قواعد ترکیب

درس اول

از نظر الگوهای زباني بررسي مي كند و در صورتي كه مطابق معيار های زبان باشد اجازه توليد واحد های سازنده ی زبان ( ازکوچكترين
واحد سازنده ی زبان تا بزرگ ترين واحد سازنده ی زبان)
واج

واژه

تکواژ

جمله

گروه

جمله مستقل

واجگاه مشترك :
آشنايي ذاتي هر اهل زباني با زبان خودش  ،پيشاپيش او را آگاه مي كند كه واج
هايي كه واجگاه يکسان دارند نمي توانند بدون فاصله مصوت و صامت كنار هم
بيايند .نظير

-1قواعد واجي

( /ب  /،/پ  /( ، )/چ  / ، /ش /( ، )/ت  /،/د  /( ، )/ژ  /،/ش /( ، )/ف  /و  /و )/

قواعدی است
كه مانع از هم هم نشيني مناسب واج ها
نشيني برخي از برای ساختن تکواژ و واژه
واج ها كنار هم
مي شوند.

الگوی هجايي  : :آشنايي ذاتي هر اهل زباني با زبان خودش  ،پيشاپيش او را آگاه
مي كند كه واج هايي كه كنار هم قرار مي گيرند طبق الگوی هجايي زير باشند
 )1صامت  +مصوّت
مثال :به ( ب  ، ) ِ +ما ( م  +ا )  ،رو ( ر  +و )
 )2صامت  +مصوّت  +صامت
مثال :در( د  + َ +ر ) ،كاش ( ك  +ا  +ش )  ،آب ( ء  +ا  +ب )
 )3صامت  +مصوّت  +صامت  +صامت

قواعد
تركيب

مثال :درد ( د  + َ +ر  +د )  ،گفت ( گ  + ُ +ف  +ت )
-2قواعد

ساختن گروه مناسب اسمي

هم نشيني

فعلي و قيدی

هم نشيني مناسب گروه ها
-3قواعد نحوی برای ساختن جمله مطابق

قواعدی كه به ما كمک مي كند تا بتوانيم از تركيب تکواژ ها و يا واژه های مناسب
 ،گروه های اسمي ،قيدی و فعلي مناسب توليد كنيم .
پرنده آن دو زيبا

مردها كار آن دو

برمي گشته اند داشتند

قواعدی كه جمله ها را از نظر الگوهای زباني بررسي مي كند و در صورتي كه
مطابق معيار های زبان باشد اجازه توليد مي دهد .

با زبان معيار

تو ،تو را در آينه ديدی .

هم نشيني مناسب گروه ها

قواعد ديگری در زبان وجود دارند كه به ما كمک مي كنند جمله های معنادار
بسازيم و به جمله هايي اجازه ی توليد مي دهد كه از ديدگاه معنايي درست باشند

معنادار

چوپان آسمان آبي را به خانه رسانده است

-4قواعد معنايي برای ساخت جمله های

-5قواعد

كاربرد درست جمله ها در

كاربردی

جايگاه مناسب

او به مدرسه رفتي

محمّد تاريکي را ترسيد.

قواعدی كه به ما كمک مي كنند جمله را در جايگاه مناسب به كار بريم .
امروز به كجا مي رويد ؟ شيشه شکست .
*قواعد كاربردی:مصداق ضرب المثل"هرسخن وقتي وهرنكته مكاني دارد" است.

نكته « :هجا » مجموع دو واج يا بیش تر است که مي توان آن ها را يك جا ادا کرد .هجا ،مترادف با « بخش » و « سیالب » است.
( تذكّر :هيچ كلمه ای در نظام آوايي زبان ،با مصوّت آغاز نمي شود و كلماتي مانند ابر ،آب ،اردك ،اسم ،اين ،او و  ..با صامت همزه آغاز شده
اند .از اين رو « آ »  « ،اَ »  « ،اُ » و « ِا » هر كدام ،دو واج اند) .
 )1ابالغ و انتقال پیام از ذهني به ذهن ديگر به چه وسیله ای صورت مي گیرد؟ به وسيله ی زبان صورت مي گيرد.
 )3نخستین مرحله ی سخن چیست؟ آن است كه واج ها با هم تركيب شوند و از تركيب آن ها تکواژ و واژه ساخته شود.
 )4آيا مي توان هر واجي را در کنار واج ديگر قرار داد و از آن تكواژ ساخت؟ چرا؟
خير زيرا در هر زبان قواعد دقيقي برای هم نشيني واج ها وجود دارد.
 )5اهل زبان قواعد واجي زبان را چگونه مي آموزند؟
قواعد واجي را كساني از پيش تعيين نکرده اند بلکه آشنايي ذاتي هر اهل زباني با زبان خودش ،قواعد واجي را به او مي آموزد
 )7چرا در زبان فارسي واژه هايي چون «:پفب» و« پچش » که دقیقاٌ بر الگوهای هجايي منطبق است ،ساخته نمي شوند؟
علّ ت اين امر را زبان شناسان چنين توضيح مي دهند :واج هايي كه واجگاه (مخرج) مشترك يا نزديک به هم دارند ،معموالٌ نمي توانند
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بي فاصله در كنار هم قرار گيرند.
نکته  :هرتکواژ يا واژه برای اين توليد شود يا اززبان های بيگانه به زبان فارسي راه يابند  ،بايد از صافي قواعد واجي عبور كنند.
لوستر← یک بخش با سه ساکن ← لوستِر← دوبخش
مانن ِد  :تمبر ← یک بخش با سه ساکن پشت سر هم← تمر←کاهش آوایی
 )8قواعد ترکیب واحد های زبان را به ترتیب بیان کنید.
 )1قواعد واجي

 )2قواعد هم نشيني

 )3قواعد نحوی

 )5قواعد كاربردی

 )4قواعد معنايي

 )9واجگاه چیست؟ دستگاه توليد صداها(واج ها ) گفته مي شود وشامل لب ها  ،دندان ها  ،لثه ها  ،كام  ،نای و...است .در آواشناسي سنتي به
واجگاه "مخرج مي گفتند.
 )10منظور از قواعد همنشیني زبان چیست؟ مثال بزنید.
اين قاعده به ما كمک مي كند تا بتوانيم از تركيب تکواژها يا واژه های مناسب  ،گروه های اسمي  ،قيدی و فعلي مناسب توليد كنيم ؛
مواردی که در آن قواعد هم نشیني رعايت شده است:
درس زبان فارسي

نظام جديد آموزش متوسطه

آن دو دانشمند درستکار ايراني

رشته ی ادبيات و علوم انساني

مواردی که در آن قواعد هم نشیني رعايت نشده است:
درس فارسي زبان

متوسطه ی آموزش جديد نظام

آن دو درست كار دانشمند ايراني

ادبيات وعلوم انساني رشته

 )11منظور از ذخیره ی زباني چیست؟← برای رشته ی انساني
در هيچ زباني از كلّيّه ی امکانات هم نشيني تکواژها و واژه ها استفاده نمي شود؛ صورت های ممکن غير رايج را ذخيره ی زباني ناميده مي
شود .مثال  « :عميق زمين »  « ،بلند كوه »
 )12منظور از قواعد نحوی زبان چیست؟ مثال بزنید.
اين قواعد جمله را بررسي كرده  ،در صورتي كه مطابق با معيارهای زبان باشد  ،به آن اجازه ی توليد مي دهد؛ «او به من گفت » درست ولي
جمله ی «آن ها گفت »(عدم مطابقت نهاد و فعل) غلط است .برای فرا گرفتن قواعد نحوی نيازی به مدرسه رفتن نيست بلکه هر كس اين
قواعد را ذاتي در ذهن خود دارد و هنگام ساختن جمله ها از آن كمک مي گيرند  .چند مثال:
مواردی که در آن قواعد نحوی رعايت شده است:
حسن صورت خود را درآيينه ديد  / .او صورت خود را در آيينه ديد / .من به مدرسه مي روم / .ما فردا با آن ها مسابقه مي دهيم.
مواردی که درآن قواعد نحوی رعايت نشده است:
حسن صورت حسن را در آيينه ديد .خود صورت خود را در آيينه ديد .من به مدرسه می رويم .ما فردا با آن ها مسابقه می دهد.
 )13منظور از قواعد معنايي زبان چیست؟ مثال بزنید.
قواعدی كه به ما كمک مي كند تا جمله های با معنايي بسازيم  .اين قواعد جمله ها را از نظر معنايي بررسي مي كند و در صورتي به آن اجازه
ی توليد مي دهد كه از ديدگاه معنايي درست باشد؛چند مثال:
مواردی که در آن قواعد معنايي رعايت شده است:

چوپانان گوسفندان را به ده رسانيدند .

مواردی که در آن قواعد معنايي رعايت نشده است:چوپانان آسمان آبي را رسانيدند.

ابرها آسمان را پوشانده اند.
ابرها آسمان را خوابيده اند.

 )14منظور از قواعد کاربردی زبان چیست مثال بزنید.
قواعدی است كه براساس آن ها ،هر جمله ای در موقعيّت مناسب خودش به كار مي رود .چند مثال:
مواردی که در آن قواعد کابردی رعايت شده است:
د رس امروز را خوانده ای ؟ آره  .تمرين هايش را حل كرده ام / .اين كتاب ها را خريده ام تا در ايام تعطيل آن ها را بخوانم.
در مصرف نان بايد صرفه جويي كرد زيرا تهيه آن دشوار است / .تا االن كجا بودی؟ كالس جبراني داشتيم  .خيابان هم ترافيک بود.
مواردی که در آن قواعد کاربردی رعايت نشده است:
درس امروز را خوانده ای ؟ چوپانان گوسفندان را رسانيدند.

اين كتاب ها را خريده ام تا دست هايم را بشويم.

در مصرف نان بايد صرفه جويي كرد زيرا در تابستان كولر الزم است.

تا االن كجا بودی؟ آره خيلي گرسنه ام.

.15همه ی زبان های بشری از...................و به ..............................ختم مي شوند.
پاسخ فعالیت ( ) 1
آيا ساختن تکواژ ها يا واژه های زير امکان پذير است ؟ چرا ؟ چشمش  ،متدين  ،بپرند  ،داگک
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واژ ه های « چشمش  ،متدين و بپرند »
زيرا در چشمش در هجای اول هر چند كه واجگاه  /چ  /و  /ش  /به هم نزديک است اما بين آنها مصوّت  / ِ - /فاصله انداخت ساخت آن
درست است .و هجای دوم هم طبق قواعد و الگوی واجي است .
در « متدين » نيز واجگاه  /ت  /و  /د  /نزديک به هم است اما بين آنها مصوّت  / -ََ /فاصله انداخت ساخت آن درست است .
در « بپرند » نيز واجگاه  /ب  /و  /پ  /نزديک به هم است اما بين آنها مصوّت  / -َِ /فاصله انداخت ساخت آن درست است .
در « داگک » واجگاه  /گ  /و  /ك  /نزديک به هم است و بي فاصله در كنار هم نشسته اند از اين رو ساخت و توليد آن امکان پذير نيست
پاسخ فعالیت ( ) 2
با استفاده از ر وش جانشين سازی  ،دو جمله زير را بازسازی كنيد تا به جمله ی عادی معنا دار تبديل شوند .
. 1پرنده  ،آسمان آبي را نشانده است  .اين جمله از نظر معنا غلط است  ،بايد گروه فعلي ديگری جانشين گروه فعلي «نشانده است » شود تا
معني جمله طبق قواعد معنايي زبان معيارگردد :
پ رنده  ،آسمان آبي را پيمود يا پرنده در آسمان آبي پرواز كرد .
.2كيفم با دلخوری مدادش را تراشيد .
اين جمله از نظر معنا غلط است  .بايد گروه اسمي ديگری  ،جانشين گروه اسمي «كيفم » شود  ← .علي با دلخوری مدادش را تراشيد
خودآزمايي
سؤال -3الگو ی هجايي واحد های زباني زير را بنويسيد.

واژه

الگوی هجايي

گُل

گُل ←ص +م+ص

رَعد

رَعد ←ص +م+ص+ص

خويشتن

خيش←ص+م+ص  /تَن←ص +م+ص

دانشمند

دا←ص+م/نِش←ص +م+ص  /مَند← ص +م+ص+ص

خورشيد

خُر← ص +م+ص /شيد← ص +م+ص

مؤذِّن

مُ←ص +م /ءَذ← ص +م+ص  /ذِن← ص +م+ص

بنفشه

بَ←ص +م /نَف← ص +م+ص /شِ← ص +م

ماه

ماه ← ص +م+ص

نمونه سواالت امتحان نهايي درس به درس زبان فارسي3ازخرداد  81تا شهريور94
درس  1قواعد ترکیب
 -1در هر يک از واحدهای زباني زير ،كدام يک از « قواعد تركيب » رعايت نشده است؟
الف) ياران وداع روز

0/25

ب) بارش باران برگ های درختان را شنيد0/25 .

 -2واژه « مي نوازد » چند واج دارد؟ 0/25
 .3الگوی هجايي واژه « بهره مند » را بنويسيد0/75 .
 .4در هر يک از واحدهای زباني زير ،كدام يک از « قواعد تركيب » رعايت نشده است؟
الف) غيبي الهامات منبع 0/25

ب) گروه كوهنوردی به قله صعود كردند0/25 .

پ) – فردا كدام آزمون برگزار مي شود؟  -سحر را ديدم0/25 .
 .5الگوی هجايي واژه « خواسته » را بنويسيد/5 .
.6در هر يک از واحدهای زباني زير ،كدام « قواعد تركيب » رعايت نشده است؟
ب) گروه كوهنوردی پس از فتح قله  ،پرچم كشور را برافراشتند0/25 .
الف) باهوش دانش آموز اين 0/25
پ) گوسفندان  ،علف های سبز را كاشتند0/25 .
 .7كدام يک از « قواعد تركيب » به ما كمک مي كند تا هر جمله ی را در جايگاه خود به كار بريم؟ 0/25
 .8الگوی هجايي واژه ی « يافت » را بنويسيد0/25 .
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.9واژه ی « آينده » چند صامت دارد؟ 0/25
 .10در هر يک از واحدهای زباني زير ،كدام يک از « قواعد تركيب » رعايت نشده است؟
الف) كالس دانش آموز كوشاترين

ب) تو او را ديدم 0/25 .

0/25

پ) آن ها آسمان آبي را نوشيدند 0/25 .ت) روزی چند ساعت مطالعه مي كنيد؟ من علي را ديدم0/25 .
 .11الگوی هجايي واژه ی « آداب » را بنويسيد0/5 .
 .12در هر يک از واحدهای زباني زير ،كدام يک از « قواعد تركيب » رعايت نشده است؟
ب) ما دوستمان را ديدند0/25 .
الف) آباد اين كشور 0/25
ت) فردا كالس ادبيات داريم؟ نقاشي زيبايي كشيد0/25 .

پ) داگک 0/25
 .13الگوی هجايي واژه « آزار » را بنويسيد0/5 .

.14در هر يک از موارد زير كدام قواعد تركيب رعايت نشده است؟
الف) فلسطين آزادی بخش سازمان

0/25

ب) سارا با خواهرش كتاب مي خرند.

0/25

پ) – آيا فصل تابستان را دوست داری؟  -امروز به مسافرت مي روم 0/25 .
 15كدام واژه بر اساس الگوی « صامت  +مصوت  +صامت  +صامت » ساخته نشده است؟ 0/25
ب) صبر
الف) آب
 .16درباره ی واژه ی « بنفشه » به پرسش های زير پاسخ دهيد0/5 .

پ) خورد

الف) چند مصوت دارد؟

ت) رفت

ب) چند صامت دارد؟

.17در هر يک از موارد زير كدام قواعد تركيب رعايت نشده است؟
ب) من به كتاب خانه ی ملي رفتيد 0/25 .
الف) اميركبير دولتي دبيرستان 0/25
پ) پرنده آسمان آبي را نشانده است0/25 .
.19الگوی هجايي واژه ی « گفت » را بنويسيد0/25 .
 .20درباره ی واژه ی « آزرده » به پرسش های زير پاسخ دهيد0/5 .
ب) چند صامت دارد؟
الف) چند مصوت دارد؟
.21در هر يک از موارد زير كدام قواعد تركيب رعايت نشده است؟
الف) گوسفندان  ،خانه ای خريدند0/25 .

ب) « لسان الغيب » لقب كيست؟  -شهر ما خانه ی ماست0/25 .

پ) مجمع تشخيص مصلحت نظام اين موضوع را بررسي كردند0/25 .
 .22الگوی هجايي واژه ی « خويشاوند » را بنويسيد0/75 .
.23در هر يک از موارد زير كدام قواعد تركيب رعايت نشده است؟
الف) بهترين ما دانش آموز كالس  0/25ب) پرنده آسمان آبي را خريده است0/25 .
پ) عليرضا با دوستانش به مسافرت رفتند/25 .
.24الگوی هجايي واژه ی « خواسته » را بنويسيد0/5 .
.25در هر يک از موارد زير كدام قواعد تركيب رعايت نشده است؟
الف) كالس دانش آموز كوشاترين 0/25

ب) كيفم با دل خوشي مدادش را تراشيد0/25 .

پ) من زندگي را دوست دارد0/25 .
.26در هر يک از موارد زير كدام قواعد تركيب رعايت نشده است؟
ب -گوسفندان در باغ درخت مي كارند0/25 .
الف -قرن زلزله ی مهيب ترين 0/25
پ -در تابستان گذشته به چه كاری مشغول بوديد؟  -فردا امتحان داريم 0/25 .
.27چرا واج های  /چ  /و  /ش  /نمي توانند بدون فاصله در كنار هم قرار گيرند؟ 0/25
.28الگوی هجايي واژه ی « خواهشمند » را بنويسيد0/75 .
.29در هر يک از موارد زير كدام قواعد تركيب رعايت نشده است؟
الف) كبوتر روزنامه مي خواند 0 /25 .

ب) مدرسه شاگرد بهترين 0/25

پ) گروه كوهنوردی روز جمعه به قله ی دماوند صعود كردند0/25 .
.30واژه ی « بنفشه » از چند واج تشکيل شده است ؟ 0/25
.31الگوی هجايي واژه ی « آباد » را بنويسيد/5 .
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.32در هر يک از موارد زير كدام قواعد تركيب رعايت نشده است؟
الف) امين با دوستانش به نمايشگاه كتاب رفتند0/25 .
پ) چه هوای گوش خراشي ! 0/25

ب) آشفته كشور آن 0/25

.33لگوی هجايي واژه ی « مؤلّف » را بنويسيد0/75 .
.34بر اساس كدام يک از قواعد تركيب ،توليد واحد زباني زير غي رممکن است؟ جمله را به صورتي تغيير دهيد كه توليد آن امکان پذير شود.
« سروهای دشت بلند ،با وزش نسيم به حركت در مي آيند» .
0/5
 .35چرا توليد واحد زباني زير امکان پذير نيست؟ 0/5
لسان الغيب لقب چه كسي است؟ غزليات شمس از آثار موالناست.
.36با توجه به الگوی هجايي واژه های زير  ،در هر مورد غلط را بيابيد و تصحيح كنيد1 .
آ
الف) آرزو

ب) بنفشه

مصوت بلند

رِ

صامت +مصوت كوتاه

زو

صامت +مصوت بلند

بَـ

صامت  +مصوت كوتاه

نَ فـ
شِ

صامت +مصوت كوتاه  +صامت
صامت +صامت

.37الگوی هجايي واژه ی « رؤيت » را بنويسيد0/5 .
.38در توليد واحد زباني زير ،كدام قواعد تركيب رعايت نشده است؟ 0/5
« دانش آموز مدرسه اين بهترين ،با دوستان خود به كوهستان های شمال رفتند.
.39الگوی هجايي واژه ی « آوا » را بنويسيد0/5 .
.40چرا توليد واحد زباني زير غيرممکن است ؟ 0/5
امين با دوستانش به نمايشگاه بين المللي كتاب رفتند.
0 /5
.41الگوی هجايي واژه ی « هيئت » را بنويسيد.
.42برای قاعده ی « نحوی » يک مثال درست و يک مثال نادرست بنويسيد.

0/5

.43در جمله « پرنده  ،آبي پاك آسمان را نشانده است» .
الف) رعايت نک ردن كدام قواعد تركيب ،ساخت جمله را غير ممکن كرده است؟
ب) الگوی هجايي واژه ی « آبي » را بنويسيد.
.44كدام قواعد تركيب  ،توليد واحد زباني زير را غيرممکن ساخته است؟
« سبز درختان شمال جنگل  ،انسان ها را مي كارند».
.45چرا توليد واحد زباني زير امکان پذير نيست؟ آن را به گونه ای بنويسيد كه كاربرد پيدا كند0/5 .
« ياس های باغچه ی سپيد مادربزرگ »
.46الگوی هجايي واژه ی « آيين » را بنويسيد0/5 .
.47به چه دليل واژه ی « رَبپ» در زبان فارسي قابل تلفظ نيست؟ 0/5
.48چرا جمله ی زير در زبان معيار كاربرد ندارد؟ شکل درست آن چگونه است؟ 0/75
« نور ،درخت شاخه های نازك ترين را نوازش مي كرد» .
.49كدام يک از قواعد تركيب به ما كمک مي كند تا هر جمله ی را در جايگاه خودش به كار ببريم؟ 0/25
.50كدام يک از واژه های زير بر اساس الگوی هجايي « صامت  +مصوت  +صامت  +صامت » ساخته نشده است؟ دليل خود را ذكر كنيد.
الف) فيض

ج) ابر

ب) كين

 .51الگوی هجايي واژه ی « آُنس » را بنويسيد/5 .
.52به چه دليل كاربرد واحدهای زباني زير نادرست است؟ 0/5
الف) تو ،تو را از ديد ديگران پنهان نمودی.
.53الگوی هجايي واژه ی « چاره » را بنويسيد.

ب) صميمي دوستان آرزوی ديدن خوب
0/5

.54الف ) طبق چه قاعده ای واحد زباني زير نادرست است؟

0/5

« علف های سبز ،گوسفندان را مي درند» .
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د) پارس

ب) جمله ی فوق را به گونه ای تغيير دهيد كه در زبان معيار قابل استفاده باشد0/5 .
.55در جمله ی « من  ،من را در آينه ديدم » .كدام قاعده ی تركيب زباني رعايت نشده است؟ 0/5
.56الگوی هجايي واژه ی « گُل » را بنويسيد0/5 .
.57چرا نمي توان واحد های زباني « مرْتْد و بپر» را توليد كرد؟ 0/5
.57الگوی واژه ی « پارس » را بنويسيد0/5 .
.58توضيح دهيد به چه علت جمله ی « دشت  ،گوسفندان را مي چراند» نادرست است  .صورت صحيح آن را بنويسيد0/5 .
.59چرا واژه ی « داگک» با وجود برخورداری از الگوی هجايي ،در زبان معيار كاربرد ندارد؟ 0/5
.60كاربرد گروه اسمي « بلند دماوند كوه » بر اساس كدام قاعده ی تركيب زباني ،نادرست است؟ 0/5
 .61چرا ساختن واژه ی « رتد » در زبان ،امکان پذير نيست؟ 0/5
.62در توليد واحدهای زباني زير چه قواعدی رعايت نشده است؟ 0/75
الف -بر مي داشتند داشتند.

پ -مدرسه ی يک روز خاطره .

ب -من من را صدا زدم.

.64چرا توليد واحدهای زباني زير غيرممکن است؟ 0/5
الف -آن دانشمند مرد ايراني دو

ب) پرنده باغ را كاشت.

 .65به چه دليل توليد واحد زباني « بلند آسمانِ اين » در زبان معيار غير ممکن است؟ 0/5
.66يک مثال بنويسيد كه قواعد معنايي در آن رعايت نشده باشد0/5 .
.67الگوی هجايي واژه ها ی « ريخت و سرو » را بنويسيد0/5 .
.68به چه دليل توليد واحد زباني « بلند آسمان اين » در زبان معيار غير ممکن است؟ 0/5
.69يک مثال بنويسيد كه قواعد معنايي در آن رعايت نشده باشد0/5 .
.70برای رعايت نکردن هر يک از قواعد واجي و هم نشيني مثالي ذكر كنيد1 .
.71واحدهای زباني را از بزرگ به كوچک به ترتيب نام ببريد1/5.
.72همه ی زبان های بشری از .................. ...تشکيل مي شوند وبه ...................پايان مي يابند0/5.
 .73در نظام آوايي زبان فارسي الگوی هجايي با صامت آغاز مي شود يا مصوّت؟0/25
 . 74واج ها با هم تركيب مي شوند و واحد بزرگ تر زباني ..................و...............ساخته مي شود0/5 .
 .75با استفاده از روش جانشين سازی جمله ی « كيفم با دلخوری مدادش را تراشيد» را باز سازی كنيد تا به جمله ی عادی معنا دار تبديل
شود 0/5 .
 . 76برای رعايت نکردن قواعد معنايي زبان مثالي بياوريد ،سپس صورت صحيح آن را بنويسيد1 .
.77كوچک ترين جزء زبان چه نام دارد؟0/25
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جمله

درس دوم
جمله

پس از جمله ی مستقل ،بزرگ ترين واحد زبان «جمله» است كه از يک يا چند گروه ساخته شده است .يا سخني است كه ازدو بخش نهاد و
گزاره تشکيل شده است.
جمله ی مستقل:
جمله ی مستقل بزرگترين واحد زباني است كه از واحدهای كوچک تر ساخته شده است و خود جزئي از يک واحد بزرگ تر نيست.
انواع جمله ی مستقل
الف :جمله ی مستقل ساده :جمله ای است كه با داشتن نهاد و گزاره  ،سکوت در پايان آن جايز است ومعنای كاملي دارد.به عبارت ديگر جمله
ای است كه جزيي از واحد بزرگ تر زبان نيست وباداشتن يک فعل مفهوم آن كامل است.
دوستم پيراهني نو خريده است←.اين جمله با يک فعل ،معني كاملي دارد.
ب :جمله ی مستقل مرکب :جمله ی كاملي است كه بيش از يک فعل دارد ←.تو ثروتمند واقعي هستي چون قلب پاكي داری.
*هر كدام از دو جمله ی فوق با وجود داشتن فعل ،مفهوم كاملي ندارند بلکه مفهوم آن ها با هم كامل مي شود.
اجزای جمله ی مرکب:
هر جمله ی مركب از يک جمله ی هسته (پايه  /اصلي) و يک يا چند جمله ی وابسته (پيرو) تشکيل مي شود.
*برای شناخت جمله ی هسته و وابسته در جمله ی مركب ابتدا بايد حروف ربط وابسته ساز(پيوند) را بشناسيم.
حروف ربط وابسته ساز (پیوند)
حروف ربط وابسته ساز در جمله ی مركّب به كار مي روند و رابط بين جمله ی هسته و وابسته اند .از ميان حروف ربط وابسته ساز حرف «كه»
بيشترين كاربر را دارد .وعبارتنداز:
( كه،تا)،اگر ،چون  ،زيرا(كه)،وقتي( كه) ،هنگامي( كه) ،ازآن جا كه،همين كه،چنان چه،به شرط اين كه،درصورتي كه،ازآن جاكه،و...
جمله ی هسته :جمله ی ساده ی غيرمستقلي است كه در ساخت جمله ی مركّب به كارمي رود ويک ياچند وابسته دارد.
جمله ی وابسته :جمله ی ساده ی غيرمستقلي است كه در ساخت جمله ی مركّب ،وابسته به جمله ی هسته است.
نكته : 1نشانه ی جمله وابسته پيوند وابسته ساز است كه معموالدر آغاز آن با آن همراه است.
* در جمله ی مرکب ،هیچ يك از دو جمله ی هسته (پايه/اصلي) و وابسته (پیرو) ،جمله ی مستقل نیست.
مشکل بود

كه

جمله ی هسته

آن ها از رودخانه بگذرند.
جمله ی وابسته

پيوند وابسته ساز
جمله ی مستقل مركّب

نكته: 2پيوندهای پركاربرد «كه و تا» گاهي از جمله حذف مي شوند ولي بالقوّه وجود دارند.

