 2 و 4 همه حالت سؤالي دارند و نمي توانند عبارت . 1

اسمي باشند.

2 .3

[1و4 گزينه هاي 1 و 4: حالت سؤالي دارند و نادرست هستند.

[2 چون زمان حال ساده دارد و فاعل آن سوم شخص مفرد است، فعل 
work، بايد s داشته باشد.

1 سه گزينه ي ديگر همه حالت سؤالي دارند و نادرست هستند.. 3

4 . 3
[2و4 حالت سؤالي دارند وغلط هستند.

[1 با زمان جمله كه گذشته است تطابق زماني ندارد.

5 . 1
[3و4  حالت سؤالي دارند و غلط هستند.

[2 غلط اسـت چون در جمله، عبارت »last party« نشـان مي دهد كه در 
مورد گذشته صحبت شده است و اين گزينه تطابق زماني ندارد.

1 عبارت or not تنها با گزينه ي 1 مي تواند بيايد.. 6

1 چون عبارت اسمي نبايد حالت سؤالي داشته باشد دو گزينه ي 3 . 7
و 4 نمي توانند درسـت باشـند: از طرفي ديگر با توجه به جمله ي اول هر 
دو گزينه ي 1 و 2 درست هستند ولي با توجه به جمله ي دوم تنها گزينه ي 

1 تطابق زماني دارد.
معني: نمي دانم كي ديويد به اداره مي رسد. فكر مي كنم هنوز در خانه است.
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