آمداه ام (تا /كه) تو را ببينم.

وظيفه ی آگاهان است كه نگذارند ( تا  /كه ) هدف انساني دانش فراموش شود.
نكته: 3جايگاه هسته و وابسته در جمله ی مرکب(:ساختارجمله مستقل مرکب)
چون
 -1جمله ی وابسته قبل از هسته:
پيوند وابسته ساز

از تاخير قطار خبر داشتيم،
جمله وابسته

عجله نکرديم
جمله ی هسته

جمله ی مستقل مركب
 -2جمله ی وابسته بعد از هسته:
ماشين روشن نشد
جمله ی هسته

هوا سرد بود

چون

پيوند وابسته ساز
جمله ی مستقل مركب

جمله ی وابسته

 .3جمله ی وابسته درون يا شکم جمله ی هسته:
او از كاری
هسته

كه
پيوند وابسته ساز

كرده است
جمله ی وابسته

پشيمان خواهد شد( .او از كاری پشيمان خواهد شد)
جمله ی هسته
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جمله ی هسته

جمله ی مستقل مرکب
*جمله های وابسته ای که دارای حرف پيوند وابسته ساز «که» هستند ،هميشه بعد از هسته قرار می گيرند.
نكته : 4برای اين كه مشخّص شود جمله ی وابسته ،جزئي از جمله ی هسته است ،آن را تأويل مي كنيم .در تأويل ،فعل جمله ی وابسته به
صورت صفت يا مصدر در مي آيد.
 -1معموالً جمله ی وابسته وقتي تأويل به صفت مي شود كه وابسته ی يکي از گروه های اسمي جمله ی مركب باشد.
كتابي كه امانت داده بوديد پيش من است = .كتاب امانت داده شده ....
صفت

جمله ی وابسته

مهندسي كه اين سد را ساخته بود تشويق شد -.مهندس سازنده ی اين سد......
 .2اگر جلمه مركب ،طبق قاعده ی باال نباشد ،فعل جمله ی وابسته تأويل به مصدر مي شود ودر يکي از نقش های نهاد ،مفعول ،متمم ،متمم
قيدی ،بدلي و مضاف اليه ای مي آيد.
* بديهي است كه ما همه متحد هستيم = .متحد بودن همه ی ما بديهي است ( .نهاد)
* باور نمي كنيم كه اعضای اين طبقه متحد شوند = .متحد شدن اعضای اين طبقه را باور نمي كنيم( .مفعول)
* مي ترسم كه به گناه آلوده شرم .از آلوده شدن به گناه مي ترسم( .متمم)
* به بيمارستان رفتم كه دوستم را عيادت كنم= برای عيادت دوستم به بيمارستان رفتم( .متمم قيدی)
* شما كه طبقه ی روشنفکر اين آب و خاك هستيد ،چرا در برابر ظلم سکوت مي كنيد؟ = شما ،طبقه ی روشنفکر اين جامعه ،چرا در برابر ظلم
سکوت مي كنيد؟ (بدل)
* انتظار نداشتم كه شما زود بياييد =.انتظارِ زود آمدن شما را نداشتم( .مضاف اليه)
* علي بود كه در خيبر را كَند =.علي كَننده ی در خيبر بود( .مسند)
نكته:5اگريكي ازپیوند های هم پايه ساز بین دو جمله بیايد،جمله ی مرکب ساخته نمي شود.جمله هايي که با پیوند های هم پايه ساز به هم
مي پیوندند،جمله های هم پايه نامیده مي شوند.
جمله های هم پايه جمله های مستقلي هستند كه با پيوند هم پايه ساز به هم پيوندخوردند و هيچ يک جزيي ازجمله ی ديگر نيست.
علي به ك تاب خانه رفت
جمله مستقل ساده
امروزهواسرداست اما

زود برگشتت

و

جمله مستقل ساده
پيوند هم پايه ساز
برف نمي بارد ولي ما به سفرمي رويم .

جمله مستقل ساده
جمله مستقل ساده جمله مستقل ساده
و تکليفش را بنويسد
مطالعه كند
علي به كتاب خانه رفت تا
جمله ی هسته

پيوند

جمله ی وابسته

پيوند

جمله ی وابسته

و
پيوند

به دوستش نيز كمک كند.
جمله ی وابسته

پيوند هم پايه ساز« و» سه جمله ی آخر را همپايه كرده است وهرسه جمله  ،وابسته ی جمله ی اوّل هستند  ،زيراپيوند وابسته ساز تا  ،مي
تواند پيش از دو جمله ی آخر بيايد.
امادرمثال علي به كتاب خانه رفت تا مطالعه كند وزودبه خانه برگشت"و"جمله ی زود به خانه برگشت را با علي به كتاب خانه رفت
(=هسته )هم پايه كرده است  ،زيراپيوند تا را نمي توان پيش از زود به خانه برگشت قرارداد.
نكته:6هرگاه به كمک پيوندهای هم پايه ساز جمله ای را با يک جمله ی مستقل همپايه كنيم  ،آن جمله نيز جمله ای مستقل است وهرگاه به
كمک اين حروف  ،درون يک جمله ی مركّب جمله ای را با جمله ی وابسته يا جمله ی هسته  ،هم پايه كنيم  ،جمله ی
هم پايه شده نيزجمله ی هسته (=پايه  ،اصلي )يا پايه (= پيرو )خواهدبود .مثال:
يکي از راه رسيد و زيردرختي نزديک جمع ما نشست امّا با ما غذا نخورد.
جمله مستقل ساده
جمله مستقل ساده
جمله مستقل ساده
اگر با آرش تماس گرفتي يا اتّفاقي اورا ديدی ،سالم مرا به او برسان.
جمله ی وابسته

جمله ی وابسته

جمله ی هسته

جمله ی مستقل مركب
اگر با آرش تماس گرفتي  ،سالم مرا به او برسان و نشاني محل كارم را به بده.
جمله ی وابسته

جمله ی هسته

جمله ی هسته

جمله ی مستقل مركب
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نكته  :7پيوندهای همپايه ساز عبارتند از  :امّا  ،ولي  ،يا  ،و
گروه  :مجموعه ای از يک يا چند واژه است كه در ساختمان جمله به كار مي رود .هر گروه از يک هسته تشکيل مي گرددكه مي تواند يک يا
چند وابسته نيز داشته باشد  ،آمدن وابسته ها در گروه الزامي نيست.
گروه به سه دسته تقسیم مي شود :
گروه اسمي  :هسته ی اين گروه  ،يک « اسم » است .
هر چهار دانش آموز ممتاز دبيرستان فضيلت
گروه فعلي  :هسته ی هر گروه فعلي « بن فعل » است.

نوشتم( نوشت

گروه قیدی  :هسته هر گروه قيدی را « قید » يا « اسم » تشکيل مي دهد .
واژه يا کلمه
.1واژه يکي از واحد های سازنده زبان است كه از يک˚ يا چند˚˚ تکواژ ساخته مي شود و در ساختمان واحد بزرگ تر به كار مي رود؛ پس:
واژه

˚ -1تکواژ ← كتاب ،ميز ،را ،از،ــِ،كه و......
˚˚-2تکواژ  +تکواژ  +تکواژ ←...+كتاب خانه ،دانشمند ،دادگستری ،خواهند رفت و...

 . -1انواع واژه از نظر مفهوم :
 -1مفهوم مستقل دارند؛ مانند ميز ،كتاب ،باغبان ،دانش آموز ،نمي روند و...
 -2مفهوم غير مستقل دارند؛ مانند حروف اضافه ،نشانه ی مفعول ،پيوند وابسته ساز و پيوند هم پايه ساز ،ضماير شخصي جدا ،مشترك،
پرسشي ،اشاره ،نقش نمای ندا
 -3يا در ساختار جمله مفهوم پيدا مي كنند مانند نقش نمای اضافه ،ضماير شخصي پيوسته ،حروف پيوند «و» ،نقش نمای ندا«ا» ،واژه های
اسنادی يا مخفّف فعل اسنادی؛ مانند «ی» در توبي(= تو هستي) يا «ـَ م» در منم(= من هستم)و....

نكته  :بهترين شیوه ی تشخیص و تفكیك واژه ها ،شناخت نوع دستوری و نقش آن هاست.
*منظور از نوع دستوری چيست؟منظور«اسم ،فعل ،صفت ،قید ،ضمیر ،حروف(=نقش نما ها ) ،صوت» است.
توجه :ضمیر های شخصي پیوسته نیز يك واژه هستند.
*منظور ازنقش دستوری چيست؟
هرواژه ای که نقش های « نهاد  ،مسند  ،مفعول  ،متمم  ،منادا  ،مضاف الیه  ،بدل  ،معطوف  ،تكرار ،قید  ،صفت  ،فعل» را بپذيرد ؛ يك واژه
به شمار مي آيد.
 -2معیار هايي برای شناخت وجدا کردن واژه ها:
 .1-2شناختن و جدا کردن هسته و وابسته ها در گروه های اسمي و قیدی .در گروه های اسمي وقيدی هر هسته و وابسته و وابسته های
وابسته (به استثنای نشانه های جمع و ی نکره كه با هسته ی خود يک واژه را تشکيل مي دهند) يک واژه ی جدا هستند :مثال
كتاب هايي مفيد←  2واژه

اين دو بهترين دانش آموزِ زرنگِ كالسِ اوّل←  10واژه

 .2-2شناختن وجدا کردن نقش نما :زيرا نقش نما ها مرز واژه ها را مشخّص می کنند و خودشان يک واژه به شمار می آيند :مانند
دوستِ خوبِ دورانِ دانش آموزیِ من ←  9واژه

دوستِ علی ،کتابِ من را از دوستِ من گرفت 12 ← .واژه

 .3-2معیار اماليي شناخت واژه:
واژه وحدت اماليي دارد به اين معني كه در نوشته معموالً فاصله ای (= فاصله ی ميان واژه ای) در دو طرف آن رعايت مي شود.
*فاصله ی معین بین واژه ها را فاصله ی «میان واژه ای» مي گويند که تقريباً دو برار فاصله ی بین حروف واژه (= فاصه ی میان حرفي) است.

 .4-2معیار معنايي شناخت واژه:
آن است كه واژه يک واحد معنايي است كه بر يک يا چند مفهوم منفرد و جداگانه داللت دارد.مانند«كتاب » كه به تنهايي برشي ءِ شناخته شده
داللت دارد امّادر تركيب «كتاب خانه » ديگر بر آن شيءِ شناخته شده داللت ندارد و به همراه «خانه » بريک مکان مشخّص و معروف داللت مي
كند.پس نتيجه مي گيرم كه «كتاب » به همراه «خانه » يک وازه ی مركّب وبه تنهايي يک واژه ی ساده است .
 .5معیار آوايي شناخت واژه:
آن است که بين واژه هايک مکث يا درنگ با لقّوه وجود دارد که بين بخش های واژه ی ساده يا تکواژهای واژه ی غير ساده ،امکان پذير
نيست .پس مکث و درنگ می تواند مرز بين دو واژه را نشان دهد و آن ها را جدا کند.
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*نشانه ی مکث و درنگ ،سکون و ويرگول است که در شناخت و جدا کردن واژه ها به نظرم کاربرد بسيار دارد و معيار خوبی است.
-6معیارصرفي شناخت واژه
 :واژه يک واحدز باني است كه از يک تک واژ آزاد يا چند تک واژ آزاد /يک تک واژ  +يک تک واژوابسته ياچند تک واژ وابسته  ،ويا چند تک
واژ آزاد  +يک يا چند تا تک واژ وابسته (=وند ) ساخته مي شود ودر واحد بزرگ تر زبان ؛ يعني  ،گروه به كار مي رود ودر سلسله مراتب واحد
های زبان  ،واژه پايين تر از گروه وباالتر از تک واژ قرارمي گيرد.
 -3چند نكته برای انواع واژه از نظر ساخت:
 -1هيچ تکواژی نمي تواند در ميان اجزای تشکيل دهنده ی واژه های غير ساده قرار گيرد :مثالً در واژه های خوش نويس،كتاب خانه ،و...
آوردن گروه های اسمي وابسته دار ،تنها به اين شکل درست است:
خوش نويس ها ،اين خوش نويس ،كدام خوش نويس؟ خوش نويس ممتاز /كتاب خانه ها ،اين كتاب خانه ،كدام كتاب خانه ها؟ كتاب خانه ی
عمومي امّا به شکل های زير يا مانند آن نمي توانند بيايند:
خوش ها نويس ،خوش اين نويس ،خوش كدام نويس؟ خوش ممتاز نوس،
كتاب ها خانه ،كتاب اين خانه ،كتاب كدام خانه؟ كتاب ممتاز خانه
 -2اگر بتوان در ميان دو تکواژ ،تکواژ ديگری قرار داد ،اين امر نشان مي دهد كه تکواژ ها از هم جدا هستند و ما با ساختار نحوی
(= گروه = هسته +ـِ  +وابسته) سر و كار دا ريم و هر كدام از اين دو تکواژ ،يک واژه ی جدا گانه هستند و يک نقش جداگانه دارند؛ مانند.
گلِ بنفشه← گل هایِ بنفشه،گلِ زيبایِ بنفشه ،گل ِاين بنفشه ،گلِ كدام بنفشه؟←پس اين تركيب  ،يک گروه اسمي است وسه واژه
دوست ِمعلّم←دوستان ِمعلّم  ،دوستِ اين معلّم  ،دوستِ خوبِ معلّم ←پس اين تركيب  ،يک گروه اسمي است وسه واژه
 -3واژه ی غير ساده خود واژه ی جديد ی است كه از جهت معنا دقيقاً منطبق با هيچ يک از قسمت های تشکيل دهنده ی آن نيست بلکه خود
برمعنا ،مفهوم ومصداق مستقل ديگر داللت دارند .مانند:
«گالب » نه گل است ونه آب يا« شترمرغ» نه شتر است ونه مرغ يا «روزنامه » نه روز است نه نامه
 -4واژه ی غير ساده ،حداقل از دو تکواژ ساخته مي شود و هر كدام از تکواژ های آن را مي توان به تنهايي يا در ساختار واژه های ديگر به
تنهايي به كار برد.
گل ،گل خانه ،گل فروش ،گلستان ،گلزار← علي گل مي كارد.

گالب

آب ،آب پاش ،آب كار ،آب بند ،آبي ←،علي آب مي خورد.
 -5گفته شد كسره و نقش نمای اضافه تکواژی است كه جدا كننده ی دو واژه يا مرز نمای دو واژه است و نشان مي دهد كه بين آن دو واژه
رابطه ی نحوی(= هسته  +وابسته) برقرار است بنابراين يکي از راه های مناسب تشخيص واژه های غير ساده(= مشتق ،مركّب ،مشتق-
مركّب) عدم وجود كسره ی اضافه بين تکواژ های سازنده ی آن هاست :مانند:
خواهر زن ،پسر دايي ،كتاب خانه ،راه آهن ،دانش آموز و...
 -6اجزای واژه ه ای غير ساده گاه آن چنان با هم ادغام مي شوند كه تشخيص ساده از غير ساده ممکن نيست؛ مثالً مي دانيم كه«دشوار» از
دو جزء«دش +خوار» ساخته شده است .امّا امروزه اين نوع واژه ها از نظر اهل زبان ،ساده به شمار مي آيند؛ چون اهل زبان پيشينه ی باستاني
زبان را در نظر نمي گيرند؛ بنابراين واژه هايي مانند :تابستان ،زمستان ،دبستان ،ساربان ،خلبان ،شبان(چوپان) ،زنخدان(چانه) ناودان،
خاندان ،سياوش ،سهراب ،رستم ،تهمينه ،شيرين ،دستگاه ،استوار ،بنگاه ،پگاه ،غنچه ،پارچه ،كلوچه ،كوچه ،مزه ،ديوار ،ديوانه ،وادار ،دشنام،
شبستان ،بادگاه ،ك اروان ،دربار ،چمدان ،زهدان ،زنده،ديروز ،ديشب ،امروز ،امشب و امسال ساده به شمار مي آيند.
واج  :واج كوچک ترين واحد صوتي زبان است كه معنايي ندارد اما تفاوت معنايي ايجاد مي كند .پس هر چيزی كه تلفظ مي شود ،يک واج به
حساب مي آيد .به عبارت بسيار ساده تر ،واج همان است كه در اوّل ابتدايي به آن "صدا" گفته مي شود.
انواع واج:
 -1مصوت =  6تا ← الف) مصوت بلند :ا ،ی ،و

ب) كوتاه-َُ ، -َِ ، -ََ :

-2صامت =  23تا :ء ،ب ،پ ،ت ...

٭ چند نكته درباره ی صامت و مصوت:
 -1در زبان فارسي همه ی هجاها با صامت شروع مي شوند و در اين زبان هيچ هجايي نيست كه با مصوت آغاز شود .پس واج اول هر هجا
صامت است :خُداوند ،يادگاری.
در كلماتي نظير «اصول» و «ايران» كه با «ا» آغاز مي شوند ،حرف «الف» نماينده ی همزه ی آغازی است زيرا كلماتـي كه با همـزه آغاز مي
گردند (چه فارسي باشند و چه عربي و غير عربي) با «الفِ» تنها نوشتـه مي شوند .بنابراين واج اول اين كلمات «ء» و واج دوم آن ها نيز يکي
از مصوت های كوتاه يا بلند خواهد بود:
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اصول ← ء /ُ-َ /ص /و /ل

ابر ← ء /َ-َ /ب /ر

اسم ← ء /ِ-َ /س /م

ايران ← ء /ی /ر /ا /ن

او ← ء /و

 -2هر مصوّت -چه كوتاه و چه بلند -هميشه دومين واج هجا است .بنابراين هيچ يک از هجاهای فارسي با دو صامت آغاز نمي شوند .به
عبارت ديگر ،ابتدا به ساكن در زبان فارسي نيست :كِتابخانه ،اُلگوبرداری ،ايمان.
« -3ا»« ،و» و «ی» با تلفـظ های متفـاوت ،گاه صامت و گاه نيز مصوت به شمار مي آيند .برای تشخيـص آن ها كافي است كه به
جايگاهشان دقت كنيم .بر اين اساس«ا»« ،و» و «ی» اگر واج دوم هجا باشند ،مصوّت هستند كه در اين صورت تلفظ آن ها به شکل «»،ā
 »«ūو « »iخواهد بود :پيروزمندانه ← پي /روز /مَن /دا /ن ِ
اما چنان چه واج اول ،سوم يا چهارم هجا باشند ،صامت خواهند بود:
درُو ← دِ /رُو

يادواره ← ياد /وا /ر ِ

استقامت ← اِس /تِ /قا /مَت

ريحان ← ر ِی /حان

 -4هر هجا فقط دارای يک مصوت است ،بنابراين در هر كلمه به تعداد مصوت ،هجا خواهيم داشت:
پيروزمندانه ← پي /روز /مَن /دا /ن ِ
 -5در كلمات فارسي هيچ گاه دو مصوت  -چه كوتاه و چه بلند -بالفاصله در كنار يکديگر قرار نمي گيرند بلکه حتماً در ميان آن ها يک صامت
مي آيد كه به آن صامت يا واج ميانجي گفته مي شود .واج های ميانجي عبارتند از:
ی ← خدای ِ من ،آشنايان ،جويا ،گنجايش ،جايمان ،گوينده ،مي گويم ،مي گوييم
ج ← سبزيجات ،ترشيجات ك ← نياكان ،پلکان گ ← ستارگان ،هفتگي و ← آهوان ،بانوان
همزه (ا) ← خانه ای ،نامه ات
البته گاه واج های ميانجي در نوشتار ظاهر نمي شوند كه در اين صورت ا ز طريق تلفظ و بهره گيری از الفبای فونتيک مي توان به وجود آن ها
پي برد .اين واج ها عبارتند از:
ی (در برخي موارد) ← سپاهيان(  ،)sepāhiyānفرهنگيان ،دانشگاهيان ،ايرانيان ،بازاريان و . ...
و (در همه ی موارد) ← آهوان(  ) ?āhūvānبانوان ،زانوان ،گيسوان و  . ...البته در اين گونه كلمات ،مصوت بلند «و» در تلفظ امروزی به مصوت
كوتاه « »ُ-تبديل مي شود( .)?āhovān
 -6در هجاهای فارسي ،پس از مصوت بيش از دو صامت در كنار هم نمي آيند .بنابراين طوالني ترين الگوی هجايي در زبان فارسي بدين
گونه است :صامت  +مصوت (كوتاه يا بلند)  +صامت  +صامت ← باخت ،دَرد
٭ چند نکته درباره ی شمارش واج:
 -1همه ی حركت ها اعم از فتحه ،كسره و ضمه يک واج به حساب مي آيند :رفتني ← ر /َ-َ /ف /ت /َ-َ /ن /ی
 -2حروف مشدد ،دو واج محسوب مي شوند كه يک واج در پايان يک هجا و واج ديگ ر در آغاز هجای بعدی قرار مي گيرد :همّت ← ه /ِ-َ /م/
م/َ-َ /ت
 -3حروفي كه در نوشتار ظاهر مي گردند اما خوانده نمي شوند ،واج به شمار نمي آيند .نظير:
«و» معدوله در كلماتي چون خواب ،خوشحال ،خود و  ...كه امروزه تلفظ نمي شود:
خود ← خ /ُ-َ /د
خوشحال ← خ /َُ- /ش /ح /ا /ل
خواب ← خ /ا /ب
«ه» غير ملفوظ پاياني در كلماتي نظير ستاره ،نويسنده،نَه و :...
نَه ← نَ-َ /
نويسنده ← ن /ِ-َ /و /ی /س /َ-َ /ن /د-َِ /
ستاره ← س /ِ-َ /ت /ا /ر-َِ /
بايد دقت داشت كه «ه» در واژه هايي چون نُه ،مَه ،مِه ،تشبيه ،كوه ،دانشگاه و  ...تلفظ مي شود و صامت است :نُه ← ن /ُ-َ /ه
مِه ← م /ِ-َ /ه

تشبيه ← ت /َ-َ /ش /ب /ی /ه

« -4آ» از صامت «ء» و مصوت «ا» تشکيل شده است ،بنابراين دو واج به شمار مي آيد:
مآخذ ← م /َ-َ /ء /ا /خ /ِ-َ /ذ
آبادان ← ء /ا /ب /ا /د /ا /ن قرآن ← ق /ُ-َ /ر /ء /ا /ن
 -5هنگامي كـه همزه بـر روی كرسـي هـای «أ»« ،ؤ» «ئ» و «ئ» قـرار مي گيـرد ،فقـط همـزه را واج بـه شمار مي آوريم چرا كه اين كرسي
ها هيچ صدايي ندارند:
مسئله ← م /َ-َ/س /ء /َ-َ /ل-َِ /
سؤال ← س /َُ- /ء /ا /ل

ائتالف ← ء /ِ-َ /ء /ت /ِ-َ /ل /ا /ف
ملجأ ← م /َ-َ /ل /ج /َ-َ /ء

 -6كلماتي را كه دو تلفظي هستند ،مي توان به دو صورت واج نويسي و هجانويسي نمود:
آسِمان ← واج :ء /ا /س /َِ- /م /ا /ن
آسمان ← واج :ء /ا /س /م /ا /ن

هجا :ءا /س ِ /مان
هجا :ءاس /مان

برخي ديگر از اين نوع كلمات عبارتند از :روزگار ،يادگار ،استوار ،مهربان ،باغبان ،پاسبان ،مستمند ،ارجمند و . ...
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بايد توجّه كرد كه كلماتي چون «خيابان» و نظاير آن (سياست ،آشيان و  )...دو تلفظي نيستند و تنها به يک شکل خوانده مي شوند :خ /ی /ی/
ا /ب /ا /ن ←  = xiyābān (iمصوت = y /صامت).
٭ پرسش :آيا حروفي كه در فرايند واجي كاهش حذف مي شوند ،در شمارش واج به حساب مي آيند يا خير؟
پاسخ آقای غالمرضا عمراني (مؤلف كت اب) :واضح است كه بستگي به شيوه ی خواندن دارد زيرا اعمال فرايند واجي غالباً اختياری است؛ مث ً
ال
هيچ كس نمي تواند حکم كند كه «روزگار» را هميشه «رو زگار» بخوانيم يا «روزِگار» [از نظر آقای عمراني ،روزِگار دارای فرايند واجي افزايش
است] مگر آن كه طراح سؤال بـه كم ک اعراب گذاری شيـوه ی دقيق خوانـدن آن را مشخـص كرده باشد .يا در واژه ی «خواستگاری»
امکان بروز دو نوع فرايند واجي است - 1 :خواسگاری (كاهش)  -2خواستِگاری (افزايش).
بنابراين ،ساختـار واجـي يک واژه ی مکتـوب را بـر اساس شکـل مکتوب آن مشخـص مي كنيم مگـر آن كـه در صورتِ سؤال قيد شده
باشد كه فرايندهای واجي ممکن ِ هنگام ِ تلفظ اين واژه ،در نظر گرفته شود .به عنوان نمونه:
۩ ساختار واجي واژه ی «دست بند» را مشخص كنيد.

پاسخ :د /َ-َ /س /ت /ب /َ-َ /ن /د

۩ ساختار واجي واژه ی «دست بند» را با در نظر گرفتن فرايندهای واجي ِ هنگام ِ تلفظ آن مشخص كنيد.

پاسخ :د /َ-َ /س /ب /َ-َ /ن /د

تكواژ
تکواژ واحد معني داری است كه به واحدهای معني دار كوچک تر بخش پذير نباشد.
يکي از واحد های زبان است كه از يک يا چند واج ساخته مي شود.
به كوچک ترين واحدهای بامعنايي كه از تجزيه ی واژه ها مشخص مي گردد ،تکواژ گفته مي شود.
كوچک ترين واحد زبان است كه دارای معني يا نقش دستوری است.
انواع تكواژ
تکواژها را بستـه به اين كـه به تنهايي به كار روند يا نه ،به دو دستـه ی تکواژ آزاد و تکواژ وابسته تقسيم مي كنند.
 -1تكواژ آزاد :که خود بر دو نوع است:
 -1-1تكواژ آزاد قاموسي يا واژگاني :اين نوع تکواژها خود يک واژه ی مستقل و معني دار هستند ،مانند اسم ها ،صفت ها ،بن مضارع
افعال گذرانشده (پرداز ،ساز) و بن ماضي افعال گذرانشده (رفت ،گفت) كه معموالً در فرهنگ لغات تنظيم و معنا شده اند .البته برخي از
تکواژهای آزاد قاموسي از قبيل بن مضارع ،در زبان معيار استقالل خود را از دست داده اند.
يا به عبارت ديگر ،به تکواژهايي كه ممکن است به تنهايي به صورت واژه های ساده به كار روند يا پايه ی واژه را در واژه های فعل يا غير
فعل تشکيل دهند ،تکواژ واژگاني يا قاموسي گفته مي شود ،مانند:
الف) گياه ،گرم ،دفتر ،كتاب ،ميز ،دهان و . ...
ب) "خند" در «مي خندد»" ،ساز" در «مي سازد» و . ...
 -1-2تكواژ آزاد دستوری :تکواژ آزادی است كه كاركرد دستوری دارد .اين تکواژها كه فهرست بسته ای را تشکيل مي دهند يعني تعداد
آن ها محدود است ،عبارتند از:
◙ نقش نمای اضافه (كسره) :كتابِ من
نكته :كسره در ميان كلمات مشتق -مركبي چون «تختِ خواب» و «تخم ِ مرغ» وند اشتثاقي است نه تکواژ آزاد.
◙ نقش نمای متمّم (حروف اضافه) :از ،به ،با ،بر ،در ،برای ِ و . ...
◙ نقش نمای مفعول :را
◙ نقش نمای منادا :ای  ،يا ،ايا و «الف» در آخر اسم
◙ پيوندهای وابسته ساز (حروف ربط وابستگي) :كه ،تا ،چون ،زيرا ،اگر ،ار ،چو
◙ پيوندهای همپايه ساز (حروف ربط همپايگي) :و ،اما ،ولي ،يا ،هم ،لکن ،ليکن ،ليک
◙ ضمایر پیوسته ی شخصی  -َ :م -َ ،ت -َ ،ش -َ ،مان -َ ،تان َ- ،شان
 -2تكواژ وابسته (وند) :تکواژهايي هستند كه هرگز به تنهايي و مستقالً به كار نمي روند و هميشه در تركيب با تکواژهای آزاد ظاهر مي
شوند .به عبارت ديگر ،اين نوع تکواژها هيچ گاه در ساختمان جمله استقالل معنايي ،دستوری ،اماليي و آوايي ندارند و هميشه جايگاه
دستوری ،آوايي و معنايي آن ها در زبان ،پس از پيوند با تکواژهای ديگر مشخص مي شود ،مانند «ا» در «بينا».
تکواژها وابسته را از دو ديدگاه مي توان تقسيم بندی كرد؛
نخست از حيث ساخت واژه و ديگری از حيث ترتيب قرار گرفتن در ساختمان واژه (جايگاه و مرتبه).
 -2-1تقسیم بندی تكواژهای وابسته از حیث ساخت واژه:
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 -2-1-1تكواژهای اشتقاقي :برای ساختن واژه های تازه و رفع كمبودهای واژگاني به كار مي روند و در بعضي زبان ها تعداد آن ها بيشتر
از تکواژهای تصريفي است .زبان شناسان اين بخش را ساخت واژه ی اشتقاقي مي خوانند .تکواژهای اشتقاقي خود بر دو نوع هستند:
الف) واژه ساز :آن است كه واژه ی جديدی مي سازد ولي مقوله ی دستوری آن را عوض نمي كند ،مانند:
« َِ-ستان» :گل (اسم) ،گلستان (اسم)

«بان» :باغ (اسم) ،باغبان (اسم)

«نا» :معلوم (صفت) ،نامعلوم (صفت)

ب) مقوله ساز :آن است كه عالوه بر ساختن واژه ی جديد ،مقوله ی دستوری آن را نيز عوض مي كند ،مانند:
«مند» :هنر (اسم) ،هنرمند (صفت)

«گين» :غم (اسم) ،غمگين (صفت)

«با» :ادب (اسم) ،باادب (صفت)

تعداد وندهای اشتقاقي بسيار زياد است كه تقريباً به مهم ترين آن ها در در بيست و يکم زبان فارسي  3اشاره شده است.
 -2-1-2تكواژهای تصريفي (صرفي) :اين تکواژها واژه ی تازه ای نمي سازند ،بلکه واژه را برای قرار گرفتن در ساخت جمله آماده مي
كنند .زبان شناسان اين بخش را ساخت واژه ی تصريفي مي خوانند.
تكواژهای تصريفي عبارتند از:
◙ نشانه های جمع :ها ،ان ،ون ،ين ،ات ← كتاب ها ،درختان و . ...
◙ «ی» نکره كه به آخر اسم افزوده مي شود ← كتابي خريدم.
◙ عالمت «تر» در صفت تفضيلي (خوب تر) و قيد (شجاعانه تر) و عالمت «ترين» در صفت عالي (خوب ترين).
◙ «ه» صفت مفعولي :اگر در ساختمان فعل به كار رود ،تکواژ تصريفي است (عذاخورده شد) اما در غير اين صورت ،تکواژ اشتقاقي است
◙ پيشوندهای فعلي «ب» (در فعل امر و مضارع التزامي)« ،ن» (در فعل های نهي و نفي) و «مي» (در فعل ماضـي استمـراری ،مضـارع اخبـاری،
ماضـي مستمـر و مضـارع مستمـر) ← بخـوان ،بنويسـم ،نرو ،نرفت ،مي رفت ،مي رود و . ...
◙ پي بندهای ماضي نقلي :ام ،ای ،ايم ،ايد ،اند ← رفته ام ،گفته ای و . ...
◙ شناسه های فعل -ََ :م ،ی -ََ ،د  ،Φيم ،يد -ََ ،ند ← رفتم ،رفتي و . ...
◙ تکواژ گذرا ساز «ان» ← پراند (پر  +ان  +د) ،خندانيد (خند  +ان  +يد) و . ...
◙ تکواژهای ماضي ساز :يد ،د(فقط در فعل های گذرا شده جدا مي شوند )
 -2-2تقسیم بندی تكواژهای وابسته از حیث ترتیب قرار گرفتن در ساختمان واژه:
 -2-2-1پیشوند :وندی است كه پيش از تکواژ پايه مي آيد .پيشوندهای موجود در زبان فارسي امروز با توجه به نوع واژه هايي كه به آن ها
مي پيوندند ،به شرح زير قابل ذكر هستند:
الف) پيشوندهايي كه به آغاز اسم اضافه مي شوند و صفت مي سازند .اين پيشوندها عبارتند از:
◙ «با» ← باادب

◙ «بي» ← بي ادب

◙ «ب »← بجا ،بخرد ،بنام (مشهور)

◙ «هم» ← هم كار
◙ «نا» ← ناسپاس
ب) پيشوندهايي كه به اول فعل مي پيوندند و صفت مي سازند .اين پيشوندها عبارتند از:
◙ «نا» ← ناتوان

◙ «ن» ← نشکن (ليوان ِ نشکن) ،نسوز (پارچه ی نسوز)

پ) پيشوندهايي كه در آغاز فعل قرار مي گيرند .اين پيشوندها گاه معنای فعل را تغيير مي دهند و گاه نيز هيچ معنای تازه ای به آن نمي
افزايند .از اين پيشوندها مي توان به «در» (در رفت)« ،بر» (برشمرد)« ،فرا» (فرا رسيد)« ،فرو» (فرو غلتيد) و «وا» (وارفت) اشاره كرد.
 -2-2-2میانوند :ميانوندها تکواژهايي هستند كه بين دو اسم مکرر و گاهي نيز بين دو اسمي كه با هم سنخيت دارند ،مي آيند و از اجتماع
آن ها واژه ی جديد (واژه ی مشتق  -مركب) ساخته مي شود .ميانوندها عبارتند از:
◙ «ا» ← سراسر ،دوشادوش ،سراپا ،بناگوش ،سراشيب ،سرازير ،لبالب ،پياپي ،برابر ،دمادم ،ماالمال ،گوناگون ،تنگاتنگ ،روياروی ،كمابيش،
كشاكش ،رنگارنگ
◙ «وا» ← جورواجور ،دلواپس ،رنگ وارنگ
◙ «تا» ← سرتاسر ،گوش تا گوش
◙ «در» ← پي در پي ،پيچ در پيچ
◙ «به» ← دست به دست ،قدم به قدم ،گوش به زنگ ،شانه به سر ،دست به عصا ،قلم به دست ،رنگ به رنگ ،رو به رو ،سر به سر ،خود به
خود ،نو به نو ،شانه به شانه
◙ «و» ← كم و بيش ،مر گ و مير ،پيچ و تاب ،كسب و كار ،كشت و كشتار ،جست و جو ،پرس و جو ،داد و ستد ،خريد و فروش ،زد و خورد ،زد
و بند ،نشست و برخاست ،گفت و گو ،پخت و پز ،ديد و بازديد ،گير و دار ،خواب و خور ،رفت و آمد ،گفت و شنيد
◙ «َِ ← »-تختِ خواب ،رختِ خواب ،تخم ِ مرغ،
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 -2-2-3پسوند :وندی است كه پس از تکواژ پايه مي آيد ،مانند:
◙ «ی» ← تهراني ◙ «يت» ← مسئوليت ◙ «گر» ← كوزه گر ◙ «ار» ← ساختار ◙ «ن» ← رفتن
در زبان فارسي تعداد پسوندها بسيار بيشتر از تعداد پيشوندها و ميانوندها است .برای آگاهي از مهم ترين پسوندهای زبان فارسي به درس
بيست و يکم كتاب زبان فارسي  3رجوع شود.
٭ چند نكته درباره ی شمارش تكواژ و واژه:
 -1تکواژهای آزاد قاموسي و آزاد دستوری هم تکواژ هستند و هم واژه محسوب مي شوند.
جلد اول شاهنامه را به دوست خود دادم:
تکواژ ← جلد  + -َِ +اول  + -َِ +شاه  +نامه  +را  +به  +دوست  + َِ- +خود  +داد  -ََ +م
واژه ← جلد  + -َِ +اول  + -َِ +شاهنامه  +را  +به  +دوست  + َِ- +خود  +دادم
« -2برای و بدونَِ» كالً يک تکواژ و يک واژه هستند؛ زيرا كسره جزيي از اين دوكلمه است از همين رو نه تکواژ جداگانه ای به شمار مي آيد و
نه واژه ی جداگانه ای :برای ِ من :تکواژ ← برای ِ  +من /واژه ← برای ِ  +من
 -3واج های ميانجي (ی ،ك ،گ ،ج ،همزه ،و) ،تکواژ به شمار نمي آيند :گرسنگان :تکواژ ← گرسنه  +ان /واژه ← گرسنگان
نكته  :الزم بـه يادآوری است كـه در كلماتي چـون ملکوتيان ،سپاهيـان ،فـرهنگيان ،دانشگاهيان و نظايـر آن ها« ،ی» ميانجي در نوشتار
ظاهر نمي شود ،بنابراين «ی» موجود در ساختار ِ نوشتاری ِ اين واژه ها ،نه «ی» ميانجي بلکه يک تکواژ وابسته ی اشتقاقي است:
دانشگاهيان :تکواژ ← دان  -َِ +ش  +گاه  +ی  +ان /واژه ← دانشگاهيان
 -4از ميان انواع «ی» ( )iفقط «ی» اسنادی هم تکواژ و هم واژه به شمار مي آيد ،در حالي كه انواع ديگر «ی» فقط تکواژ محسوب مي شوند.
پركاربردترين انواع «ی» در زبان فارسي امروز عبارتند از:
تکواژ ← كتاب  +ی /واژه ← كتابي
◙ «ی» نکره :كتابي خريدم.
◙ «ی» صفت نسبي (اسم  +ی) :آسماني.

تکواژ ← آسمان  +ی /واژه ← آسماني

◙ «ی» صفت لياقت (مصدر  +ی) :رفتني.

تکواژ ← رفت  -ََ +ن  +ی /واژه ← رفتني

◙ «ی» حاصل مصدر (صفت ،ضمير يا اسم  +ی) :خوبي .تکواژ ← خوب  +ی /واژه ← خوبي
◙ «ی» اسم مصدر (بن ماضي  +ی) :كاستي.

تکواژ ← كاست  +ی /واژه ← كاستي

◙ «ی» شناسه ی دوم شخص مفرد افعال :گفتي.

تکواژ ← گفت  +ی /واژه ← گفتي

◙ «ی» اسنادی كه به جای فعل «هستي» مي باشد :دانشمندی (= دانشمند هستي).
تکواژ ← دان  -َِ +ش  +مند  +ی  /واژه ← دانشمند  +ی
نکته :عالوه بر «ی» اسنادی -َ « ،م»« ،يم»« ،يد» و « َ -ند» كه به ترتيب به جای فعل های «هستم»« ،هستيم»« ،هستيد» و «هستند» مي باشند
نيز به تنهايي يک واژه به شمار مي آيند:
بزرگم (= بزرگ هستم) :تکواژ ← بزرگ  -ََ +م /واژه ← بزرگ  -ََ +م (نظر آقای عمراني ،مؤلف كتاب)
 -6در فعل هايـي كـه شناسـه ظاهـر نمي شود ،شناسه ی محـذوف با عالمت تهي ( )Øنشان داده مي شـود و در شمارش تکواژها ،عالمت
تهي نيـز يک تکواژ به شمار مي آيـد .فعل هايي كه دارای تکواژ تهي هستند ،عبارتند از:
◙ سوم شخص مفرد همه ی فعل های ماضي به جز ماضي التزامي:
رفته بود :تکواژ ← رفت  +ه  +بود  / Ø +واژه ← رفته بود
نکته :سوم شخص مفرد ماضي مستمر دارای دو تکواژ تهي است:
داشت مي رفت :تکواژ ← داشت  + Ø +مي  +رفت  / Ø +واژه ← داشت مي رفت
◙ فعل های مضارع «است» و «نيست»:
است :تکواژ ← است  / Ø +واژه ← است
◙ دوم شخص مفرد افعال امر و نهي:
برو :تکواژ ← ب  +رو  / Ø +واژه ← برو
نترس :تکواژ ← ن  +ترس  / Ø +واژه ← نترس
نكته :افعالي كه با تکواژ «ان» گذرا مي شوند ،اگر به صورت امر يا نهي به كار روند ،دارای چهار تکواژ خواهند بود:
بترسان :تکواژ ← ب  +ترس  +ان  / Ø +واژه ← بترسان
نكته :در فعل های آينـده تکواژ تهـي كاربـرد ندارد  ،زيـرا در ايـن فعل ها شناسـه به فعل كمکي (خواه) افزوده مي شود:
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خواهد رفت :تکواژ ← خواه  -ََ +د  +رفت /واژه ← خواهد رفت
 -7افعال ماضي بعيد ،ماضي نقلي ،ماضي التزامي ،ماضي مستمر ،مضارع مستمر ،آينده و مجهول كه دارای فعل كمکي هستند ،روی هم رفته
يک واژه به شمار مي آيند:
گفته مي شود :تکواژ ← گفت  +ه  +مي  +شو  -ََ +د 1 /واژه ← گفته مي شود
دارد مي رود :تکواژ ← دار  -ََ +د  +مي  +رو  -ََ +د 1 /واژه ← دارد مي رود
 -8در هنگام شمردن واژه ها توجه به ساده ،پيشوندی يا مركب بودن فعل بسيار مهم است زيرا اگر فعلي مركب باشد ،آن را همراه با جزء
اسمي اش كالً يک واژه به شمار بايد آورد.
كتاب را در كتاب خانه قرار مي دهد (فعل مركب):
تکواژ ← كتاب  +را  +در  +كتاب  +خانه  +قرار  +مي  +ده  ََ- +د

واژه ← كتاب  +را  +در  +كتاب خانه  +قرار مي دهد

نقاش ديوار اتاق ها را رنگ زد (فعل ساده):
واژه ← نقاش  +ديوار  + -َِ +اتاق ها  +را  +رنگ  +زد

تکواژ ← نقاش  +ديوار  + -َِ +اتاق  +ها  +را  +رنگ  +زد Ø +

بديهي است كه در فعل های پيشوندی نيز فعل را همراه با پيشوند آن ،كالً يک واژه به شمار بايد آورد.
قارون با گنج های خود در زمين فرو رفت (فعل پيشوندی):
تکواژ ← قارون  +با  +گنج  +ها  + -َِ +خود  +در  +زمين  +فرو  +رفت Ø +
رفت

واژه ← قارون  +با  +گنج ها  + -َِ +خود  +در  +زمين  +فرو

♣«ی»نشانه ی نکره اگر به كلمه ی مفردبچسبد معموالًمعني يک مي دهدواگربه كلمه ی جمع بچسبد معموالًمعني يک سری مي دهد.
♣ مالك شمارش واژه نقش پذيرفتن آن است يعني هرچه نقش بگيرديک واژه است.البته دراين موردكسره «نقش نمای اضافه»استثناست.
♣سوال:چراواژه ی «گران قدر»يک واژه است؟زيرادرجمله يک نقش مي گيردمثال:درجمله ی «استادِگران قدرراديدم».
گران قدرصفت است و نمي توان به گران وقدر ،جداگانه نقش داد.
♣ تمامي گروه های فعلي يک واژه به حساب مي آيند.مثال:ديده شده بود،شناخته شده است و داشتند برمي گشتند يک واژه حساب مي شوند.
♣درتجزيه ی يک واژه به تکواژهای تشکيل دهنده بايددوچيز رادرنظر گرفت:
الف :تکواژ هابايد به اصل كلمه مرتبط باشند.مثالنمي توان واژه ی «تازه»رابه دوتکواژ «تاز»و«ه»تجزيه كردچراكه «تاز»بن مضارع تاختن
ربطي به تازه ندارد.
ب:تکواژ های تجزيه شده بايددربيرون ازآن واژه ،درجاهای ديگری اززبان فارسي نيزكاربردداشته باشند.مثال:واژه ی «گلشن»يک واژه ی
ساده مي باشدچون باتجزيه ی اين واژه به تکواژ های «گل»و«شن»مي فهميم كه تکواژ وابسته يا پسوند«شن»درجاهای ديگربه عنوان وند
ياتکواژ وابسته كاربردندارد.
♣كلماتي كه به «گری» ختم مي شونداگربدون«ی»معناداشته باشند«گر»و«ی»دوپسوند جداگانه هستند ودوتکواژ حساب مي
شوند.مثال:مسگری :مس +گر+ی «3تکواژ»مي باشد چراكه «مسگر»به تنهايي وبدون«ی»معني دارد.واگربدون «ی»معني نداشته باشد«گری»
باهم يک تکواژ است .مانند:الابالي گری :الابالي +گری «2تکواژ»چراكه واژه ی«الابالي گر»نداريم.
♣اسم خاص وغيراسم خاص درتکواژ شماری فرقي باهم نداردمثال:جمال زاده = «جمال  +زاد+ه» سه تکواژ داردچه اسم آقای جمال زاده
باشدچه نباشد.
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تسلط برجدول زير شماراازخيلي چيزها بي نياز كرده وآمادگي شمارابرای درك مطالب بيشتر مي كند:
تکواژ

تکواژ

عنوان

مثال

تکواژ

واژه

آزاد

وابسته
آری

عالئم جمع سالم«ها – ان – ون  -ين – ات»

درختان /ارتباطات

آری

نه

نه

كسره ی اضافه يا«یِ» بدل ازكسره

دوستِ من /پای ِشکسته

آری

آری

آری

نه

شناسه ی فعل«چه موجود باشد چه محذوف»

رفتيم  /مي رفت «شناسه ی تهي

آری

نه

نه

آری

دارد»
مي /همي /نَ«م»/بِ

مي روم /بگويم/نگويم  ،مگو  ،همي

آری

نه

نه

آری

گويم
انواع «ی»
نکره (اسم عام  +ی )

درختاني /ميزی

مصدری /اسم ساز(صفت  +ی )←معني بودن خوبي «خوب بودن»
دارد.
لياقت (مصدر  +ی )
نسبت (اسم  +ی )

آری

نه

نه

آری

ديدني /خواندني
ادبي /تهراني
رفتي  ،آمدی

ی شناسه
ی استمرار

گفتمي  /گفتندی

«ـَ ن» مصدری

ديدن /رفتن

نقش نما ها

و– كه – به – تا -برایِ – امّا – را ... -آری

آری

نه

نه

آری

آری

آری

نه

وندها:
پيشوند
ميانوند

بي كار/همراه
گفت وگو/سراسر

پسوند

دانش/هنرمند

آری

نه

نه

آری

واج های ميانجي

آشنايي/نياكان/تشنگي

نه

نه

نه

نه

«ی»اسنادی

رستم تويي/تومعلمي

آری

آری

آری

نه

ضميرهای شخصي پيوسته

كتابم  -كتابت

آری

آری

آری

نه
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واژه

تعدادتکواژ

تجزيه

نظر كتاب ياكنکورسراسری

توضيح

17

همايش

3تکواژ

هم+آی  -َِ+ش

«آی»بن مضارع آمدن

كردار

2تکواژ

كرد+ار

«كرد»بن ماضي «كردن»

صفحه ی 148كتاب

ماهواره

2تکواژ

ماه+واره

دقت شود «واره»=وار+ه نيست.

صفحه ی 150كتاب

لغات

1تکواژ

لغات !

البته به نظر مي رسد«لغت»«+ات»2تکواژ باشد سراسری هنر  ، 82سوال8

برخورد

2تکواژ

بر +خورد

بهره

1تکواژ

بهره

روان

2تکواژ

رو+ان

اگربه معني جاری باشد.

1تکواژ

روان

اگربه معني روح باشد.

بستني

3تکواژ

بست+ن+ی

بستني اول مايع است بعد خودرامي

گونه

2تکواژ

گون +ه

اگربه معني نوع باشد.

1تکواژ

گونه

اگربه معني قسمتي ازصورت باشد.

سازمان

2تکواژ

ساز  +مان

«مان»يک پسوند است.شبيه زايمان،ساختمان صفحه ی 152

امادركنکورسراسری يک تکواژ گرفته شده

سراسری هنر ، 84سوال12

است وآن مالك ماخواهدبود.

سراسری رياضي  ، 88سوال9

درحالت غيرفعلي 2تکواژولي درحالت فعلي
3تکواژ حساب مي شود«بر+خورد+تکواژ تهي

سراسری تجربي ، 87سوال 7

«بهر+ه» نمي باشدچون بهرمخفف بهره است .سراسری رياضي  84سوال 11

بندد«.سفت مي شود»

سراسری هنر ، 83سوال 10

***********
************

و…
برومند

2تکواژ

بر +ومند

«ومند»پسوندی است شبيه «مند»

صفحه ی 150

گوارا

2تکواژ

گوار+ا

«گوار»بن مضارع گواردن ياگواريدن است.به
معني خوب هضم كردن.

صفحه ی 146

پادشاه

1تکواژ

-

ساختارقديمي دارد

صفحه ی كتاب مطابق چاپ 90

واژه

تعدادتکواژ

تجزيه

توضيح

نظركتاب ياكنکورسراسری

سده

2تکواژ

سده  +ه

«سد»تغيير اماليي «صد»مي باشد.

صفحه ی 148

نيست

3تکواژ

نه  +است +

«نيست» منفي فعل «است» مي باشد.

سراسری رياضي سال 83

است

،سوال10

تکواژ تهي
دبستان

1تکواژ

دبستان

ساختارقديمي دارد

ديوار

1تکواژ

ديوار

ساختارقديمي دارد

ديوانه

1تکواژ

ديوانه

ساختارقديمي دارد

وادار

1تکواژ

وادار

ساختارقديمي دارد

ناودان

1تکواژ

ناودان

ساختارقديمي دارد

ساربان

1تکواژ

ساربان

ساختارقديمي دارد

دستگاه

1تکواژ

دستگاه

ساختارقديمي دارد

شيرين

1تکواژ

شيرين

ساختارقديمي دارد

تهمينه

1تکواژ

تهمينه

ساختارقديمي دارد

مژه

1تکواژ

مژه

ساختارقديمي دارد

كوچه

1تکواژ

كوچه

ساختارقديمي دارد

استوار

1تکواژ

استوار

ساختارقديمي دارد

تابستان

1تکواژ

تابستان

ساختارقديمي دارد

زمستان

1تکواژ

زمستان

ساختارقديمي دارد
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دشوار

1تکواژ

دشوار

ساختارقديمي دارد

نامه رسان

2تکواژ

نامه +رسان

دقّت شود كه «ان»درتکواژ «رسان» درحالت

شايد

2تکواژ

شای  -ََ +د

اگربه معني «شايسته است»باشد.

1تکواژ

شايد

اگربه معني احتماالً باشد.

3تکواژ

كوزه +گر +ی

چراكه «كوزه گر»داريم.

وحشي گری 2تکواژ

وحشي +گری

چراكه«وحشي گر» نداريم

ياغي گری

2تکواژ

ياغي +گری

چراكه «ياغي گر»نداريم

بايد

2تکواژ

بای  -ََ +د

«بای» بن مضارع بايستن مي باشد.

غيرفعلي جدانمي شود.

كوزه گری

*************

سراسری رياضي  ، 83سوال
10

به تجزيه ی تعدادی ازواژه های مهم به همراه توضيحات الزم ،درجدول باال اشاره شده است.

واژه های هم آوا

بیاموزيم

 -1واژه های هم آوا را تعريف كنيد← به واژه هايي مي گويند كه از نظر تلفـّظ مشترك هستندامّا معنا و كاربرد جداگانه ای دارند.
-2انواع واژه های هم آوا رادرزبان فارسي با ذكرمثال نام ببريد.
الف) واژه هايي كه از نظر شکل نوشتار وگفتار يک سان هستند=(.جناس تام دارند) مانند :
روان (= روح )

روان (= جاری )

گور (= قبر )

/

گور ( = گورخر )

ب) واژه هايي كه از نظرنوشتاری متفاوت ولي از نظر گفتاری تلفّظ يک سان دارند .مانند :
( خيش = گاو آهن ) خويش( = خود  ،فاميل )
/
خار = تيغ گل يا خاشاك
خوار = كم ارزش و كوچک
خود آزمايي درس دوم (جمله )
انواع تکواژهای كلمات زير را مشخّص كنيد.
 -2تاريخچه← تاريخ آزاد)+چه ( وابسته )
-1اخترشناسان←اختر(آزاد)  ،شناس آزاد)  +ان ( وابسته )
-3آفريدگار←آفريد آزاد) +گار ( وابسته )

 -4قشنگ تر← قشنگ(آزاد)+تر( وابسته )

-5گل خانه ← گل آزاد) +خانه آزاد)
 -2درمتن زير  ،جمله های مستقل ساده ومركّب را مشخّص كنيد.

-6دان آزاد)+ـِش ( وابسته )  +پژوه آزاد)

الف) شاعری غزلي بي معنا و قافيه سروده بود  ( .مستقل ساده )
ب) آن را نزد جامي برد  ( .مستقل ساده )
پ)پس ازخواندن آن گفت«:همان طوری كه ديديد  ،در اين غزل از حرف «الف» استفاده نشده است ( » .مستقل مركب)
ت) جامي گفت « :بهتر بود از ساير حروف هم استفاده نمي كرديد !» ( مستقل مركب )
-3با هريک از كلمات هم آوای زير گروه اسمي مناسب بساريد ودرجمله به كارببريد:
انتصاب  :همان يک انتصاب نادرست او كاررا خراب كرد

انتساب  :چنين انتساب عالي خانواده تحسين برانگيز است.

تعلّم  :همين تعلّم دوره ی ترتيب معلّم شيراز ستودني است /.تالّم  :بزرگترين تالّم خاطر دوران كودكي مادر بزرگ مرگ برادرش است
حيات  :حيات شورانگيز عاشقانِ دلسوخته ی الهي به عشق است /حياط  :بزرگ ترين حياط مدرسه ی شهر ما نيازمند آسفالت است.
جزر  :جزر فريبنده ی رودخانه ی اروند ما را گمراه كرد.

جذر  :جذر اين عدد چهار رقمي را به دست بياوريد
ثواب  :ثواب كارهای خوب انسان مؤمن به او داده مي شود
حيش  :خيش مزرعه ی دوست ما شکست.
براعت  :براعت استهالل آغاز داستان بسيار زيبا بود.
شود.

صواب :صواب كارهای دوست من ثابت شد
خويش  :خويش وقوم خاندان مغول زياد بودند.
برائت  :برائت مسلمانان جهان اسالم ازكفر هر سال درمکّه برگزار مي

جند نمونه سؤال امتحان نهايي
 -1در كدام يک از بيت های زير  ،واژه های « هم آوا » ديده مي شود؟ 0/25
الف) تنگ است ما را خانه تنگ است ای ب رادر

بر جای ما بيگانه ننگ است ای برادر
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ديدی كه چگونه گور بهرام گرفت

ب) بهرام كه گور مي گرفتي همه عمر

 - 2در كدام يک از بيت های زير  ،واژه های « هم آوا » ديده مي شود؟ 0/25
وارهد از حد جهان بي حد و اندازه شود

الف) هين سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود

چنان چون شده باز جويد روان
ب) خرامان بشد سوی آب روان
 -3انواع هم آوايي را در هر دسته از كلمات زير بررسي كنيد1 .
الف) روان ( = روح )  ،روان ( = جاری )

ب) خويش ( = خود )  ،خيش ( = گاو آهن)

نمونه سوال نهايي درس به درس زبان فارسي 3ازخرداد  81تا شهريور94

درس 2جمله
خرداد ماه 1394
 .1با توجه به جمله زير  ،به پرسش ها پاسخ دهيد.
« گاه سهراب قصه هايي كودكانه ،شيرين و هيجان انگيز از تهمينه مي شنيد و جويای ديدار رستم مي شد».
ب) اين عبارت چند واژه دارد؟ 0/25

الف) اين عبارت چند تکواژ دارد؟ 0/25

ب )  17واژه 0/5

الف )  27تکواژ

 .2عبارت زير از چند جمله مستقل تشکيل شده است؟ 0/25
« مشدی حسن برگشت و مردها را كه گوش تا گوش جلو تيرك نشسته بودند ،نگاه كرد».

2جمله

0 /5

شهريور ماه 1394
 .3با توجّه به جمله زير  ،به پرسش ها پاسخ دهيد.
« علم اخترشناسي به مطالعه اجرام آسماني مي پردازد ».
الف) اين جمله چند تکواژ دارد؟ 0/25
پ) در اين جمله چند گروه اسمي وجود دارد؟ 0/25
الف )  15تکواژ

ب) اين جمله از چند واژه تشکيل شده است؟ 0/25
ت) هسته گروه فعلي اين جمله را بنويسيد0/25 .

ب )  10واژه

ت ) پرداز

پ)  2گروه اسمي

خرداد ماه سال 1393
 21تکواژ 0/25

 .4جمله ی زير ،از چند تکواژ تشکيل شده است؟ 0/25

« بخش چشم گيری از آثار پربار فارسي به ادب عرفاني اختصاص دارد» .
 .5جمله ی زير ،از چند واژه تشکيل شده است؟ 0/25
 13واژه 0/25

« مکه يک كوه تاريخي و اين كوه يک آشنای صميمي دارد» .
شهريور ماه 1393
 .6با توجه به جمله ی زير ،به پرسش ها پاسخ دهيد.
« شامگاه  ،ستارگان درخشنده در آسمان شب جلوه گر بودند» .
الف) اين جمله  ،از چند تکواژ تشکيل شده است؟

ب) ای جمله ،از چند واژه تشکيل شده است؟ 0/5

پ) يک گروه اسمي پيدا كنيد و آن را بنوسيد.

ت) يک گروه قيدی پيدا كنيد و آن را بنويسيد0/5 .

 - 39الف)  15تکواژ

ب)  10واژه

پ) ستارگان درخشنده يا جلوه گر

ت) آسمان شب /شامگاه

دی ماه 1393
 .7در واژه « دانش پژوهي » يک تکواژ وابسته پيدا كنيد و آن را بنويسيد0/25 .

«  -ش » يا « ی »

 .8جمله « انسان با ياداوری های نوروز به دامن طبيعت باز مي گردد» .چند تکواژ دارد؟ 0/25

 17تکواژ

شهريور ماه 1392
 .9با توجه به جمله ی « اين درس بزرگ را از آن دوست دانا آموختم » .به پرسش ها پاسخ دهيد.
الف) اين جمله از چند واژه تشکيل شده است؟ 0/25

ب) اين جمله از چند تکواژ تشکيل شده است؟ 0/25

پ) كدام واژه  ،هسته ی گروه مفعولي است؟ 0/25

ت) هسته ی گروه فعلي را بنويسيد0/25 .

ب)  13تکواژ

ت) آموخت

الف )  11واژه

پ) درس

دی ماه 1392
 .10با توجّه به عبارت زير ،به پرسش ها پاسخ دهيد.
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« اخترشناس ان در زمينه های تخصّصي ،كارهای متفاوتي مي كنند .بعضي از آن ها متخصّصاني هستند كه كارشان مشاهده ی اجرام آسماني
است .الف) يک جمله مستقل ساده بيابيد و آن را بنويسيد 250 .ب) يک جمله مستقل مركب بيابيد و آن را بنويسيد0/25 .
پ) هسته ی گروه نهادی در جمله ی اول چيست؟ 0/25

ت) هسته ی گروه فعلي در جمله ی اول چيست؟ 0/25

ث) جمله ای اول از چند تکواژ تشکيل شده است؟ 0/25
الف) اخترشناسان در زمينه های تخصصي ،كارهای متفاوتي مي كنند.

ج) جمله ی اول از چند واژه تشکيل شده است؟ 0/25

ب) بعضي از آن ها متخصصاني هستند كه كارشان مشاهده ی اجرام آسماني است.
ث)  18تکواژ
ت) كن
پ) اخترشناس ؛

ج)  9واژه

خرداد ماه سال 1391
 .11با توجه به جمله ی زير به پرسش ها پاسخ دهيد.
« ما ورزش دوچرخه سواری را برای فصل تابستان مناسب مي دانيم» .
الف) اين جمله از چند واژه تشکيل شده است؟  0/25ب) اين جمله از چند تکواژ تشکيل شده است؟ 0/25
پ) هسته ی « گروه فعلي » را بنويسيد0/25 .
الف )  11واژه

ت) هسته ی » گروه مفعولي » كدام واژه است؟ 0/25

ب)  18تکواژ

ت) ورزش

پ) دان

شهريور ماه سال 1391
 . 12به كوچک ترين واحد صوتي زبان كه معنايي ندارد اما تفاوت معنايي ايجاد مي كند .......... ،مي گويند 0/25.واج
 .13در جمله ی زير چند گروه به كار رفته است؟ 0/25
سه گروه 0/25

« كار اخترشناسان ،مشاهده ی اجرام آسماني است» .
دی ماه سال 1391
 .14با توجه به عبارت زير به پرسش ها پاسخ دهيد.

« اخترشناسان  ،با ابزارهای تخصصي به مطالعه ی اجرام آسماني مي پردازند».
ب) اين جمله از چند تکواژ تشکيل شده است ؟ 0/25

الف) اين جمله از چند واژه تشکيل شده است؟ 0/25

ت) هسته ی گروه فعلي را بنويسيد0/25 .

پ) كدام واژه هسته ی گروه نهادی است؟ 0/25

پ) اخترشناس
ب)  19تکواژ
الف) 12واژه
 .15در واژه ی « دانش پژوهان» يک تکواژ وابسته پيدا كنيد و بنويسيد/25 .

ت) پرداز
« ِ -ش» يا « ان »

خرداد ماه سال 1390
 .16با توجه به جمله ی « گل های انديشه در فصل جواني بارور مي شوند » .به پرسش ها پاسخ دهيد.
الف  -اين جمله چند واژه دارد؟ 0/25

ب -اين جمله چند تکواژ دارد ؟ 0/25

پ-دراين جمله يک تکواژ وابسته ی تصريفي مشخّص كنيد 0/25 .ت -در اين جمله يک تکواژ وابسته ی اشتقاقي مشخّص كنيد0/25 .
الف)  9واژه

ب)  15تکواژ

پ) «ها» (درگل ها) «،مي»  َ «،ند » (ذكر يک مورد كافي است).

ت) « ه »  « ،ی» ( در جواني )  « ،ور» ( ذكر يک مورد كافي است) .
شهريور ماه سال 1390
 . 17با توجه به جمله ی زير به پرسش ها پاسخ دهيد « .ما با تالش روزافزون و ژرف نگری به پيروزی مي رسيم» .
الف) اين جمله چند واژه دارد؟ 0/25

ب) اين جمله چند تکواژ دارد؟ 0/25

پ)در اين جمله يک تکواژ وابسته ی تصريفي مشخّص كنيند 0/25 .ت) در اين جمله يک تکواژ وابسته ی اشتقاقي مشخّص كنيد.
الف)  10واژه

ب)  16تکواژ

پ) « مي » يا  « ،يم» ( ذكر يک مورد كافي است) .

ت) «ی»  ،در ژرف نگری يا «ی» در پيروزی ( ذكر يک مورد كافي است).
دی ماه سال 1390
 .18با توجه به جمله ی « موضوع قصه ی شيرين مادربزرگ ،آمدن سهراب به ايران بود » .به پرسش ها پاسخ دهيد.
الف) اين جمله چند واژه دارد؟ 0/25
الف)  13واژه

ب) اين جمله چند تکواژ دارد؟ /25
ب)  16تکواژ

 .19با توجّه به جمله ی  « :داستان هيجان انگيز شيرين در اثر ارزشمند نظامي  ،به نويسندگان قلم به دست ايراني ،الهام بخشيد» .
الف) عبارت باال از چند واژه تشکيل شده است؟ 0/25

ب) در عبارت باال ،نوع تکواژ « در » آزاد  .......است0/25 .
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ب) دستوری

الف) نوزده (  ) 19واژه

0 /5

شهريور ماه 1389
 .20با توجه به عبارت زير:

« در جشنواره ی ادبي دبيرستان  ،شاعران نوجوان و جويای ادب شركت كردند» .

الف) تعداد تکواژها را مشخص كنيد 0/25 .ب) نوع دقيق تکواژ« در» را بنويسيد 0/5 .پ) دو تکواژ« وابسته ی اشتقاقي» را بيابيد.
ب) آزاد دستوری

الف)  22تکوا ژ

1 / 25

پ) واره  ،ی درادبي

دی ماه سال 1389
.21در گروه اسمي « موفقيت نوجوانان» نوع دقيق تکواژها را مشخص كنيد (.نوع دقيق تکواژ موردنظر است؛ نه آزاد و وابسته بودن آن
موفق  :قاموسي

يت  :اشتقاقي

 : َِ-دستوری

جوان :قاموسي

نو :قاموسي

ان :تصريفي

خرداد ماه سال 1388
 .22با توجّه به عبارت زير ،به هريک از سؤاالت داده شده پاسخ دهيد.
« اگر عبارتي ارزشمند از بزرگان علم و ادب ديدی ،آن را در دفترت بنويس » .
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الف  -در عبارت فوق چند تکواژ ديده مي شود؟ ./25

ب -هر يک از تکواژهای « ی» در « عبارتي » و « از» چه نوع تکواژی هستند؟ 0/5

ب -ی  :تصريفي

از :دستوری

 - 23با توجه به عبارت زير ،به هر يک از سواالت داده شده پاسخ دهيد.
« دخترك يک بغل الله ی سرخ را كه تازه از دامنه ی دل انگيز سبالن چيده بود ،به مادر داد» .
مركب

عبارت فوق چه نوع جمله ی مستقلي است؟ 0/25
شهريور ماه 1388

با توجّه به عبارت زير ،به هر يک از سواالت داده شده پاسخ دهيد.
فرزندان سرزمين اي ران در عرصه ی رقابت های جهاني ،قدم به قدم با هم ساالن خود پيش مي روند.
الف) عبارت فوق چند واژه دارد؟ 0/25

هجده (  ) 18واژه

1

خرداد 1387
 -1با توجّه به عبارت زير به سواالت داده شده پاسخ دهيد.
« وزارت آموزش و پرورش با خريداری ميليون ها جلد كتاب ،امکانات نسبتاَ مناسبي را برای كتاب خانه های مدارس فراهم كرد» .
الف) عبارت فوق از  ............واژه تشکيل شده است.

ب) نوع تکواژ « وزارت » را بنويسيد.

الف )  20واژه

ب) آزاد قاموسي

شهريور 1387
 -1با توجه به عبارت زير به هر يک از سواالت پاسخ دهيد.
« نشست و برخاست با انسان های ارزشمند ،گامي در جهت كمال گرايي است» .
الف) جمله ی فوق از چند واژه تشکيل شده است؟
الف) يازده واژه

ج) تکواژ « ی » در كمال گرايي تکواژ وابسته  .............است.
ج) اشتقاقي

دی 1387
 -1با توجه به عبارت زير ،به سواالت داده شده پاسخ دهيد.
« وقتي جهان گرد برزيلي سي و سه پل را ديد ،شگفت زده و بي اختيار هنرمندان اصفهاني را ستود» .
ب) عبارت فوق چند واژه دارد؟ /25
الف) در عبارت فوق چند جمله ی مستقل وجود دارد؟ 0/25
ب) پانزده واژه

 -1الف) يک جمله
خرداد ماه 86
 -1با توجّه به متن زير به سواالت داده شده ،پاسخ دهيد.

« سرانجام بر آن نهادند كه پهلواني ايراني ،تيری به سوی خاور رها كند .آرش كه پهلواني پير بود و در همه ی سپاه ايران به تيراندازی
مشهور ،برای انداختن چنين تيری گام پيش نهاد» .
الف  -جمله ی « سرانجام بر آن نهادند كه پهلواني ايراني تيری به سوی خاور رها كند » .مستقل ساده است يا مركب؟ پاسخ خود را به ذكر
دليل بيان نماييد0/75 .
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ب / -ت  /ی  /ر  /ء  / - /ن  /د  /ا  /ز /

ب -واج های واژه ی « تيرانداز » را به تفکيک بنويسيد0/75 .

الف  -مستقل مركب زيرا بيش ازيک فعل دارد يا دارای يک جمله ی وابسته است.يا چون دو جمله با حرف ربط به هم مربوط شده اند.
شهريور سال 1386
 -1با توجه به عبارت زير به سواالت داده شده پاسخ دهيد.
« او برای دست يابي به آينده ی بهتر ،تمام راه های تالش را پيمود» .
الف) جمله ی فوق از چند تکواژ تشکيل شده است؟ 0/25
ج) « برای » چه نوع تکواژی است؟ /5

ب) يک تکواژ وابسته ی تصريفي در عبارت باال بيابيد0/25 .

الف) 20

ج) آزاد دستوری

ب) تر يا ها

دی ماه 1386
 -1با توجّه به جمله ی « راه های مطالعه و تحقيق برای پژوهشگران جوان باز است » به سواالت زير پاسخ دهيد.
 11واژه

الف  -جمله ی فوق از چند واژه تشکيل شده است ؟ 0/25
ب -تعداد تکواژ جمله ی مورد نظر  ..............است0/25 .
 14 )1تکواژ

گزينه سوم (  16تکواژ )

 15 )2تکواژ

 16 )3تکواژ

ج -يک تکواژ وابسته ی اشتقاقي بيابيد/25 .

( َِ -ش ) يا ( گر )

د « -برای » چه نوع تکواژی است؟ /5

تکواژ آزاد دستوری

 17 )4تکواژ

خرداد ماه 1385
/پ/-/ی/م /1/ن/

 -1واج های كلمه ی « پيمان » را مشخص كنيد0/5 .

 4تکواژ
 -2عبارت زير چند تکواژ اشتقاقي دارد؟ /25
« كالس و بچه ها برای من با دو احساس  ،شوق و نگراني ،همراه بود .همه چيز در اطرافم ناشناس بود» .
 -4تعداد واژه های جمله ی زير را بنويسيد.

 13واژه

0 /25

« در اين جهان ناپايدار ،بشرگرفتار تن هميشه سرگردان است» .
شهريور سال 1385
 -1به عبارت زير توجه نموده ،سپس پاسخ دهيد:
« برای مادرم در حياط چادر زديم و فقط سرمای كشنده و برف زمستان بود كه توانست او را به چهار ديواری اتاق بکشاند» .
0/5
الف) جمله ی مركب عبارت فوق را مشخص نموده ،بنويسيد.
ب) هر يک از تکواژهای « برای » و « برف» چه نوع تکواژ آزادی محسوب مي گردد؟ 0/5
ج) از نظر ساختمان  ،واژه های « كُشنده »  « ،زمستان» و «چهارديواری» به ترتيب چه نوع ساختماني دارند؟ 0/75
كش

د) بن مضارع در فعل « بکشاند » چيست؟ 0/25

الف) فقط سرمای كُشنده و برف زمستان بود كه توانست او را به چهارديواری اتاق بکشاند.
ب) برای :آزاد دستوری  /برف :آزاد قاموسي ج) :كُشنده  :مشتق  /زمستان  :ساده  /چهارديواری  :مشتق مركب
 -4به جمله ی « هنگامِ غروب ،خورشيد سرخيِ دلپذيرِ خود را به آسمان مي دهد » .دقّت نماييد و به سؤاالت پاسخ دهيد:
جمله چند واژه دارد؟ 0/25

 13واژه

خرداد ماه 1384
0/5

 -2گروه اسمي زير ،چند تکواژ آزاد و چند تکواژ وابسته دارد؟

 4تکواژ آزاد

 3تکواژ وابسته

0 /5

« خوش بختي برای اميدواران » .
شهريور 84
 -1در عبارت « خانه های دِه تا چمنزار امتداد داشت: » .
الف) چند تکواژ و چند واژه وجود دارد؟ 1 0 /5تکواژ

ب) تکواژهای وابسته كدامند؟  0/5ها  -زار

 7واژه

دی ماه سال 1384
ذ ََ– ر ر – ِ

 -1واج های كلمه ی « ذرّه » را مشخص كنيد0/5 .
 -2تکواژهای اشتقاقي و تصريفي را در واژه های زير نشان دهيد1 .
كودكان – غمگين – سبزتر – بوستان

« گين » و « ستان» ( اشتقاقي ) « ان » و « تر» تصريفي
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خرداد ماه سال 1383
 -2تعداد « واژه » ها و «تک واژ » ها را در عبارت زير بنويسيد.

تعداد تک واژه ها 17 :تک واژه

 1تعداد واژه ها 12 :واژه

« بلند شد و كاله خود را برداشت .گذاشت روی كاهدان » .
شهريور ماه 1383
 -2تعداد « واژه » ها و « تک واژ » ها را در عبارت زير بنويسيد1 .

واژه = 10

تکواژ = 13

« نسيم محبت دوستان ،مشام جان را مي نوازد ».
دی ماه سال 1383
 -1گروه « دانش آموزان تيزهوش »

0 /5

ب -تعداد واج های هسته ی اين گروه اسمي را بنويسيد .تعداد واج های هسته 10 :
هفت تکواژ
الف  -چند تکواژ دارد ؟
 -2از ميان گروه های فعلي ،اسمي و قيدی كدام گروه قابل حذف است؟ چرا ؟ 0/5
 -2گروه قيدی  ،چون فعل به آن نياز ندارد.
خرداد ماه سال 1382
 - 14جمله ی « كمالِ عشق در جان دادن است » از چند تکواژ ساخته شده است؟ 0/25

 9تک واژ

 - 15هسته ی گروه اسمي « پانزدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب » چيست؟ اين گروه اسمي از چند واج تشکيل شده است؟ 0/5
نمايشگاه

واج

شهريور ماه 1382
 -1تعداد تکواژ و واژه های جمله ی مقابل را بنويسيد « .زاده مي شود كودكِ صبح »  5 0/5واژه

8تک واژ

دی ماه 1382
بن ماضي  -اسم

 -1نوع تکواژهای آزاد واژه های « آفريدگار » و « نمناك » را بنويسيد0/5 .

سيزده تکواژ

 -2عبارت « هوا گرگ و ميش بود كه دوباره برگشتم » چند تکواژ دارد؟ 0/5

 -3الف -هسته ی گروه اسمي عبارت « زمان كه بخشنده بود  ،موهبت های خويش را تباه مي سازد» .را مشخص كنيد0/5 .
ب -اين عبارت چند واژه دارد؟
ب -ده واژه

 -3الف -موهبت
خرداد 81
 -1گروه اسمي « دفترچه ی مشتق بچه ها».
الف  -چند واژه و چند تک واژ دارد؟ 1

پنج واژه

هفت تک واژه

ب -هسته ی گروه اسمي « دفترچه ی مشتق بچه ها» كدام است؟ تعداد واج های هسته را مشخص كنيد.

دفترچه – هشت واج

شهريور ماه سال 81
گروه اسمي « كاله رسمي » چند تکواژ و چند واژه دارد؟

 3واژه

 4تک واژ

دی ماه سال 1381
 - 11هسته ی گروه اسمي « دمای اجرام آسماني » را مشخص كنيد و تعداد واج های هسته را نيز بنويسيد0/5 .
واج  :د  / - /م  /ا /
هسته  :دما
 - 12جمله ی « بيم بزرگ انسان از تنهايي است» دارای چند واژه است؟ 0/5

 8واژه

سرسبزباشید

درس سوم

ويرايش

ويرايش زباني
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 )1کاربرد درست واژه «مسئله»« ،کوشش» و «تاريخچه»

☻مسئله كوشش برای آزادی تاريخچه ای دراز در طول تاريخ دارد.
♣ مبارزه برای آزادی پيشينه ی تاريخي دور و درازی دارد.
♣ «مسئله» را مي توان حذف كرد زيرا زايد است .به جای واژه ی «كوشش»« ،مبارزه» را قرار مي دهيم كه مي توان اشکال گوناگون كوشش
برای آزادی را در بر مي گيرد .مقصود از «تاريخچه» در اين عبارت «پيشينه» است« ،تاريخچه» زماني به كار مي رود كه واقعاً تاريخچه ای در
كار باشد.
 )2پرهیز از کاربرد شكل گفتاری وعامیانه ی کلمات جز در نوشته های مناسب با آن ها←*ميون بيابون ← ميان بيابان

☻ يک افسر حفاظت دشمن يک گلوله در كرد و كلّه ی يکي از مخالفان را زد.

♣ يکي از افسران حفاظت دشمن گلوله ای شلّيک كرد كه به سر يکي از مخالفان اصابت نمود.
♣ گلوله ی يکي از افسران حفاظت به سر يکي از مخالفان اصابت نمود.
 )3کاربرد درست واژه ی «انجام» و «اجرا»
☻مسکو مايل به انجام طرح خلع سالح هسته ای اكران است♣ .مسکو مايل به اجرای طرح خلع سالح هسته ای در اكران است.
♣ بهتر است به جای «انجام» در اين گونه جمله ها از «اجرا» استفاده كنيم ،زيرا واژه ی «انجام» به تنهايي به معني «پايان ،سرانجام و
عاقبت» معنای مي دهد .چون در اين جمله از طرح سخن رفته است« ،اجرا» كلمه ی مناسب تری است.
 )4رعايت کوتاهي جمالت و پرهیز از کاربرد عبارت های زايد و بي نقش ،تكیه کالم ها و تكرار فعل ها
☻ فرزندان ،قبل از اين كه به عنوان «يک بار» برای خانواده تلقّي شود ،به عنوان يک منبع منفعت و ثروت به حساب مي آيند.
♣ خانواده ها فرزندان خود را منبع درآمد تلقّي مي كردند نه سربار.
♣ فرزندان برای خانواده ها منبع درآمد بودند نه سربار.
♣ بسياری از واژگانِ اين جمله ی بلند را حذف كرديم ،بي آنکه معني دستخوش تغيير شود.
♣ نهاد جمله با فعل آن مطابقت نداشت :فرزندان  ..................شود.
♣ بدون آن كه نيازی باشد دوبار از تركيب «به عنوانِ» استفاده شده بود.
☻ پليس آن كشور بار ديگر ،در يورش وسيع گسترده ای،ده رها تن مسلمان را در اين كشور بازداشت كرد.
♣ پليس آن كشور ،بار ديگر ،در يورشي گسترده ،ده ها مسلمان را بازداشت كرد.
* ده ها مسلمان يورش گسترده ی پليس آن كشور بازداشت شدتد.
♣ در اين عبارت ،واژه های يک ،وسيع و ،ای ،تن و « در اين كشور» زايد يا تکراری هستند و مي توانيم بدون آنکه به ساختمان جمله و
معنای آن لطمه بزنيم ،آن ها را حذف كنيم.
☻ جمعيت بسيار زياد و بي شمار كه به گونه ای نامتوازن پراكنده شده اند نه تنها منبع و منشأ گرسنه گي است بلکه اين جمعيت انبوه هم
چنين مخرب محيط زيست نيز مي باشد.
♣ جمعيت زياد ،پراكنده و نامتوازن نه تنها ،باعث قحطي مي شود بلکه محيط زيست را نيز ويران مي كند.
* جمعيت زياد ،پراكنده و نامتوازن  ،باعث قحطي و ويراني محيط زيست مي شود.
جمله دوم با حذف كلمات مترادف از جمله اول به نصف كاهش يافته است .آوردن قيدهايي چون نه تنها ،بلكه،
هم چنین و نیز به طور هم زمان در يک حمله درست نيست .شکل كاربرد درست اين قيود چنين است:
نه تنها ..............بلكه
امالی گرسنه گي نادرست است و هم چنين اند كلمه هايي چون خواننده گان ،شركت كننده گان
)5کاربرد درست «را» ی نشانه مفعول(«را» ی نشانه ی مفعول بايد پس از مفعول قرار گیرد،حذف «را» و يا استفاده بیهوده ا زآن جايز نیست)

☻ نتايجي كه امروز به دست آمد را گزارش مي كنم

♣ نتايجي را كه امروز به دست آمد ،گزارش ميکنم

حذف نادرست :قانون مجازات هايي كه در نظر گرفته است اجرا خواهد كرد.
♣ قانون مجازات هايي راكه در نظر گرفته است اجرا خواهد كرد.
استفاده بيهوده :تا به اين جا نتيجه ای را نگرفتيم

♣تا اين جا نتيجه ای نگرفتيم

 )6کاربرد درست واژه ی «شامل» و «مشمول»
☻ هنوز معلوم نيست چه تعداد از قبول شدگان شامل اين قانون شده اند.
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♣ هنوز معلوم نيست چه تعداد از قبول شدگان مشمول اين قانون شده اند.

☻ اين كه گفتم مسمول حال شما مي شود.

♣ اين كه گفتم شامل حال شما هم مي شود.

♣ شامل بر وزن «فاعل» يعني در بر گيرنده و «مشمول» بر وزن «مفعول» يعني در بر گرفته شده.
قانون شامل انسان مي شود و انسان مشمول قانون مي باشد.
 )7حذف درست فعل به قرينه

☻ كليات اليحه ی بودجه در جلسه ی امروز مجلس مطرح و به تصويب رسيد .
♣ كليات اليحه ی بودجه در جلسه امروز مجلس مطرح شدو به تصويب رسيد.

☻در سال ، 334آل بويه بغداد را فتح و خليفه را بركنار و پسرش را به جای او بر گماردند.
♣در سال ،334آل بويه بغدادرا فتح كردند و پس از بر كنار كردن خليفه ،پسرش را به جای او برگماردند.
♣ فعل هيچ گاه نبايد بي قرينه حذف شود.بركنار← بركناركردند  .فتح ← فتح كردند.
♣ حذف فعل زماني جايزاست كه فعل محذوف با فعل جمله ی پس از آن يکي باشد.
 )8تغییر نا به جای نهاد فعل وتغییريافتن شخص به تبع آن :
♣ گاهي نهاد فعل نا به جا تغييرداده مي شود وبه تبع آن  ،فعل در شخص ديگری به كار مي رود.

☻يکي از داليل عالقه ی من به موسيقي كالسيک اين است كه شما باشنيدن آن  ،احساس آرامش مي كنيد.
♣ يکي از داليل عالقه ی من به موسيقي كالسيک اين است كه  ،باشنيدن آن  ،احساس آرامش مي كنم.
* يکي از داليل عالقه ی من به موسيقي كالسيک اين است كه انسان باشنيدن آن  ،احساس آرامش مي كند.
**مقصود از" شما " نوع آدمي است .اما شيوه ی طرح جمله به گونه ای است كه به نظر مي رسد نهاد به شکلي نا به جا تغييرداده شد.
 )9به کار بردن اسم ها و فعل ها با حرف اضافه خاص خودشان:
*بعضی از اسم ها وفعل ها با حرف اضافه ی اختصاصی به کارمی روند که باید درنوشتاررعایت شود.
♣ ديدگاه او با ديدگاه روانشناسان متفاوت است.
☻ديدگاه او از ديدگاه روانشناسان متفاوت است.
♣ دروازه بان توپ را به مدافع كناری واگذاركرد.
☻دروازه بان توپ را برای مدافع كناری واگذاركرد.
 )10پرهیز از کاربرد عبارتي که ابهام و کژتابي دارند و از آن ها مفاهیم متعددی برداشت مي شود.

☻ انيشتن ،پس از بيست و دو سال زندگي در شهر پرينستون آمريکا در گذشت

♣ انيشتن ،بيست و دو سال از عمرش را در پرينستون گذراند و در همان جا در گذشت.
*جمله ی اوّل ابهام يا كژتابي دارد و از آن چنين بر مي آيد كه انيشتن ،تنها بيست و دو سال عمر كرده است.

☻خانواده ی من با اين كه افراد تحصيل كرده هستند امّا موقعيّت سنّي من رادرنظرنمي گيرند ومثل يک كودك با من برخورد مي كنند.
♣ خانواده ی من با اين كه تحصيل كرده اند،موقعيّت سنّي مرادرنظرنمي گيرندوبا من چنان رفتار مي كنند كه گويي هنوزكودك هستم .
*خانواده ی تحصيل كرده ی من  ،بدون توجه به موقعيّت سنّي من با من چنان رفتار مي كنند كه انگار هنوزكودك هستم .
♣  .1افراد در عبارت باال زايد است .2.مرا از من را مناسب تر است
.3معلوم نيست "مثل يک كودك به خانواده برمي گردد يا گوينده

☻مستعمره ی خود مختار سنگاپور

الف) مستعمره ی خود مختار متعلق به سنگاپور ب) خود سنگاپور كه مستعمره ای خود مختار است.
**كژتابي درنتيجه ی نشستن واژگان در جای نامناسب  ،تتابع اضافات (پي درپي آمدن صفت های پسين و مضاف اليه مانند  :پسران وزير
ناقص العقل پادشاه)  ،مشخّص نبودن مرجع ضمير(مثل مربع آخر خود آزمايي ،)1وجود جمالت معترضه(برادرابراهيم – همان كه از در وارد
شد – دانشجوست)  ،طوالني شدن جمالت  ،ضعف وسستي پيوند اجزای جمله ها وحذف های نا به جا به وجود مي آيد.
 )11ترجمه ی نادرست و يا بي مباالتي اهل زبان و دشواری فهم جمله به سبب تعبییرهای نامناسب قیدی  ،وصفي  ،فعلي  ،اسمي و...

☻ بيداری مسلمانان را فرا گرفته است.

♣مسلمانان در همه ی كشورها بيدار شده اند.

♣ گاه برخي از تعبيرهای نامناسب (تعابيری قيدی ،وصفي ،فعلي ،اسمي و  )...كه از راه ترجمه يا بي مباالتي اهل زبان به زبان راه يافته اند
فهم را دشوار مي كنند.
 ) 12عدم مطابقت موصوف و صفت در زبان فارسي:

☻ خانم مديره ی محترمه امروز لبخندی بر لب داشت.
 )13پرهیز از کاربرد تنوین در کلمات فارسی سره و غیر عربی
گاهي او مجبور مي شود كارهايش را تلفني انجام دهد
گاهاً او مجبور مي شود تلفناً كارهايش را انجام دهند
♣خانم مدير محترم امروز لبخندی بر لب داشت.
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 )14رعايت صراحت ،دقت و گويايي در نوشته و پرهیز از جمالت ديرياب

☻ موضوع ساده ای كه ممکن است در هرعصرو زماني نگران كننده باشد ،اين است كه وقتي سطح انرژی بدن كاهش مي يابد ،مي تواند به
راحتي شما را عصباني كند و از كوره به در كند.
♣موضوع نگران كننده ی هرعصر اين استکه كاهش انرژی بدن ،انسان را عصباني مي كند.
 )15پرهیز از تكلف های کالمي ،قلمبه نويسي ،بیان عبارت های فضل فروشانه ،عربي مآبي و سره نويسي.
☻ افرادی من حيث ال يشعر اسقاط وظيفه مي نمايند و جمهور ناس بايد مقابله ای شديده نمايند.
♣ افرادی نادانسته در انجام وظايف كوتاهي مي كنند كه در اين صورت تمامي مردم بايد با آنها به تندی برخورد نمايند.
☻ درباره ی شيوه ی اضافت پس از «ه» نافرا گفته يا «ی» بيان حركت ،بر پايه ی پريسمان های نگريک ،زبانيک اكنون به نيرو شکل «نامه
ی» را توصيه مي كنيم.
♣ درباره ی شيوه افزودن «ی» پس از «ه» بيان حركت ،براساس تحقيقات زباني ،اكنون شکل «نامه ی» را توصيه مي كنيم.
 )16پرهیز از جمع بستن دوباره جمع های عربي با نشانه های فارسي
اخبار ها

اخالق ها

اوالدها

خواص ها

کتب ها

 )17خودداری از افزودن«تر» به صفت های تقضیلي غربي
افضل تر :افضل

اعلم تر :علم

اصلح تر :اصلح

ارشدتر :ارشد

 )18پرهیز از دراز نويسي

☻ در بيشتر موارد ،اگر از چسب به حد كفايت استفاده نشود يا بيش از حد مورد لزوم از چسب استفاده به عمل آيد ،به صافي و شفافيت كتاب
آسيب وارد مي آيد.
♣ اگر از چسب كم تر يابيشتر از حد معمول استفاده شود ،به صافي و شفافيت كتاب آسيب مي رسد.
 )19پرهیز از کار برد واژگان و ساخت های دستوری کهن

☻ ديروز افسر پليس از جای بشد

♣ ديروز افسر پليس عصباني شد

☻ چنان كه گفنه آمد اهل عرفان را طريقتي ديگر است .

♣ چنان كه گفته شد اهل عرفان طريقه ی ديگری دارند.

 )20کاربرد برابر های مناسب فارسي به جای کلمات بیگانه:
اديت :ويرايش
پرسنل :كاركنان

سيستم :نظام
كانديدا :نامزد

كاراكتر :شخصيت

سايز :اندازه
سوبسيد :يارانه

 )21پرهیز از کاربرد دو کلمه ی پرسشي در کلمات پرسشي

☻ آيا چگونه مي توان از ريا و تزوير دوری جست؟

♣چگونه مي توان از ريا و تزوير دوری جست؟

 )22کاربرد صحیح تكیه کالم«به قول معروف»

☻ به قول معروف خسته شدم (خسته شدم قول معروف نيست) *به قول معروف زبانم مو درآورد

* خسته شدم

نکته :به قول معروف زماني به كار مي رود كه نمونه ای از حکمت ها ،مثل ها ،و سخنان برجسته بيابد.
 )18پرهیز از کاربرد «بر علیه» و «برله» به جای «علیه» و «له»
♣ ملّت ايران عليه رژيم حاكم قيام كرد.

☻ ملّت ايران بر عليه رژيم حاكم قيام كرد.

♣ عليه به معني «ضد او » و «بر او» است .و اضافه كردن «بر» به «عليه» حشو است« .له» به معني «به نفع» و «به سود» به كار مي رود و تا
جايي كه مقدور است اين واژه را به كار نمي بريم و به جای مي توانيم از واژه «به نفع» استفاده كنيم.
 )19کاربرد «با» و «برای» به جای «به وسیله» و «به منظور» برای کوتاه کردن شدن نوشته.

☻ نامه را به وسيله پست سفارشي فرستادم

♣ نامه را با پست سفارشي فرستادم

☻ به منظور بازديد از نمايشگاه كتاب كالس تعطيل شد ♣ .برای بازديد از نمايشگاه كتاب كالس تعطيل شد.
 )20پرهیز از کاربرد «يت» با کلمات فارسي
خوبيّت :خوبي

رهبريّت :رهبری

 )21مطابقت نهاد با فعل

دوئيّت :دوگانگي

آشنائيّت :آشنايي خوديّت :خودی

☻ هم من رفتم و هم او

منيّت :مني

♣هم من رفتم و هم او رفت

)22پرهیز از تكرار فعل( آوردن دو فعل مشابه ،در دو جمله متوالي حشو است و يكي از از فعل ها بايد حذف شود).

☻كليات الحيه ی بودجه در جلسه ی امروز مجلس مطرح شد و تصويب شد.
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♣ كليات الحيه ی بودجه در جلسه امروز مجلس مطرح شد وتصويب شد.
 )23پرهیز از حشو

♣گذشته ی او را مطالعه كردم.

☻سوابق گذشته ی او را مطالعه كردم.

♣ ن مونه های حشو :حسن خوبی ،تخم مرغ کبوتر ،فينال آخر ،سنگ حجر االسود ،تخته ی وايت برد ،سال عام الفيل
 )24جمع بستن کلمات فارسي با نشانه های عربي جايز نیست.
☻از فرمايشات جناب عالی بسيار بهره برديم←از فرمايش های جناب عالی بسيار بهره برديم
 )25کلمه «برخوردار» جايي به کار مي رود که نتیجه مثبت و مفید(کارهای نیك وپسنديده) داشته باشد.
☻اين بيمار از کم خونی برخوردار است←اين بيمار کم خونی دارد.
 )26پرهیز از کار برد فعل مجهول با نهاد

☻ بسياری از جوانان توسط رژيم حاکم کشته شدند ←رژيم حاکم بسياری از جوانان را کشت
♣در جمله نخست در خالی که ،کنندی کار (نهاد) «رژيم حاکم» نيز در جمله آمده است فعل جمله نيز مجهول است.
☻هوا ابری هست ← هوا ابری است.

 )27دو واژه ی «هست» و «است» را درست به کار ببريم

 )28بهتر است به جای واژه ی «مي باشد» از «است» استفاده نمايیم.
☻ او از اين کار خوشنود می باشد ←او از اين کار خوشنود است.
 )29عدم مطابقت عدد و معدود در زبان فارسي
☻ پاکستانی ها پنج اقوام مختلف هستند ← پاکستانی ها پنج قوم مختلف هستند.
 )30کلماتي که مختوم به «ی» هستند هنگام افزودن «ی» نسبت به جای «ی» از «ايي» استفاده مي کنیم
شيلی  :شيليايی

ليبی :ليبيايی
بوسنی :يوسنيايی
 )31پرهیز از به کار بردن ضمیر «آن» برای انسان
☻ رييس بانک آمد من آن را در خيابان ديدم ← رييس بانک آمد من او را در خيابان ديدم.

 )32ترکیباتي وصفي که صفت آنها مانند صمیمي ،مساوی ،قوی و رنگي مختوم به «ای» است ،بهتر است «ی» به موصوف اضافه شود.
☻ ابوعلی سينا حکيم نامی ای بود♣ابو علی سينا حکيمی نامی بود.
 )33برجسته کردن تضاد و مباينت بین اجزای جمله به کمك «و» مباينت يا استبعاد
☻ مسلمان با دروغ ميانه ای ندارد

♣ مسلمان و دروغ!؟ شما و تأخير!؟

فصل امتحانات و مسافرت!؟

موارد ويرايش فني
 -1کاربرد درست همزه سائِل← سائل
نكته:همزه يکی از حروف الفبای فارسی است و بدون حرکت گذاری نوشته می شود.
بنايی را ديدم ← بنّايی را ديدم

 -2استفاده ی درست از نشانه های خط فارسي

 -3جدا نوشتن کلمات مرکبي از سرهم نوشتن آن ها موجب بد خواني مي شود .حاصلضرب ← حاصل ضرب
 -4جدا نوشتن حرف اضافه ی بي و به :

بطور ← به طور

 -5کامل نوشتن عبارت های دعايي يا نوشتن آن ها با نشانه ی اختصاری
پيامبر صلی اهلل← پيام صلی اهلل عليه و آله ← پيامبر (ص)
 -6استفاده ی درست و مناسب از نقش نمای اضافه  :اسب سواری ↔ اسبِ سواری
 -7استفاده ی درست از «ی» میانجي

سبوِ آب ← سبویِ آب

خانه ی علی

لب تشنه ↔ لبّ تشنه
دانای کل

کلمات مختوم به مصوت (به جز مصوت بلند «ی») اگر مضاف واقع شوند بين مضاف و نقش /نمای اضافه جهت سهولت در تلفّظ نقش نمای
اضافه قرار می گيرد.
 -8تمايز میان « ه  ،و» بیان حرکت و حرف های «ه  ،و»

رادیُ← راديو خانِ← خانه

 -9توجه به کلماتي که دارای چند شكل مكتوب هستند.
بيا که قصرعمل سخت سست بنياد است← بيا که قصر امل سخت سست بنياد است.
اثاث توبه که در محکمی چو سنگ نمود ← اساس توبه که در محکمی چو سنگ نمود.
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-10کاربرد «ی» میانجی بزرگ به جای «ء» میانجی کوچک هنگامی که مضاف به مصوت ختم می شود.
مدرسۀ بزرگ ← مدرسه ی بزرگ
 -11رعايت ارتباط موضوعي بندها در نوشته
 -12حذف همزه از کلماتي عربي مختوم به «اء»

انشاء← انشا

 -13رعايت عاليم نگارشي در زبان فارسي
نقطه ( -).ويرگول ( -)،دو نقطه( – ):عالمت سوال (؟) -عالمت تعجب (!) – گيومه («») -نقطه ويرگول (؛) -خط فاصله ( )-سه نقطه (– )...
قالب ([]) – کمانک (()) -مميز ( – )/ستاره (*) -پيکان (← ) -ايضاً (") -آکالد ({}) -تساوی (=)
پاسخ خودآزمايي درس 3زبان فارسي 3
*غلط های ويرايشی .1 :ازدو واژه ی عصر وزمان يکی حشو(زايد)است.
.2فعل کمکی باشد در يافته باشد بدون قرينه حذف شده است.
.3واژه ی عصبي منسوب به عصب است وبه معنای عصباني درست نيست.
.4ازکوره دربردن يک کنايه ی عاميانه است ودراين عبارت زياد مناسب به نظر نمی رسد.
.5معنای عبارت واضح ودرک آن راحت نيست(ابهام)
.1موضوع ساده اما نگران کننده اين است که وقتی انرژی بدن کاهش يابد می تواند ،به راحتی شما راعصبانی کند.
 .1موضوع ساده اما نگران کننده اين است که کاهش انرژی بدن موجب عصبانيت شما می شود .
* غلط ويرايشی :حرف اضافه ی از و واژه ی دارا باهم سازگاری وتناسب ندارند .
.2اکنون شرکت های تعاونی از موقعيت خوبی برخوردارند .
.2اکنون شرکت های تعاونی موقعيت خوبی دارند .
*غلط های ويرايشی.1 :امالی انجام دهنده گان درست نيست ودرست آن انجام دهند گان است.
.2واژه ی انجام دهند گان در اين جمله مناسب نيست وبهتر است از واژه ی مجريان استفاده شود.
.3واژه ی پروژه از واژه ها ی بيگانه است وبه جای آن بهتر است از واژه ی طرح استفاده شود.
.4ريسك نيز واژه ا ی بيگانه است و به جای آن بهتر است از واژه ی خطر استفاده شود.
.3مجريان ( اجرا کنندگان ) اين طرح بايد جرئت خطر کردن را داشته باشند .
.3الزمه ی اجرای اين طرح خطرکردن است .
*غلط های ويرايشی.1:درواژه ی عدم وجود  ،حشو است چون واژه ی عدم همان معنای عدم وجود را می دهد.عالوه بر آن بهتر است به
جای اين ترکيب ازواژه ی فارسی نبود استفاده شود.
.2واژه ی انجام به معنی اجرا به کاررفته است.
3هم عدم وهم نشده است هردومنفی هستند وابهام ايجادمی کنند.
 .4عدم (نبود) برنامه ی مناسب  ،فعاليت های ورزشی را به تأخير انداخته است .
 .4نبود برنامه ی مناسب مانع اجرای به موقع فعاليت های ورزشی شده است .
غلط های ويرايشی .1 :امالی بارند ه گي درست نيست ← بارندگی
.2پارسال گذشته حشو است.
.3بهتراست به جای تحت االرضي ازترکيب معمول زيرزمیني استفاده کرد.
.4استفاده ازدو مورد منفی بي تأثیر و نیست باعث ابهام شده است.
.5کاهش بارندگی پارسال (سال گذشته ) باعث کمبود آب های زيرزمينی شده است .
.5کاهش بارندگی در سال گذشته درکمبود منابع آب های زيرزمينی موثّر بوده است .
غلط ويرايشی:کاربردنامناسب حرف اضافه ی به است که با فعل مالحظه بفرمايیدتناسب ندارد.
 .6بخش بعدی برنامه را ببينيد .
.6به بخش بعدی برنامه توجه بفرماييد .
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* غلط ويرايشی  :اين جمله واضح ومعمول نيست.
.7مورّخان جرئت کردند کشف خود را افشا کنند (.آشکارکنند)
.7مورخان با جرئت کشف خود را افشا کردند (.فاش کرد)
*غلط های ويرايشی. 1:واژه ی ادامه باحرف اضافه ی بر نمی آيد ،امّادر اين جمله چون بين ادامه و تأکيد واوعطف وجوددارد  ،حرف اضافه ی
بربه هردو مربوط می شود ونادرست است.
 .2واژه ی انجام به معنی اجرا به کاررفته است.
.8ادامه ی چنين تمرين هايی و تأکيد براجرای آن ها مهارت های نگارشی را تقويت می کند .
غلط ويرايشی  :واژه ی به درد نمي خورد محاوره ای است.
.9در اين مواقع انسان دچار خود پرستی بيهوده ای می شود .
.9درواقع اين جوروقت ها  ،انسان دچار غرور می شود که درست نيست.
=10غلط ويرايشی  :اين عبارت کژتابی دارد وبيش از يک معنا ومفهوم از آن برداشت می شود  ،چون معلوم نيست که مرجع ضمیرمتصل /ش
/در مقاله اش حسن است يا برادرش.
.10حسن به برادرش گفت  «:مقاله ات منتشر شده است ».
.10حسن خبر انتشار مقاله ی برادرش را به او داد .

.10حسن به برادرش گفت  «:مقاله ام منتشر شده است ».
.10حسن خبر انتشار مقاله ی خود را به برادرش داد .

نمونه سوال نهايي درس به درس زبان فارسي 3ازخرداد  81تا شهريور 94درس  3ويرايش
« .1پرهيز از كاربرد عباراتي كه ابهام و كژتابي دارند » ،در حوزه كدام ويرايش قرار دارد؟ 0/25
ب) زباني

الف ) فنّي

 .2جمله های زير را ويرايش كنيد0/25 .
الف) پيامبر -صلي اهلل – فرمودند « :از گهواره تا گور دانش بجوييد».
ب) مامورين نيروی انتظامي ،سارق را دستگير و به زندان بردند.
پ) بازرسين اين شركت ،انتقادات خود را مطرح كردند.
«.3جدا نوشتن كلمات مركبي كه سرهم نوشتن آنها موجب بدخواني مي شود،».در حوزه كدام ويرايش قرار دارد؟ 0/25
الف ) فنّي
 .4جمله های زير را ويرايش كنيد.

ب) زباني
الف) به بخش بعدی برنامه مالحظه بفرماييد0/25 .

ب) اين بيمار از ضعف برخوردار است0/25 .
 « - 11استفاده ی درست و مناسب از نقش نمای اضافه »  ،در حوزه ی كدام ويرايش قرار دارد؟ 0/25
الف) زباني

ب) فنّي

 .5در جمله ی زير غلط های نگارشي را بيابيد و آن ها را اصالح كنيد0/5 .
« برای پيشگيری از خطرات احتمالي ،آزمايشاتي كه دبير شيمي پيشنهاد داده است را در خانه انجام نمي دهيم» .
 «.6رعايت صراحت ،دقت و گويايي در نوشته »  ،در حوزه ی كدام ويرايش قرار دارد؟ 0/25
الف) فنّي

ب) زباني

 .7جمله های زير را ويرايش كنيد.
الف) سارا به برادرش گفت كه مقاله اش منتشر شده است0/25 .
ب) هنوز معلوم نشده است چه تعداد از شركت كننده گان مشمول اين قانون شده اند؟ 0/25
پ) اگر گفتارمان با رفتارمان مطابقت نداشته باشند ،اعتماد مردم را از دست مي دهيم0/25 .
ت) مسکو مايل به انجام طرح خلع سالح هسته ای در اوكراين است0/25 .
 « .8پرهيز از كاربرد تنوين در كلمات فارسي سره و غير غربي » در حوزه كدام ويرايش قرار دارد؟
ب) زباني 0/25
الف) فني
 .9جمله های زير را ويرايش كنيد.
الف) سارق را دستگير و به وسيله خودرو به زندان بردند0/5 .
ب) ديدگاه او از ديدگاه تاريخ شناسان متفاوت مي باشد0/5 .
 .10در جمله های زير غلط ها را بيابيد و آن ها را اصالح كنيد.
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الف) بازرسين وزارت آموزش و پرورش نتيجه ی گزارشات خود را اعالم كردند0/5 .
ب) يکي از افسران حفاظت دشمن گلوله ای در كرد كه به كله ی يکي از مخالفان اصابت نمود0/5 .
 .11رعايت ارتباط موضوعي بندها در نوشته ،جزو كدام يک از اقسام ويرايش است؟ 0/25
ب) زباني
الف) فنّي
 .12در جمله های زير غلط های نگارشي را بيابيد و آن ها را اصالح كنيد.
ب) گزارشاتي را كه امروز رسيده بود بررسي كردم0/25 .
الف) بايد از دوئيّت ها پرهيز كرد0/25 .
پ) ديدگاه او از ديدگاه روان شناسان متفاوت است0/25 .
 .13عبارت های زير را ويرايش كنيد.
الف) احساس نفرت به ديگران  ،ناخوشايند است0/25 .
ب) نتايجي كه امروز به دست آمد ،را گزارش مي كنم0/25 .
پ) مربيان دو تيم به منظور شركت در مصاحبه ی مطبوعاتي اعالم آمادگي كردند0/25 .
ت) آل بويه بغداد را فتح و پس از بركنار كردن خليفه پسرش را به جای او برگماردند0/25 .
 .14غلط های به كار رفته در جمله های زير را اصالح كنيد.
الف) بازرسين سازمان سنجش ،نتيجه ی گزارشات خود را اعالم كردند0/5 .
.15غلط های به كار رفته در جمله های زير را اصالح كنيد0/75 .
الف) احساس نفرت به ديگران ناخوشايند است.
ب) مسکو مايل به انجام طرح خلع سالح هسته ای اوكراين است.
پ) هنوز معلوم نيست چه تعداد از زندانيان شامل اين عفو شده اند.
 .16ويرايش كنيد .
الف  -چگونه مي توان به درستي گزارشات رسيده اطمينان داشت؟ 0/25
ب -دانشجوياني كه شامل گذراندن واحد پايان نامه مي شوند ،برای انجام طرح خود از استادان راهنما كمک مي گيرند0/5.
« دانشمندان به وسيله ی آزمايشات خود به نتايج سودمندی مي رسند» .
 .17ويرايش كنيد0/5 .
 - 18ابتدا دليل غلط بودن هر يک از جمالت زير را بنويسيد ؛ سپس مشخّص كنيد ويرايش هر جمل ه در حوزه ی كدام نوع ويرايش قرار مي
گيرد؟
الف) حسن خوبي يک دانش آموز تالشگری اوست0/5 .
ب) دوست من ،حاصلضرب اين اعداد را درست نوشت0/5 .
. 19ابتدا جمله ی زير را ويرايش كنيد؛ سپس بنويسيد كار شما در حوزه ی كدام نوع ويرايش قرار دارد؟ 0/75
« حماسه ی ارزشمند شاهنامه به وسيله ی حکيم ابوالقاسم فردوسي سروده شد» .
 .20استفاده از كدام واژه در عبارت زير غلط است؟ دليل آن را بنويسيد0/5 .
« كتاب زبان فارسي رشته های تجربي و رياضي از كتاب زبان فارسي رشته ی علوم انساني متفاوت است».
 .21در عبارت زير  ،از كاربرد كدام واژه بايد تا حد امکان پرهيز كرد؟ چه واژه ای را مي توان معادل آن به كار برد؟ 0/5
« جمعيت انبوه ،ويران كننده ی محيط زيست مي باشد» .
 .22چرا نبايد در نوشته های خود از عبارت « از جای بشد » به جای « عصباني شد» استفاده كرد؟ 0/5
 .23كاربرد كدام واژه در عبارت زير غلط است؟ به جای آن از چه واژه های بايد استفاده كرد؟ 0/5
به وسيله ی پست نامه ی مفصّلي برايت فرستادم.
 .24جمله ی زير را ويرايش كنيد0/5 .
يکي از داليل عالقه ی من به رمان اين است كه شما با خواندن آن احساس آرامش مي كنيد.
 .25با توجه به جمله ی « داستاني كه نوشته بودم را به عنوان انشاء در كالس خواندم» .
الف) جمله را ويرايش كنيد.

ب) هريک از موارد ويرايش مربوط به كدام نوع ويرايش است؟

 .26دليل استفاده از « و » استبعاد چيست؟
 .27استفاده از كدام واژه در عبارت زير غلط است؟ چرا؟
« مسکو مايل به انجام طرح خلع سالح هسته ای اوكراين است» .
 .28جمله ی زير از نظر نگارشي چه اشکالي دارد؟ 0/5
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گاهي ماشين ها توليد صداهايي ناهنجار را ايجاد مي كنند كه بسيار آزاردهنده است.
« دوست واقعي و پنهان كاری ! »

 .29تضاد ميان اجزای عبارت زير چگونه برجسته شده است ؟ 0/5
 .30هر يک از موارد زيرمربوط به كدام نوع ويرايش است؟

0 /5

الف) رعايت عاليم نگارشي در زبان فارسي
 .29جمله ی زير را با ذكر دليل ويرايش كنيد0/5 .

ب) حذف درست فعل به قرينه
احساس نفرت به ديگران ناخوشايند است.

 .30با توجّه به جمله ی روبرو « :در مسابقات ملي شطرنج ،تيم نوجوانان ژاپن از تيم شطرنج ايران باخت» .
ب -جمله را ويرايش كنيد0/25 .
الف  -دليل غلط بودن جمله را ذكر كنيد0/25 .
ج -ويرايش جمله ی فوق مربوط به كدام نوع ويرايش است؟ 0/25
 . 31استفاده ی درست از نشانه های خط فارسي ،مربوط به ويرايش  .............است0/25 .
 .32جمالت زير را ويرايش كنيد:
0 /5

الف) عدم بارندگي در كمبود آب های زيرزميني بي تاثير نمي باشد.

ب) اين موضوع ساده ای است كه مشمول حال هر انساني در هر زمان مي شود.

0/25

 .33جمالت زير را ويرايش كنيد:
الف) آيا چگونه بازيکني مي تواند توپ را برای مهاجم تيم مقابل واگذار كند؟ 0/5
ب) تلفناً از دوستم كه از بيماری شديدی برخودار است دلجويي كردم0/5 .
 .34عبارت زير را ويرايش كنيد0/5 .
« بازرسان با توجه به سوابق گذشته ی متهم ،نتايج به دست آمده را تلفنا يا با پست گزارش مي كنند».
0 /5
 .34عبارت « بيداری مسلمانان را فرا گرفته است  » .را ويرايش كنيد.
 .35درباره ی اشکال های نگارشي عبارت زير توضيح دهيد0/5 .
« صبح وقتي اون اومد به قول معروف حوصله نداشتم» .
 .36عبارت زير را ويرايش كنيد 0/5 .در مسابقه ی فينال آخر ،تيم مدرسه ی ما از تيم مقابل باخت.
 .37چرا عبارت زير از جهت نگارش نادرست است؟ 0/5
« به او گفتم  :عجله نکن  .به قول معروف  ،با عجله كار درست نمي شود» .
 .38عبارت زير را ويرايش كنيد0/5 .
« در سيستم نوين آموزش و پرورش  ،استفاده از پيشنهادات خانواده ها مي تواند تاثيرگذار باشد» .
 .39عبارت زير را ويرايش كنيد 0/5 .دانشمندان به منظور دست يابي به دانش هسته ای  ،آزمايشات زيادی انجام دادند.
 .40چرا كاربرد واژه ی « دوئيت » در عبارت زير نادرست است؟ 0/5
« دوئيت در ميان افراد خانواده ،صفا و صميميّت را از بين مي برد» .
 .41چرا جمله ی زير از نظر نگارشي نادرست است؟  0/5كليات اليحه ی بودجه در جلسه ی امروز مجلس مطرح و به تصويب رسيد.
« مورخان جرئت به افشای كشف خود كردند» .
.42جمله ی زير را ويرايش كنيد0/5 .
 .43در كدام يک از جمله های زير كاربرد « را » نادرست است؟ چرا؟ 0/5
الف  -نتايجي را كه امروز به دست آمد ،گزارش مي كنم.

ب -نتايجي كه امروز به دست آمد را ،گزارش مي كنم.

 .44جمله های زير را ويرايش كنيد0/5 :
الف  -ديدگاه او از ديدگاه روان شناسان متفاوت است.

ب -اين كه گفتم مشمول حال شما هم مي شود.

.45چرا استفاده از « تنوين » در واژه ی « خواهشاَ » نادرست است؟ 0/5
 .46جمله ی زير را ويرايش كنيد /5 .يکي از داليل عالقه ی من به شعر نو اين است كه شما از شنيدن آن لذت مي بريد.
 .47چرا جمله ی رو برو از نظر نگارشي نادرست است؟ 0/5

اين خبر را تلفناَ با او گفته بوديم

 .48چرا كاربرد حروف اضافه ی « از » در جمله ی زير نادرست است؟  0/5ديدگاه او از ديدگاه روان شناسان متفاوت است.
 .49در جمله ی زير به كار بردن كدام كلمه نادرست است؟ صحيح آن كلمه را بنويسيد0/5 .
مسکو مايل به انجام طرح خلع سالح هسته ای اوكراين است
 .50چرا در جمله ی زير كاربرد حرف نشانه ی « را » پس از كلمه ی « آمد » نادرست است؟ 0/5
« نتايجي كه امروز به دست آمد را گزارش مي كنم» .
 .51ويرايش كنيد.
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الف) پليس  ،سارق را دستگير و به زندان برد0/25 .

ب) هر شهروند ايراني مشمول دريافت يارانه مي باشد0/25 .

سرسبز باشید

درس  5مطابقت نهاد و فعل و خودآزمايي درس
جدول شماره ی يك
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نوع نهاد

فعل

نهاد

فرمود( .مطابقت دارد)
جاندار
اسم

جمع :انسان ها...........مي توانند......

جمع

مفرد :سنگ افتاد.

مفرد

جمع  :سنگ ها افتاد(.نهاد جمع وغيرجاندار )

مفرد /جمع

جمع ( :به هنگام جان بخشيدن به اشيا )  :گل ها خنديدند.

جمع

مردم (فقط جمع )

جمع

مردم (اگر به معني انسان ومردمک باشدفقط مفرد )

مفرد

ملّت(به معني مذهب درمتون كهن باشد فقط مفرد )

مفرد

ملّت

مفرد /جمع

قافله ،كاروان  ،قافله  ،رمه  ،لشکر ،سپاه  ،دسته(عزاداران)

مفرد

مجلس ،شورا ،هيئت ،گروه ،مجمع (فقط مفرد )

مفرد

بي جان

دسته(اسکناس،سبزی،چوب و)...

مفرد

جاندار

يکي ،كسي ،هر كسي (فقط مفرد )

مفرد

هريک ،هر كدام ،هيچ يک ،هيچ كدام (هم مفرد وهم جمع )

مفرد /جمع

بعضي (اگرمتمّم بعد از آن جاندار (انسان يا حيوان) باشد

جمع

بعضي (اكر متمّم بعد از آن غيرجاندارباشد)

مفرد  /جمع

بي جان

اسم جمع

مفرد :پيامبر
فرمودند (.مطابقت ندارد -برای احترام )

مفرد/جمع

جاندار

اسم مبهم
بي جان

*نكته  : 1تنها با جمع بستن نهاد  ،فعل آن نیز جمع بسته مي شود.
در زمان قديم مرد تنگ دستي درسرزمیني دوردست با وضع پريشاني زندگي مي کرد.
جمع بستن هيچ يک از گروه های اسمی جمله ی باال-به جز نهاد -در فعل تاًثير نخواهد گذاشت:
در زمان های قديم مرد تنگ دستي درسرزمین های دوردست بااوضاع پريشاني زندگي مي کرد.
در زمان قديم مردان تنگ دستي در سرزمیني دوردست با وضع پريشاني زندگي مي کردند.
*نكته  : 2اگر بخواهيم به مخاطب احترام بگذاريم ،به جای ضمير ((تو)) ،ضمير ((شما))و به جای شناسه ی ((ی)) شناسه ی ((يد)) را به کار
می بريم :تو رفته بودی .شما رفته بوديد .همچنين به جای ضمير((او)) ضمير((ايشان)) را به کار می بريم .و به جای شناسه یَد /تهي شناسه
ی  -ند به کار می بريم.
*نكته  : 3ضمير اول شخص مفرد (من )نیز گاه به صورت (ما) در می آيد و اغلب نويسندگان و سخنرانان آن را به کار می برند و در
حقيقت ،خوانندگان و شنوندگان را با خود شريک می کنند.

من معتقدم  >...........ما معتقديم.

*نكته  : 4فعل اول شخص مفرد نيز گاهی به صورت جمع به کار می رود.در اين حالت ،گوينده يا نويسنده ،سخن و نوشته ی خود را حاصل
فکر جمع می داند نه فرد.

مثال  :گفتیم که اين مشكل با خرد جمعي حل مي شود.

نكته  : 5ضمناً برای احترام در فعل امر ،به جای هر فعلی از ((بفرماييد))استفاده می شود:
بخوريد ،بخوانيد ،بنشينيد و ....در حقيقت ،فعل اصلی جمله (فعل بعد از بفرماييد) حذف می گردد :بفرماييد بنشينيد.
نكته  : 6حذف شناسه درمتون گذشته صورت مي گرفت  ،مثال  :کبوتران فرمان وی بکردند وهريک سرخويش گرفت (= گرفتند)
نكته  : 7نهاد جدای سوم شخص را به قرينه ی نهاد پیوسته نمي توان حذف کرد مثالَ  ،درجمله ی " به خانه ی خود می روند "حذف نهاد
نادرست است چون ازروی شناسه نمی توان حدس زد چه کسانی ؟تنها در صورتی درست است که قرينه ی (نشانه = سرنخ ) آن درسخن
آمده باشد  :مانند  :علی به خانه رفت و(علی ) تکاليفش را نوشت.
نكته  : 8نهاد پیوسته ی تمام اسم های جمع مفرد مي آيد به جزمردم که همیشه جمع است وملت که هم مفرد مي آيد وهم جمع.
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نكته  : 9فعل تمام اسم های جمع به شكل مفرد مي آيد به جزملت که هم مفرد مي آيد وهم جمع  ،ومردم که همیشه جمع مي آيد.
*منظور از شخص فعل :

*منظور از مطابقت نهاد با فعل :

*نهاد جدا با نهاد پيوسته از چه نظر با هم مطابقت دارند؟

*منظور از شمار فعل :
نمونه هايي از حذف قسمت های مختلف جمله
1

بخش حذف شده

مثال

قرينه

حذف جمله ی وابسته  :در جمله های مركّب

رفته بودم او را ببينم اما نتوانستم []..........

قرينه لفظي

گاه حذف به قرينه ی لفظي صورت مي گيرد
 2حذف تمام اجزای جمله به جز نقطه ی اطالع

حسن آمد.چه كسي [ ].....؟ حسن ديروز آمد .كِي [ ].....؟

در جمله های پاسخي و پرسشي
 3حذف نهاد جدا  :نهاد جمله های هم پايه و

قرينه ی
لفظي

من به ديدن دوستم رفتم و [من]خيلي زود برگشتم

ناهم پايه ی اوّل شخص و دوم شخص را

تو به خانه رفتي و[تو] به استراحت پرداختي

قرينه ی

هميشه مي توان به قرينه نهاد پيوسته حذف

من وقتي كه[من] به خانه رسيدم ؛ توانايي راه رفتن نداشتم.

لفظي

كرد *.

تو همين كه [تو] محمد را ديدی ؛ مشکل خودت را به او گفتي.

 4حذف فعل اسنادی در جمله های مركّب

هر چه ارزان تر[ ]....بهتر []...

 5حدف فعل در جمله های پركاربرد

به سالمت[بروی] ،بسيار خوب[است ] به جان شما[قسم مي
خورم ]

قرينه ی
معنوی
قرينه
معنوی

*نکته*  :حذف نهاد جدا در سه صورت امکان پذير نيست .
 -1همراه با بدل باشد  :ما  ،دانش آموزان كالس سوم دبيرستان  ،از كتابخانه بازديد كرديم .
-2همراه با وابسته باشد  :من ِ بيچاره هم از اهل سالمت بودم .
-3تأكيدی در كار باشد  « :من اين موضوع را گفته بودم ( ».نه كس ديگر)
 6حذف نهاد پيوسته (شناسه يا نهاد اجباری )

-

-

ممکن نيست .
نكته ی  : 10برای حذف يك جز از جمله به قرينه وجود آن در جمله يای ديگر  ،نیازی نیست که نقش دستوری اين جز در دو جمله يك
سان باشد .مثال  :من ديروز علی را ديدم و [ علی ] بسيار خوشحال بود.
نكته  : 11هرگاه شناسه دو فعل با هم متفاوت باشد وبه قرينه حذف شده باشند  ،حذف به قرينه ی لفظي است .
مثال  :آن هابا اسب حرکت کردند  ،مانيز به دنبالشان [حرکت کرديم] .
* شناسه ی فعل ها در فارسي مؤدبانه نیز تابع قاعده ی ضمیر است:

مؤدبانه
جدول شماره ی سه -جدول فعل ها در فارسي َ
شخص و شمار
اول شخص

جمع

مفرد

رفتیم

رفتم

دوم شخص

رفتید ← به جای رفتي

رفتید

سوم شخص

رفتند ← به جای رفت

رفتند

الف -هر يك از کلمات زير را در جمله به عنوان نهاد به کار ببريد ودرباره ی مطابقت آن ها گفتگو کنید.
 -1حضرت علي (ع) فرمود ← نهاد با فعل مطابقت دارد ← نهادمفرد ← فعل مفرد
 -2حضرت علي (ع) فرمودند ← نهاد با فعل مطابقت ندارد ← نهادمفرد ← فعل جمع ← برای احترام
 -3انسان ها اشرف مخلوقات هستند← نهاد با فعل مطابقت دارد ← نهادجمع ← فعل جمع
-4سنگ افتاد ← نهاد با فعل مطابقت دارد ← نهادمفرد ← فعل مفرد
 -.5سنگ ها افتاد ← نهاد با فعل مطابقت ندارد ← نهادجمع ← فعل مفرد← چون نهاد جمع غيرجاندار است.
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.-6گل هالبخند زدند← نهاد با فعل مطابقت دارد ← نهادجمع ← فعل جمع ← نهاد آرايه ی جان بخشي دارد.
 -7قافله /گلّه  /كاروان  /رمه آمد ← هرگاه نهاد اسم های جمع قافله و ...باشد فعل مي تواند هم مفرد و هم جمع بيايد.
-8دسته ی عزادارواردمسجد شد← هرگاه نهاد اسم جمع دسته عزاداران باشد فعل مي تواند هم مفرد وهم جمع بيايد.
 -9لشکربرگشت ← هرگاه نهاد اسم جمع لشکر باشد فعل مي تواند هم مفرد وهم جمع بيايد.
 - 10سپاه پيروز شد ← هرگاه نهاد اسم جمع سپاه باشد فعل مي تواند هم مفرد وهم جمع بيايد.
 - 11مردم شورش كردند ← هرگاه نهاد اسم جمع مردم باشد فعل فقط جمع مي آيد.
 - 12مردم (به معني مردمک) چشمم نشسته در خون است← نهاد با فعل مطابقت دارد ← نهادمفرد ← فعل مفرد
 - 13مردم (به معني انسان) تازنده است ،بي نياز از قوت نيست← نهاد با فعل مطابقت دارد ← نهادمفرد ← فعل مفرد
.- 14ملّت قيام مي كند ← هرگاه نهاد اسم جمع ملّت باشد فعل مي تواند هم مفرد وهم جمع بيايد.
 - 15ملّت قيام مي كنند ← .هرگاه نهاد اسم جمع ملّت باشد فعل مي تواند هم مفرد وهم جمع بيايد.
 - 16ملّت (به معني مذهب ) عاشق ز ملّت ها جداست /عشق را ملّت و مذهب جداست ← نهاد با فعل مطابقت دارد
 - 17مجلس اين اليحه را تصويب كرد ← هرگاه نهاد اسم جمع مجلس باشد فعل فقط مفرد مي آيد.
 - 18شورا مردم را به مسجد دعوت كرد ← هرگاه نهاد اسم جمع شورا باشد فعل فقط مفرد مي آيد.
 - 18هيئت نظم خاصي داشت ← هرگاه نهاد اسم جمع هيئت باشد فعل فقط مفرد مي آيد.
 - 20گروه دوستي ايران به آمريکا رفت ← هرگاه نهاد اسم جمع هيئت باشد فعل فقط مفرد مي آيد.
 - 21مجمع جلسه ای تشکيل داد ← ه رگاه نهاد اسم جمع مجمع باشد فعل فقط مفرد مي آيد.
 - 22دسته ی اسکناس پاره شد← هرگاه نهاد اسم جمع دسته باشد فعل فقط مفرد مي آيد.
 - 23يکي از افراد من نيامد← هرگاه نهاد اسم جمع يکي باشد فعل فقط مفرد مي آيد.
- 24هركسي حرفي مي زند← هرگاه نهاد اسم جمع هركسي باشد فعل فقط مفرد مي آيد.
- 25كسي جلودارمردم نيست← هرگاه نهاد اسم جمع كسي باشد فعل فقط مفرد مي آيد.
- 26هريک ازشمابايد درسش را خوب بخواند  /ازشمابايد درستان را خوب بخوانيد.
- 27هركدام ازشمابايد درسش را خوب بخواند  /ازشمابايد درستان را خوب بخوانيد.
- 28هيچ يک از شما خوب درس نمي خواند  /نمي خوانيد
 - 29هيچ كدام از شما حرفي نزد  /نزدند
*هرگاه نهاد اسم های مبهم هريك /هیچ يك  /هرکدام /هیچ کدام باشد فعل مي تواند هم مفرد وهم جمع بیايد.
 -30بعضی ( :اگرمتمّم بعد از آن جاندار (انسان يا حيوان) باشد .بعضی از دانش آموزان بسيارعاقل هستند.
-31بعضی (اکر متمّم بعد از آن غيرجاندارباشد) بعضی از کتاب ها سودمند است  /هستند

ب-واژه ی «درختان»در جمله به عنوان نهاد به کار ببريد .به صورتی که جمله  ،آرايه ی تشخيص داشته باشد.
پ  -شكل مؤدبانه ی ضمیر های شخصي در فارسي چگونه است؟
مؤدبانه
جدول شماره ی دو  -ضمیر های شخصي در فارسي َ

ضمير های شخصي در فارسي مؤدَّّبانه
ضميرهای پيوسته

ضمير های جدا

مفرد

شخص و شمار

مفرد

جمع

اوّل شخص

من

ما

ََ -م ←َِمان

دوم شخص

تو ← شما

شما

ََ -ت ←َِتان

سوم شخص

او ← ايشان

ايشان

ََ -ش←َِشان

جدول  - 4جدول گزينش زبان مؤدبانه و انتخاب واژگان مناسب آن

گونه ی معمولي

گونه ی مؤدّبانه

................

در باره ی خود

درباره ی مخاطب
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جمع
َِمان

من

بنده  -اين جانب

.....................

تو

................

شما/حضرت عالي/جناب عالي/سركار

آمدن

خدمت رسيدن /مشرّف شدن

تشريف آوردن/تشريف فرما شدن

رفتن

مرخّص شدن /رفع زحمت كردن

تشريف بردن

گفتن

عرض كردن /به عرض رساندن

فرمودن

خوردن

صرف كردن /صرف شدن

ميل كردن /ميل فرمودن  /نوش جان كردن

دادن

تقديم كردن

مرحمت كردن

بودن

در خدمت بودن

تشريف داشتن

خواستن

استدعا/خواهش/تمنّا

امركردن /اراده كردن /اراده فرمودن

ث -حذف چند نوع است؟ نام ببريد و تعريف کنید .پاسخ  :دو نوع  .1قرينه ی لفظی  .2قرينه ی معنوی
اگر حذف به دليل تکرار و برای پرهيز از تکرار صورت گيرد ،آن را حذف به «قرينه ی لفظی»گويند.
اگر خواننده يا شنونده از سياق سخن به بخش حذف شده پی ببرد حذف به «قرينه ی معنوی»است.
ج -علت حذف چیست؟ برای جلوگيری از تکرارآن چه که خواننده ياشنونده حدس می زند.
چ -فايده ی حذف چیست؟ حذف موجب صرفه جويی در کالام می شود.
ح -انواع حذف را در هر جمله مشخص کنید.
 .1گيله مرد گوشش به اين حرف ها بدهکار نبود و اصالً جواب نمي داد [←.گيله مرد] ← حذف نهاد جدا به قرينه ی لفظي
 .2حميد از دوستش پرسيد  :از دوستان چه خبر؟←[داری]← حذف فعل به قرينه ی معنوی
خ -در هر جمله ،چه جزئي حذف شده است؟ به چه قرينه ای؟
 .1به مدرسه رفتم و درس خواندم ←.حذف نهاد جدای ضمير« من » به قرينه ی لفظي شناسه
 .2تا به خانه رسيديم ،برق رفت ←.حذف نهاد جدای ضمير« من » به قرينه ی لفظي شناسه
 .3رفته بودم كه او را ببينم؛ امّا نتوانستم[←.اورا ببينم] حذف جمله ی وابسته به قرينه ی لفظي
 .4به سالمت[.برويد يا فعل مناسب ديکر]← حذف فعل به قرينه ی معنوی
 .5بسيار خوب[.است يا فعل مناسب ديکر]← حذف فعل به قرينه ی معنوی
 .6شکر خدا[. .مي گويم يا فعل مناسب ديکر] ← حذف فعل به قرينه ی معنوی
 .7به جان شما[. .قسم مي خورم يا فعل مناسب ديکر] ← حذف فعل به قرينه ی معنوی
 .8هرچه ارزان تر،بهتر[. .باشد] [. ،است] ← حذف فعل اسنادی به قرينه ی معنوی
 .9چه بهتر كه شما اين كار مهم را بر عهده گرفتيد[. .است يا فعل مناسب ديکر] ← حذف فعل اسنادی به قرينه ی معنوی
 – .10حسن آمد - .چه كسي؟[.آمد] ←حذف تمام اجزای جمله به جز نقطه ی اطّالع در جمله های پاسخي و پرسشي
 - .11حسن ديروز آمد – .كِي؟[حسن] [ ،آمد] ←حذف تمام اجزای جمله به جز نقطه ی اطّالع در جمله های پاسخي و پرسشي
.12در هرنفسي دو نعمت موجود است و بر هر نعمتي شکری واجب[. .است] ← حذف فعل اسنادی به قرينه ی لفظي
 .13هر كه بامش بيش ،برفش بيشتر[. ←.است] [. ،است] ← حذف فعل اسنادی به قرينه ی معنوی
 .14به جان شما  ،من اين كار را خواهم كرد←[..قسم مي خورم يا فعل مناسب ديکر] ← حذف فعل به قرينه ی معنوی
.15قصد داشت كه آن كتاب را بخواند ،امّا نتوانست[←.كتاب را بخواند]← حذف جمله ی وابسته به قرينه ی لفظي
د -در كدام جمله ،مي توان نهاد جدا را حذف كرد.؟
 .1من اين موضوع را گفته بودم  ،نه كس ديگر ( ←.به دليل تاًكيد برنهاد جدا)
 .2منِ بيچاره بايد به تنهايي اين همه كار را انجام دهم (. ←.به دليل همراه بودن نهاد جدا با وابسته)
 .3ما ايراني ها  ،به كشور خود عشق مي ورزيم (. ←.به دليل همراهي نهاد با بدل)
 .4تو اين سخن را گفته بودی←.نهاد جای ضمير را در اين جمله به قرينه لفظي شناسه مي توان حذف كرد.
 .5منِ معلّم بايد در كالس ،انگيزه ايجاد كنم ( ←.به دليل همراه بودن نهاد جدا با وابسته)
 .6شما دو نفر بايد تمام كارها را انجام دهيد ( ← .به دليل همراهي نهاد با بدل)
 . .7ما ،دانش آموزان سال سوم ،تمام تالش خود را خواهيم كرد ( ← . .به دليل همراهي نهاد با بدل)
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ذ -آيا امکان حذف نهاد پيوسته وجود دارد؟ خير
ر  :برای نهاد جمله ی هم پايه ی اوّل شخص و دوم شخص مثالي بزنيد
من به ديدن دوستم رفتم و [من]خيلي زود برگشتم  /تو به خانه رفتي و[تو] به استراحت پرداختي
ز .برای نهاد جمله ی نا هم پايه ی اوّل شخص ودوم شخص مثالي بزنيد.
من وقتي كه[من] به خانه رسيدم ؛ توانايي راه رفتن نداشتم / .تو همين كه [تو] محمد را ديدی ؛ مشکل خودت را به او گفتي .
ژ .واژه های زير را با «ان» جمع ببنديد.
 .2آشنا←آشنايان
 .1دوست←.دوستان
 -6پلّه←پلّکان

 .5نيا←.نياكان

 .10زانو← زانوان

 -9گيسو← گيسوان

 .-3ستاره ←.ستارگان

 .4تشنه←تشنگان.

 .7دانشجو← دانشجويان

.8خفته←خفتگان
.-10بانو← بانوان

 .11ابرو← ابروان

ز -واژه ی« سبزی» را با «ات» جمع ببنديد ←.سبزی جات
 .1خانه .:خانگي. 2. ......................هفته ...:هفتگي....................

ژ -واژه های روبه رو را با «ی نسبي » بياوريد.

 .1خانه ...:خانه ای  .2.....................هفته ....:هفته ای...................
س  -واژه های روبه رو را با «ی »نکره بياوريد.
خودآزمايي درس ششم ( مطابقت نهاد و فعل )
ا .چگونه مي توان فعل های زير را مجهول کرد ؟
*«جوشید» و«ترکید» چون ناگذر هستند  ،مجهول نمي شوند و بايد ابتدا آن ها را گذرا کنیم  ،سپس مجهول سازيم .

الف )آب جوشيد .

الف ) بادکنک ترکيد.

ب )آشپز آب را جوشاند.

ب ) احمد بادکنک را ترکاند.

پ )آب جوشانده شد .

پ ) بادکنک ترکانده شد

ت ) بلی

ت ) بلی

 .2موارد حذف را در نوشته ی زير مشخص کنید ونوع آن را بنويسید.
آن ها با اسب حرکت کردند  ،ما نيز به دنبالشان (حرکت کرديم  :لفظی) ( .ما  :لفظی ) صبح زود رسيديم  .آن ها زودتر ( از ما  :لفظی ) (
رسيدند  :لفظی ) شهرميان دشت گسترده بود ( .شهر :لفظی ) پر از دارودرخت
( بود  :لفظی ) (شهر :لفظی) حالتی رويايی ( داشت  :معنوی ) مثل اين بود که ( ما  :لفظی ) به بهارستانی ناديده چون مينو قدم نهاده ايم .
(شهر :لفظی) در قرن سوم بنا شده بود  .از آن زمان تاکنون ( ،شهر :لفظی) آرام و سبز در کنار کوير نشسته  1چشم به راه آمدن مسافری
F0

بود که ( آن مسافر :لفظی ) به ديدارش میآمد .
.3واج (صامت ) های میانجي واژه های زير را مشخص کنید.
دانايان← ی

پختگی ← گ

ترشيجات ← ج

گرسنگان ← گ

روستايی ← ی اوّل

نامه ای ← ا (همزه)

سخن گويان ← ی

بچگانه ← گ
بانوان ← و

نمونه سؤال نهايي درس به درس زبان فارسي 3ازخرداد  81تا شهريور94

زانوان← و

درس5

خرداد ماه 1394
خدمت رسيدم يا مشرّف شدم

 .1شکل مؤدّبانه ی « آمدم » را بنويسيد0/25 .
 .2نوع قرينه حذف را در عبارت های زير مشخص کنيد.
الف) هر که را رنج بيش ،گنج بيش0/25 .

ب) سحر می خواست دوستش را ببيند اما نتوانست0/25 .

الف ) معنوی

ب ) لفظی

شهريور ماه 1394
 .3گونه مؤدّبانه ی فعل جمله « استاد ،اين کتاب را به من بدهيد » را بنويسيد0/25 .

مرحمت کنيد.

 .4نوع قرينه حذف را در جمله « چه بهتر که شما اين کار مهم را برعهده بگيريد » .مشخّص کنيد 0/25 .معنوی
خرداد ماه سال 1393
 – 1نشسته در اين جمله قيد است  ،اگر فعل «ماضي بعيد» باشد با حذف فعل «بود» بايد بعد از
آن «و» آورده شود .

38

می گريستند 0/25

 .5فعل مناسب را از داخل کمانک انتخاب کنيد0/25 .
چشمه های زالل در انتظارشان ( می گريست – می گريستند) .

 .6در عبارت زير ،نوع حذف را از داخل کمانک انتخاب کنيد ( .لفظی – معنوی ) 0/25
« شکسپير در غزلواره ی « ترانه ی من » « هم جوانی را می ستايد و هم شعر خويش را » .

لفظی 0/25

شهريور ماه 1393
 .7فعل مناسب را از داخل کمانک انتخاب کنيد0/25 .

گروه مذاکره کننده از حقوق ملت ايران دفاع ( کرد – کردند ) .

 .8چرا در جمله ی « من اين موضوع را گفته بودم ( » .نه کس ديگر )  ،نهاد جدا حذف نمی شود؟ 0/25
زيرا تاکيد دارد0/25 .
دی ماه 1393
 .9در هر يک از جمله های زير  ،فعل مناسب را از داخل کمانک انتخاب کنيد.
الف) قطره های باران به آرامی صورت دخترک را نوازش ( می کرد – می کردند )  0/25 .الف ) می کردند
ب) دسته عزاداران به خيابان اصلی ( پيچيد – پيچيدند ) 0/25 .

ب ) پيچيد

 .10شکل مودبانه فعل جمله « کتاب را به استاد می دهم » چگونه است؟ 0/25

تقديم می کنم

شهريور ماه 1392
 .11فعل مناسب را از داخل کمانک انتخاب کنيد0/25 .

می زنند 0/25

در فصل بهار ،گل های زيبا را به روی رهگذران لبخند ( می زند – می زنند ) .
 .12در عبارت « من آمده بودم شما را ببينم  ،اما نتوانستم » حذف به چه قرينه ای صورت گرفته است؟  ./25قرينه ی لفظی
فرموديد 0/25

 .13فعل جمله ی « شما اين مطلب را گفتيد » .را به گونه ی مؤدّبانه بنويسيد0/25 .
دی ماه 1392
بنشيند

 .14فعل مناسب را از داخل کمانک انتخاب کنيد0/25 .
در کالس درس ،هر کسی بايد در جای خود ( بنشيند – بنشينند).

تشريف داشتيد

 .15فعل جمله ی « شما در خانه بوديد» .را به گونه ی مؤدّبانه بنويسيد0/25 .

 .15در عبارت « من بيچاره بايد به تنهايی اين همه کار را انجام دهم» .چرا نهاد جدا را نمی توان حذف کرد؟ 0/25
 .17زيرا نهاد جدا وابسته دارد0/25 .
خرداد ماه سال 1391
 « .18عرض کردن » شکل مؤدّبانه ی « گفتن » درباره ی  ............است0/25 .

خود

 .19چرا در جمله ی « منِ دانشجو بايد به فکر آينده ی خود باشم » .نمی توان نهاد جدا را حذف کرد؟ 0/25
زيرا نهاد جدا با وابسته همراه است0/25 .
 .20در عبارت « چه بهتر ،که هدف از آفرينش خود را بدانيم » .حذف به چه قرينه ای صورت گرفته است؟  0/25قرينه ی معنوی
شهريور ماه سال 1391
 21فعل جمله ی « ديروز به پژوهشگاه رفتيد ».را به شکل مؤدبانه بنويسيد 0/25 .تشريف برديد.
قرينه ی معنوی 0/25

.22در عبارت زير حذف به چه قرينه ای صورت گرفته است؟ 0/25
« شکر خدا  ،که بارش بهاری از آلودگی هوا کاسته است» .

زيرا نهاد جدا بدل دارد0/25 .

.23چرا در جمله ی زير ،نمی توان نهاد جدا را حذف کرد؟ 0/25
« ما ايرانيان  ،همواره از مرزهای ميهن اسالمی خود دفاع می کنيم» .
دی ماه سال 1391
 .24فعل های مناسب را از داخل کمانک انتخاب کنيد.

الف) می آورد

ب) پرداخت

الف) هر کسی برای اثبات ادعای خويش دليلی  ( .................می آورد – می آورند) 0/25
ب) در مراسم عاشورای حسينی هيئت عزاداری به سينه زنی ( ..............پرداخت – پرداختند) 0/25
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 .25در عبارت «پدربزرگ ديروز از سفر برگشت – .کی؟ » حذف به چه قرينه ای صورت گرفته است؟ 0/25
 .26قرينه ی لفظی 0/25
خرداد ماه سال 1390
 .27فعل جمله ی « آيا شما روز گذشته به کتابخانه ی ملی رفتيد؟ » را به شکل مؤدّبانه بنويسيد0/25 .
تشريف برديد
.28در هر يک از جمله های زير نوع حذف را مشخّص کنيد.

( قرينه ی لفظی يا معنوی )

الف -نه هر که به قامت مهتر ،به قيمت بهتر 0/25 .

الف)حذف به قرينه ی معنوی

ب -تصميم گرفته بودم که درس بخوانم ،اما نتوانستم 0/25 .

ب) حذف به قرينه ی لفظی

شهريور ماه سال 1390
 .29فعل جمله ی زير را به شکل مؤدّبانه بنويسيد 0/25 .عرض کردم يا به عرض شما رساندم
« استاد گرامی ،من هفته ی گذشته علت غيبت های خود را به شما گفتم» .
 .30چرا در جمله ی زير حذف نهاد جدا امکان پذير نيست؟  0/5زيرا نهاد جدا با وابسته همراه است
« منِ پزشک بايد از نتايج تحقيقات جديد پزشکی آگاه باشم» .
دی ماه سال 1390
خواستن

 « .31استدعا کردن » شکل مؤدبانه ی کدام مصدر است؟ 0/25

 .32در عبارت « نه هر که به قامت مهتر ،به قيمت بهتر » حذف به چه قرينه ای صورت گرفته است؟  0/25قرينه ی معنوی
 .33آيا در جمله ی « منِ بيچاره بايد به تنهايی اين همه کار را انجام دهم ».حذف نهاد جدا امکان پذير است؟ چرا؟ 0/5
نهاد جدا با وابسته همراه است
شهريور ماه 1389
 .34با توجه به جمله ی زير ،به سواالت داده شده پاسخ دهيد.
« انسان خويشتن دار ،درس بزرگی و معرفت به ديگران می دهد» .
الف) جمع بستن کدام نقش دستوری در فعل تاثير می گذارد؟  0/25الف) نهاد
ب) گونه ی مؤدّبانه ی فعل جمله را بنويسيد0/25 .

پ) مرحمت می کند

 .35در جمله ی زير ،فعل حذف شده را بيابيد؛ سپس بنويسيد حذف به چه قرينه ای صورت گرفته است؟ 0/5
« از دوستم پرسيدم  :از کتاب های تازه چه خبر؟ »

قرينه ی معنوی

داری

0/5

دی ماه سال 1389
 .36گونه ی مؤدّبانه ی افعال جمالت زير را بنويسيد0/5 .

« از تو می خواهم اين کتاب را به من بدهی» .
بدهی  :مرحمت کنی ( بکنی )

می خواهم  :استدعا می کنم يا خواهش می کنم يا تمنا می کنم 0/5
خرداد ماه سال 1388

 .38چراحذف نهاد جدا در جمله ی زير امکان پذير نيست؟  0/25زيرا نهاد جدا همراه با وابسته آمده است
« من دانش آموز بايد به فکر آينده ی کشور خود باشم» .
 .39با توجّه به جمله ی « قطرات شبنم لبخندزنان بر روی برگ گل می نشستند » .به سوال زير پاسخ دهيد.
آيا می توان فعل جمله را به صورت مفرد به کار برد؟ چرا؟ 0/5

خير

زيرا دارای جان بخشی است.

شهريور ماه 1388
 .40گونه ی مؤدّبانه ی « گفتن » درباره ی مخاطب چيست؟ 0/25

پاسخ :فرمودن

 .41در چه صورت حذف نهاد جدا از جمله ی « من اين موضوع را گفته بودم » .امکان پذير نمی شود؟ 0/25
در صورتی که همراه با تاکيد باشد0/25 .
 .42درعبارت  « :بعضی از اخترشناسان متخصصانی هستند که کار آن ها مشاهده ی اجرام آسمانی است» .
نهاد جمله را مشخص کنيد.

پاسخ :بعضی
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خير زيرا

خرداد 1387
 .43با توجه به متن زير  ،به هر يک از سواالت پاسخ دهيد.
« شاخه های پرپيچ و خم بيد مجنون می رقصد و از پنجره ی باز به اتاقم می آيد .می خواستم پنجره را ببندم؛ اما نتوانستم» .
الف) آيا جمله « شاخه های پرپيچ و خم بيد مجنون می رقصد» از نظر مطابقت نهاد و فعل صحيح است؟ چرا؟
پاسخ :الف) خير ،زيرا اين جمله جان بخشی دارد و بايد فعل آن جمع بيايد.
ب) در عبارت « می خواستم پنجره را ببندم؛ اما نتوانستم» مورد حذف شده را بيابيد و بنويسيد حذف به چه قرينه ای صورت گرفته است؟

بعد از فعل نتوانستم  ،پنجره را ببندم حذف شده است .حذف به قرينه ی لفظی است.
شهريور 1387
 .44در عبارت « ماه گذشته هيئت نجوم سياره ی مشتری را در آسمان ايران مشاهده کردند و عکاسان گروه ،تصاوير زيادی به دوستانشان
دادند» .
الف) آيا فعل جمله اول از نظر مطابقت با نهاد صحيح است؟ پاسخ  :خير
ج) گونه مؤدبانه ی فعل جمله دوم ( دادند) را بنويسيد .پاسخ  :مرحمت کردند
 -10آيا می توان نهاد جدا را در عبارت زير حذف کرد؟ چرا؟
« با احترام ما ،دانش آموزان کالس سوم دبيرستان ،تقاضا می کنيم کتاب های تازه ای برای کتابخانه تهيه کنيد».
خير ،زيرا همراه با بدل آمده است.
دی 1387
 .45در عبارت :
« وقتی خبر پيروزی رزمندگان اسالم از راديو اعالم شد ،پدر سر به آسمان برداشت و گفت :شکر خدا»
کدام فعل حذف شده است؟ قرينه ی آن را بنويسيد 0/5 .می گويم يا هر فعل صحيح ديگر

معنوی

شهريور سال 1386
.46برای کدام يک از اسم جمع های زير ،می توان از هر دو فعل مفرد و جمع استفاده کرد؟ 0/25
*الف) م لت

ب)مردم

د) کاروان

ج) مجلس

 .47گونه ی مؤدّبانه ی « رفتن » درباره ی خود چيست؟  0/25رفع زحمت کردن يامرخص شدن
 .48در جمله ی « می خواستم مطالب تو را بخوانم  ،اما نتوانستم » :
الف) کدام قسمت حذف شده است؟  0/25الف) مطالب تو را بخوانم
ب) حذف به چه قرينه ای صورت گرفته است؟  0/25ب) لفظی
دی ماه 1386
 .49برای کدام يک از اسم جمع های زير فقط فعل مفرد به کار می رود؟ 0/25
* )1شورا

 )2ملت

 )3مردم

 )4هر سه مورد

 .50با توجه به جمله ی « تا ساعتی ديگر از خانه ی مادربزرگم می روم» به سواالت زير پاسخ دهيد:
گونه ی مؤدّبانه ی فعل جمله را بنويسيد0/25 .

رفع زحمت می کنم يا مرخص می شوم.

خرداد ماه 1385
 .51در عبارت زير چه نوع حذفی ديده می شود؟  0/5مور ،چه می داند که بر ديواره ی اهرام می گذرد  /يا بر خشتی خام.
 .52حذف به قرينه ی لفظی ( « او » در جمله ی دوم يا فعل « می گذرد » در پايان عبارت )
شهريور سال 1385
 .53فعل مناسب را از داخل کمانک انتخاب نماييد:
الف) « مردم با اتحاد و يک پارچگی به موفقيت ( دست يافت – دست يافتند0/25 » ).
ب) « هيئت رسيدگی حل اختالف نظر نهايی خود را ( اعالم کرد – اعالم کردند0/25 » ) .
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 .54در جمله ی « درخت هر چه بارش بيش ،سرش خم تر » کدام يک از اجزای جمله حذف شده است؟ 0به چه قرينه ای؟ /5
فعل ( است ،باشد ...نوشتن واژه ی فعل يا يکی از افعال فوق نمره دارد / ) .به قرينه ی معنوی
خرداد ماه 1384
 .55در عبات زير ،چه بخشی حذف شده است و به چه قرينه ای؟ 0/5
« بعد از ظهری بود و هوا آفتابی و بچه ها سرشان گرم بود» .

قرينه ی لفظی

فعل « بود » بعد از « آفتابی »

0/5

شهريور 84
 .56در عبارت زير ،کدام يک از اجزای جمله حذف شده است؟ و به چه قرينه ای؟ 0/5
« من گفتم :اين چه بهتر که تو هم با ما همراه می شوی » .فعل اسنادی ( شد  ،باشد ،است )

معنوی

دی ماه سال 1384
 .57در جمله ی مرکب « هر چه ارزان تر ،بهتر » .چه بخش هايی حذف شده اند؟  0/5فعل اسنادی ( باشد و است )
خرداد ماه سال 1383
 .58با توجه به عبارت « :شش روز از ماندن ما در بيشه می گذشت ،هنگام ظهر  ،آرام و بی صدا به درختی تکيه داده ،در انديشه ای فرو
رفته بوديم » .در دو جمله ی پايانی عبارت ،حذف فعل به چه قرينه ای است؟ حذف به فرينه لفظی ./ 25
شهريور ماه 1383
 .59با توجه به عبارت « :نشاطی دوباره در ميان مسافران افتاد .همه نيروی تازه يافته بودند .از هر دری سخن می گفتند ،سخن هايی از
خاطرات شيرين و رنگين» .
در دو جمله ی پايانی عبارت ،کدام فعل حذف شده است؟ به چه قرينه ای؟  « 0/5است » ( – )0/25قرينه لفظی ()0/25
دی ماه سال 1383
 .60برای « خواستن » در مورد اوّل شخص مفرد دو گونه ی مؤدّبانه بنويسيد0/5 .
استدعا کردن  /خواهش کردن  /تمنا کردن  /دو مورد کافی است.
 .61در جمله ی « در کتاب خانه او را ديدم » .چه جزئی حذف شده است؟ به چه قرينه ای ؟ 0/5
در عبارت باال « من » که نهاد باشد حذف شده است -به قرينه ی لفظی
خرداد ماه سال 1382
.62کدام جمله از نظر مطابقت نهاد با فعل نادرست است ؟ علت آن را بنويسيد0/5 .
الف) کاروان با تالش فراوان به مقصد رسيدند.

ب) کاروان تيم ملی به وطن بازگشت.

قسمت الف – زيرا برای نهاد کاروان فعل به صورت مفرد می آيد.
شهريور ماه 1382
 .63اگر کلمات داخل کمانک از جمله های زير حذف شوند ،چه نوع حذفی صورت گرفته است؟ 0/5
( هوا ) سرد است .معنوی

ب -چه بهتر ( شد ) که شما را آن جا نديدم.

معنوی

دی ماه 1382
 .64در جمله ی « رفته بودم که او را ببينم اما نتوانستم » کدام بخش حذف شده است؟ اين حذف به چه قرينه ای است؟ 0/5
او را ببينم  -حذف به قرينه لفظی
شهريور ماه سال 81
 .65چرا جمله ی « کاروان به حرکت در آمدند» نادرست است؟  0/5چون کاروان اسم جمعی است که فعل آن بايد مفرد باشد
 .66در عبارت زير قسمت حذف شده را مشخص کنيد اين حذف به چه قرينه ای است؟ 0/5
« چه بهتر که شما اين کار مهم را به عهده می گيريد» .

چه بهتر ( است ) که ...

درس ششم (نگارش تشريحي) زبان فارسي3رياضي وتجربي
 . 1مقاله ها از نظر شیوه ی نوشتن به سه گروه تقسیم مي شوند؟ فقط نام ببريد.
جواب :گونهی تشريحی – گونهی تحليلی – گونهی تحقيقی
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قرينه ی معنوی

 .2نوشتههای تشريحي به چه نوع نوشتههايي ميگويند؟  0/5نوشته های که حاصل ديده ها و شنيده ها هستند
 .3نوشتههای تحلیلي به چه نوع نوشتههايي ميگويند؟  0/5جواب :نوشته هايی که حاصل تأمالت درونی هستند.
 .4نوشته های تشريحي و نوشته های تحلیلي حاصل چیست؟
الف -پژوهش نويسنده يا ديگران -ديده ها و شنيده ها ب -ديده ها و شنيده ها-تأمّالت درونی نويسنده
* پ -تأمالت دروني نويسنده -ديده ها و شنیده ها

ت -ديده ها و شنيده ها  -پژوهش نويسنده يا ديگران

 )5نوشتههای پژوهشي يا تحقیقي به چه نوع نوشتههايي ميگويند؟ 0/5
نوشته هايی که براساس پژوهش های نويسنده يا ديگران آفريده شده اند.
 .6هر يك از نوشته های مقاله های زيراز نظر نگارش جزء کدام نوع مقاله يا نوشته هستند؟
 )1درس « تربيت انسانی و سنّت ملّی ما » در کتاب ادبيّات پايه ی دوم دبيرستان

نوشته ی تحلیلي

 )2مقاله ی « کتاب و کتاب خوانی » در کتاب زبان فارسی پايه ی دوم دبيرستان

نوشته ی پژوهشي يا تحقیقي

 « )3چنين رفت و »...در کتاب زبان فارسی پايه ی دوم دبيرستان

نوشته ی پژوهشي  /پژوهشي  -تحلیلي

 « )4سفرنامه ی ابن بطوطه » در کتاب ادبيّات پايه ی دوم دبيرستان نوشته ی تشريحي
 « )5کالس نقّاشی » در کتاب ادبيّات پايه ی اوّل دبيرستان

نوشته ی تشريحي

 .7نوشته های تشريحي و تحلیلي چه تفاوتي دارند؟
نوشته های تشريحی نتيجه ديده ها يا شنيده ها هستند ولی نوشته های تحليلی حاصل تأمالت درونی اند.
 .8هدف نويسنده دراغلب نوشته ها با هر بیان وقالبي چیست ؟
تشريح بی کم وکاست اشخاص  ،وقايع و چيزهاست  ،آن گونه که هستند.
.9تشريح چیست ؟ يعنی شرح و بسط دادن به منظور مطالعه و دقت در يک موضوع يا مطلب به گونه ای علمی ،دقيق و از سرباريک بينی
 .10عام ترين و رايج ترين راه تشريح چیست؟
جواب :طرح پرسش هايی در مورد ابعاد مختلف يک چيز ،شخص يا پديده.
 .11چگونه مي توانیم ابعاد گوناگون يك ساختمان را به خوبي تشريح کنیم ؟
باطرح پرسش هايی مانند:چيست ؟ کجاست ؟ چه کسی آن را ساخت ؟چگونه است ؟ ازکيست ؟ برای چيست ؟و...
.12اگر بخواهیم رويدادی را تشريح و توصیف کنیم بايد چه کنیم ؟
بايد به سؤاالتی مانند :چه کسی ،؟ کی ؟ کجا ؟ با که ؟ با چه ؟ چگونه ؟ چرا ؟ و...پاسخ دهيم.
 .13اگر بخواهیم شرح يك مسافرت يا گزارش يك بازديد يا گردش علمي رابنويسیم  ،از چه پرسش هايي استفاده مي کنیم ؟
کی ؟ برای چه ؟ با چه ؟ ب اکه ؟ چه مدّت ؟ چه ديديم ؟ چه کرديم ؟ چگونه بود ؟ چه احساسی به ما دست داد ؟ چه نتيجه ای گرفتيم ؟و...

 .14اگر بخواهیم چیزی يا کسي يا واقعه ای را که امروز وجود ندارد تشريح کنیم از چه چیزهايي بهره مي گیريم ؟
بايد از مدارک و مآخذ و ا کتاب ها کمک بگيريم و يا با افراد مطلع مصاحبه کنيم.
 .15با توجه به متن زير به هر يك از سؤاالت پاسخ دهید.
« کالس دوم بغل دفتر بود .بعد سالن بود؛ خالی و بزرگ که دو ستون سفيد چهارگوش پرش کرده بود وآن ته سه چهار ميز و نيمکت
شکسته ،ديوار روبه رو پوشيده از عکس پهلوانان ويک نقشه ی آسيا و»...
الف -اين نوشته به چه شيوه ای نگارش شده است؟ تشريحي
ب -اين نوشته حاصل کدام يک از موارد زير است؟
 )1ديده ها و شنیده ها

 )3پژوهش نويسنده يا ديگران

 )2تأمّالت درونی نويسنده

 .16نگارش هر يك از نوشته های زير چگونه است ؟
الف – شکل ظاهری کتاب در طول تاريخ تغييری اساسی کرده است هزاران سال پيش نوشته ها را بر تخته سنگ ها و چوب .........نقش می
کرد  .تحلیلي
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ب – خورشيد به تدريج پايين می رود و سايه های ستون ها و هيکل های پاسبانان روی خاک اين زمين و ايوان سلطنتی درازتر می شود .
تشريحي
 .17به شیوه ی نگارش نوشته ی زير اصطالحاً چه مي گويند ؟
« اتاق نسبتا ًبزرگ بود با دو پنجره به سمت آفتاب و پرده هايی رنگ و رو رفته در گوشه ای از اتاق يک ميز گرد کوچک با دو صندلی قرار
داشت »

جواب :تشريحي

 .18نوع نگارش نوشته ی زير .......است  ،چون نويسنده آن چه را ديده  ،نوشته است  .جواب :تشريحي
.......تعدادی ستون و ديرک بلند و بدون نظم و ترتيب در آن جا ديده می شود ستون ها بسيار عظيم و غول آساست .
 .19چرا عبارت زير تشريحي است؟

جواب :چون حاصل ديده ها و شنيده ها هستند

«اطراف مدرسه بيابان بود .بیآب و آبادانی و آن ته رو به شمال ،رديف کاجهای در هم فرو رفتهای که از سر ديوار گلی يک باغ پيدا بود».
جواب :برای اينکه اين نوشته نتيجه و حاصل مشاهدهی نويسنده است.
 .20در متن زير از کدام شیوهی نگارش استفاده شده است؟
«مدرسه دو طبقه بود و نوساز بود و در دامنهی کوه تنها افتاده بود و آفتاب رو بود .يک فرهنگ دوست ،عمارتش را وسط زمينهای خودش
ساخته بود ،تابلوی مدرسه هم حسابی بزرگ و خوانا ،از صد متری داد میزد که :توانا بود هر که  »....جواب :تشريحي
 .21در هر يك از عبارتهای زير ،از کدام شیوهی نگارش استفاده شده است؟
الف– خود گنبد چنگی به دل نمیزد ،لخت و آجری با گله به گله سوراخهايی برای کفترها ،از ته بر سقف مسجد نشسته بود .نخراشيده و
زمخت.

جواب :الف) تشريحي

ب – توانايی و ناموری رستم در آن است که نمايندهی مردم است ،پروردهی تخيل هزاران هزار آدمی زاد است که در طی زمانهای دراز او را
به عنوان تجسمی از روياها و آرزوهايشان آفريدهاند .جواب :ب) تحلیلي
 .22مقاله ها از نظر شیوه ی نوشتن چگونه هستند؟
الف -تحليلی – تشريحی – تحقيقی

ب -اجتماعی – سياسی – فرهنگی

پ -ساده – فنّی – مصنوع

ت -انتقادی – فکاهی – ادبی

 .23در کدام گزينه پسوند«ان» نشانه ی جمع است؟
الف-گياهان

ب -شادان

ت -سپاهان

پ -کندوان

 .24کدام مفهوم نادرست است؟
الف-مردان= جمع مرد
ب -بامدادان = زمان و هنگام صبحبت  ،بهاران = هنگام بهار
ت -کوهان= جمع کوه
 -25درس "تربیت انساني وسنت ملي ما " چه نوع مقاله ای است ؟ چرا ؟ تحليلی  ،زيرا نويسنده با برهان عقلی وذکر نمونه های شعری
موضوع تربيت را اثبات کرده است .
پاسخ خودآزمايي درس(نگارش تشريحي)
1و -2به عهده ی دانش آموز است .
 )3جمله هايي که نهاد آن ها با فعل مطابقت ندارد يا در آن حذف بي قرينه صورت گرفته است  ،ويرايش کنید.
* اگر گوينده و نويسنده به صحت مطلبی اطمينان نداشته (باشند) نبايد آن را بيان ( کنند) .
در کتاب فعل با نهاد مطابقت ندارد  .زيرا نهاد واژه های گوينده و نويسنده هستند که به هم معطوف شدند.
* جمله نياز به ويرايش ندارد  ← .فعل با نهاد مطابقت دارد (.هردو مفرد است )
* درصورتی که گفتارمان با رفتارمان مطابقت نداشته (باشد)  ،اعتماد مردم را ازدست می دهيم .
درجمله اول فعل با نهاد مطابقت ندارد  .زيرا نهاد واژه ی گفتاراست و مفرد.
* اين مسئله در شورای دبيرستان مطرح ( شد ) و مورد بررسی قرار گرفت

44

(شد  ،بدون قرينه حذف شده است )
* جمله نياز به ويرايش ندارد- .
 -4بامدادان  :زمان

شادان  :قيد ساز

پاييزان  :زمان

سپاهان  :مکان

کندوان  :مکان

گياهان  ،سواران و مردان « :ان» عالمت جمع است .

*واژه هايي که با ان همراه اند گاه بر مفهوم جمع داللت نمي کنند.
انواع « ان » :
 .1نشانه ی جمع >........درختان  ،گياهان  ،مرغان  ،بازرسان و...
 .2نشانه ی زمان  >.........پاييزان  ،سحرگاهان  ،بهاران  ،صبحگاهان  ،بامدادان و...
 .3نشانه ی مکان  >.......گيالن (محا استقرار مردم گيل )  ،سپاهان و...
 .4نشانه ی شباهت  >........کوهان (مانند کوه )
 .5نشانه ی فاعلی  >..........دوان  ،روان (جاری )  ،ناالن  ،خندان و( ...ساختار= بن مضارع  +ان )
 .6نشانه ی قيد ساز >........شاداان
*نشانه ی جمع ها از ان بسیار فعال تر است .
*کلماتی هم که با ها و ان هردو جمع بسته می شوند در زبان فارسی امروز کاربرد يک سان ندارند ومعموال شکل اوّل آن ها رايج تراست ،
برای مثال  ،بيشتر می گوييم « ،درخت ها را آب دادم »  ،و کم تر می گوييم « ،درختان را آب دادم » شکل دوم درشعر ونثر ادبی کاربرد دارد.
سرسبز باشید

درس هفتم

گروه فعلي

-1مهم ترين عضو گزاره چيست ؟ و دست کم از چند جزء درست می شود؟
گروه فعلي مهم ترين عضو گزاره است .و دست کم از يك بن فعل و شناسه درست مي شود.
-2کدام يک از واژه های رو به رو فعل است؟ چرا؟(خواندن -نوشته -گويا – کردار – دويد )
دويد  .راه شناسايي فعل داشتن شناسه و ويژگي های ديگرآن است.
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-3پنج ويژگی فعل عبارتند از )1 :شخص

)2زمان

)3گذر

) 4وجه

)5معلوم ومجهول

-1شخص  :هر فعل شش شخص دارد  .شناسه ها شخص و شمار فعل را تعيين می کنند

شخص

مفرد

جمع

اول شخص

دانستم

دانستيم

دوم شخص

دانستي

دانستيد

سوم شخص

دانست

دانستند

نكته  :هر فعل دو جزءِ اجباری دارد :بن و شناسه
بن :پايه واساس فعل وجزءِثابت و تغييرناپذير درصيغه های فعل است .مانندِ « دانست » درباال
شناسه  :جز تغيير پذير ونشان دهنده ی شخص وشمار فعل← نهاد پيوسته
-4ويژگی های پنج گانه ی فعل های زير را بنويسيد.
الف -نمی خواندند ← :ماضي استمراری -سوم شخص جمع -گذرا -وجه اخباری -معلوم
ب -می نشانديم ← :ماضي استمراری -اول شخص جمع -ناگذر -وجه اخباری -معلوم
پ -دوخته نمی شد ← :ماضي استمراری -سوم شخص مفرد -ناگذر -وجه اخباری -مجهول
ت -بيايند ← :مضارع التزامي -سوم شخص جمع  -ناگذر -وجه التزامي -معلوم
ث -داشتند می آمدند ← :ماضي مستمر -سوم شخص جمع  -ناگذر -معلوم

 -2زمان فعل ها
جدول زمان ( ماضي  ،مضارع  ،آينده ) فعل ها
نوع ماضي

ماضي

ماضي ساده

بن ماضي  +شناسه های ماضي

ديدم  ،ديدی  ،ديد ديديم  ،ديديد  ،ديدند

ماضي استمراری

مي +ماضي ساده

مي ديدم  ،مي ديدی  ،مي ديد
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مي ديديم  ،مي ديديد  ،مي ديدند
صفت مفعولي  +بودم  ،بودی  ،بود  ،بوديم  ،بوديد  ،بودند

ماضي بعید

فعل کمكي زمان ساز
ماضي التزامي

ديده بوديم  ،ديده بوديد  ،ديده بودند

صفت مفعولي  +باشم  ،باشي  ،باشد  ،باشیم  ،باشید ؛ باشند
فعل کمكي زمان ساز

ماضي نقلي

ديده باشم  ،ديده باشي  ،ديده باشد ،
ديده باشیم  ،ديده باشید  ،ديده باشند

صفت مفعولي  +ام  ،ای  ،است ايم  ،ايد  ،اند

ديده ام  ،ديده ای  ،ديده است ،

فعل کمكي زمان ساز
ماضي مستمر

ديده بودم  ،ديده بودی  ،ديده بود

ديده ايم  ،ديده ايد  ،ديده اند

داشتم  ،داشتي  ،داشت  ،داشتیم  ،داشتید  ،داشتند  +ماضي

داشتم مي ديدم  ،داشتي مي ديدی  ،داشت مي ديد ،

استمراری

داشتیم مي ديدم  ،داشتید مي ديديد  ،داشتند مي
ديدند

فعل کمكي زمان ساز
نوع مضارع

مضارع

مضارع اخباری

مي  +بن مضارع +شناسه های مضارع

مضارع التزامي

ب  +بن مضارع  +شناسه

ببینم  ،ببیني  ،ببیند ببینیم  ،ببینید  ،ببینند

مضارع مستمر

دارم  ،داری  ،دارد  ،داريم  ،داريد  ،دارند  +مضارع اخباری

دارم مي بینم  ،داری مي بیني  ،دارد مي بیند ،

مي بینم  ،مي بیني  ،مي بیند  ،مي بینیم  ،مي بینید  ،مي
بینند

داريم مي بینیم  ،داريد مي بینید  ،دارند مي بینند

فعل کمكي زمان ساز
آينده
خواهم  ،خواهي  ،خواهد  ،خواهیم  ،خواهید  ،خواهند  +مصدر مرخم (بن ماضي)
فعل کمكي زمان ساز

خواهم رفت  ،خواهي رفت ،خواهد رفت
خواهیم رفت  ،خواهید رفت  ،خواهند رفت

نكته :1در فعل های ماضي شناسه سوم شخص مفرد -غیر ماضي التزامي Φ ، -است در حالي که شناسه ی سوم شخص مفرد فعل های
مضارع و آينده  ، ،د است.
نكته : 2فعل اصلي در ماضي نقلي  ،ماضي بعید  ،ماضي التزامي  ،به صورت صفت مفعولي
نكته  : 3فعل اصلي درماضي مستمر به صورت ماضي استمراری؛در مضارع مستمر،به صورت مضارع اخباری؛
نكته  :4فعل اصلي در آينده به صورت بن ماضي مي آيد.
 -16فعل کمکی يا مُعين در هر کدام از اين زمان ها چيست؟
نوع فعل←

ماضي مستمر

ماضي نقلي

ماضي بعيد

ماضي التزامي

آينده

مضارع مستمر

فعل مجهول

فعل مُعين مورد نياز

داشت

است

بود

باش

خواه

دار

شد

 -3گذرا کردن فعل ها
* طرز گذرا کردن فعل ها چیست؟

مصدر گذرانشده

بن مضارع ناگذر

بن مضارع گذرا شده با «ان»

بن ماضي گذرا شده

پريدن

پر

پر  +ان

پر  +ان  +د  /يد

دويدن

دو

دو  +ان

دو+ان +د /يد
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پوسيدن

پوس

پوس +ان

خنديدن

خند

خند  +ان

پوس +ان  +د /يد
خند+ان+د /يد

شیوه ی گذرا ساختن افعال ناگذر :

-1بن مضارع فعل رابه دست آوريد← .دويده است←دو
-2تک واژ گذرا ساز يا سببي (ان ) را به آخربن مضارع بيفزاييد←نتيجه بن مضارع گذرا شده مي شود ←.دو +ان← دوان
-3تکواژهای ماضي ساز/د  ،يد /به آن افزوده شود ← نتيجه ی آن بن ماضي گذراشده مي شود .دوان  +د  /يد← دواند /دوانيد
نکته: 1طريقه گذرا كردن فعل های ماضي و آينده  :بن مضارع +ان  +د /ان +يد
پريد :پر+اند /انيد← پراند /پرانيد جهيد :جه +اند /انيد← جهاند /جهانيد خوابيد:خواب +اند /انيد خشکيد:خشک  +اند /انيد

نكته:2طريقه گذرا كردن فعل های« مضارع »و «امر» ← بن مضارع  +ان
بپر← پر +ان ←پران← بپر ان

مي پرم←پر +ان ← پران← مي پرانم

نكته:3دومصدر«نشستن»و«شکستن»خالف قاعده ،گذرا مي گردند،بدين ترتيب برای گذرا كردن آن ها فقط دو حرف اول بن
مضارع آن ها را در نظر مي گيريم:
نشستن :نشين

نش+ان= نشان/نشاندن

شکست :شکن

شک+ان=شکان/شکاندن

نكته : 4برخي از فعل های ناگذر  ،بامعادل معنايي خودگذرا مي شوند و به گونه ای كه در باال ذكر شده ،گذرا نمي شوند:
افتادن←انداختن

آمدن←آوردن

رفتن←بردن

ماندن ←گذاشتن

نكته: 5برخي ازمصدرها از قبيل«:شتافتن»«،جنگيدن»«،زيستن»«،آسودن»تکواژ گذرا ساز رانمي پذيرندوگذرا نمي شوند.
نكته :6درتکواژنويسي حتما به اين قاعده توجّه داشته باشيد وتکواژها را جداكنيد.
نكته ی  :7بعضي از فعل های گذرا به مفعول و بعضي از فعل های گذرا به متمّم نيز گذرا مي شوند.در اين صورت تبديل به جمله
های چهار جزئي مي شوند .مثال :
دوستم از دست دزد رهيد ←پليس دوستم را از دست دزد رهاند  /كودك دارو را خورد←  /مادر دارو را به كودك خوراند
نكته :8جمع بندی گذراکردن فعل :

-1فعل های ناگذر با تکواژ سببي يا گذراساز «ان » گذرابه مفعول مي شوند.
-2بعضي از فعل ها نشانه گذرا ساز را نمي پذيرند.مانن ِد آسودن  ،شتافتن  ،جنگيدن  ،زيستن  ،شتافتن
-3بعضي از فعل هابامعادل معنايي خود گذرا مي شوند.مانندِ آمدن  ،افتادن  ،رفتن  ،ماندن
-4بعضي از فعل ها خالف قاعده گذرا مي شوند.مانندِ شکستن  ،نشستن
- 5بعضي از فعل های گذرا به متمّم و گذرا به مفعول با تک واژ گذراساز« ان» دوباره گذرا مي شوند.
نكته:9گذرا يا نا گذر فقط در جمله

نوع گذرا يا نا گذر بودن فعل را در جمله بايد تشخيص داد چون در جمالت مختلف ممکن است كه نوع آن ها تغيير كند .نمونه:
 -1ادبيات غنايي با زباني نرم و لطيف  ،با استفاده از معنای عميق و باريک ،به بيان احساسات شخصي انسان مي پردازد.
ادبيّات غنايي ← نهاد با زباني نرم و لطيف←متمم قيدی با استفاده از معاني عميق وباريک ←متمم قيدی
به بيان احساسات انسان←متمم

مي پردازد←فعل ← جمله ی سه جزئي با متمم

-2ديروز فرهاد قرض هايش به بانک پرداخت.
فرهاد ← :نهاد

قرض هايش ←مفعول

به بانک ←متمّم فعل پرداخت ←فعل

جمله ی چهار جزئي با مفعول و متمّم

 - 18انواع فعل از نظر گذر چيست؟ گذرا -ناگذر -دووجهي

 -19از مصدر«پريدن»يک جمله بسازيد سپس آن را گذرا كنيد و با آن جمله ی ديگری بسازيد .دو جمله را با هم مقايسه كنيد.
چه تفاوتي با هم دارند؟ پرنده پريد -علي پرنده را پراند  -جمله ی اول دو جزئي است و جمله ی دوم سه جزئي با مفعول.

 -20از مصدر«خوردن»يک جمله بسازيد سپس آن را گذرا كنيد و با آن جمله ی ديگری بسازيد .دو جمله را با هم مقايسه كنيد.
چه تفاوتي با هم دارند؟ کودک دارو را خورد← سه جزئي با مفعول  /مادر دارو را به کودک خوراند← چهار جزئي با مفعول و متمم.
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 -21از مصدر«رنجيدن» يک جمله بسازيد سپس آن را گذرا كنيد و با آن جمله ی ديگری بسازيد .دو جمله را با هم مقايسه كنيد.
چه تفاوتي با هم دارند؟
زهرا از دوستش رنجید← سه جزئي بامتمم

مريم زهرا را از دست خود رنجاند← چهار جزئي با مفعول و متمم.

 -22مصدر های «افتادن»« ،آمدن»« ،رفتن» ،و« ماندن» را گذرا كنيد.
آمدن←آوردن

افتادن← انداختن

رفتن← بردن

ماندن← گذاشتن

 -23دوفعل «نشسته است » و «مي شکند » را گذرا كنيد .
نشین←نش  +ان ← نشان  +د /يد←نشاند/نشانید← خالف قاعده → شكن←شك +ان←شكان  +د ←شكاند

 -24آيامصدر های « شتافتن»« ،آسودن» ،و« زيستن» گذرا مي شوند.
برخي از مصدر ها از قبیل« شتافتن»« ،آسودن» ،و« زيستن» تكواژ گذرا ساز را نمي پذيرند.

-4وجه فعل :وقوع فعل از نظر گوينده يا مسلّم است يا نامسلّم يا جنبهی فرمان و خواهش دارد.
بنابراين فعل سه كاركرد دارد كه آن را وجه فعل ميگوييم و آنها را به ترتيب اخباری ،التزامي و امری ميناميم.
 )1وجه اخباری :اگر گوينده وقوع فعل را به صورت مسلّم و قطعي مطرح سازد ،فعل از وجه اخباری است.
 )2وجه التزامي :اگر گوينده ،فعل را به صورت نامسلّم يا با احتمال ،الزا م و آرزو مطرح كند ،فعل از وجه التزامي است .دو زمان
 )3وجه امری :اگر گوينده وقوع فعل را به صورت امر ،خواهش و فرمان مطرح كند ،فعل از وجه امری است .فعل امر بر خالف وجه
اخباری و التزامي ،پرسشي نميشود ودوساخت دارد ← -1دوم شخص مفرد ؛← برو  ،بدو-2دوم شخص جمع← برويد  ،بدويد
وجه :

الف) وجه التزامي← فعل های ماضي و مضارع التزامي
ب) وجه امری ← فعل امری
پ) وجه اخباری← تمام افعال جز فعل های امر و التزامي
 -5معلوم ومجهول فعل ها

جدول صرف افعال مجهول در زمان های مختلف
فعل ← ماضي ساده ماضي استمراری ماضي بعيد
معلوم

خواند

مجهول خوانده شد

مضارع اخباریمضارع التزاميآينده

ماضي نقلي

ماضي التزامي

ماضي مستمر

مي خواند

خوانده بود

خوانده است

خوانده باشد

داشت مي خواند

خوانده مي شد

خوانده شده بود

خوانده شده است خوانده شده باشد داشت خوانده مي شدخوانده مي شودخوانده بشود خوانده خواهد شد

مي خواند

بخواند

خواهد خواند

نكته :1روش ساخت فعل معلوم به فعل مجهول:

-1فعل اصلي گروه فعلي به صفت مفعولي تبديل شود←داشت مي زد←زده
-2زمان گروه فعلي مشخّص شود←ماضي مستمر
-3فعل كمکي مجهول ساز،دقيقا درهمان زمان فعل معلوم صرف شود←داشت مي شد
-4صفت مفعولي با بازمان صرف شده ی فعل كمکي مجهول ساز باهم نشيني مناسب تركيب شود←داشت زده مي شد.

نكته :2روش ساخت جمله ی معلوم به جمله ی مجهول:
مراحل مجهول كردن جمله ی معلوم

نهاد

مفعول

فعل

جمله ی معلوم

معلّم

دانش آموزان را

به كتاب خانه

مي بَرَد.

-1حذف نهاد

-

دانش آموزان را

به كتاب خانه

مي بَرَد.

 -2نهاد قرار دادن مفعول و حذف را (اگر دارد )

دانش آموزان

-

به كتاب خانه

مي بَرَد.

-3تبديل فعل اصلي جمله به صفت مفعولي

دانش آموزان

-

به كتاب خانه

برده
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-4صرف فعل كمکي مجهول ساز شدن درزمان فعل اصلي

دانش آموزان

-

به كتاب خانه

برده مي شود

-5شناسه را با نهاد جديد مطابقت مي دهيم

دانش آموزان

-

به كتاب خانه

برده مي شوند

توجه :اگرزمان ماضي وآينده باشد از فعل کمكي «شد» استفاده مي کنیم و اگرزمان مضارع باشد از فعل کمكي«مي شود» استفاده مي کنیم.

 -1معلّم دانش آموزان را به كتاب خانه مي بََرَد ←.دانش آموزان به كتاب خانه برده مي شوند.
 -2معلّم دانش آموزان را به كتاب خانه مي بُرد← دانش آموزان به كتاب خانه برده مي شدند.
نكته :3شیوه ی تشخیص زمان فعل های مجهول:
برای تشخيص زمان فعل های مجهول به فعل اصلي (صفت مفعولي در فعل های مجهول )توجّهي نمي كنيم بلکه به صورت صرف شده ی(
شخص وزمان ) فعل كمکي مجهول ساز نگاه مي كنيم وزمان فعل را تشخيص مي دهيم .مثال:
زده مي شود← مضارع اخباری سوم شخص مفرد است ؛ زيرا فعل كمکي در اين زمان صرف شده است ←.مي زند←شکل معلوم
نكته :4روش معلوم کردن جمله های مجهول :
-1صورت صرف شده ی فعل مجهول را نگاه مي كنيم ؛ -2صفت مفعولي فعل اصلي رادرهمان صورت صرف شده ی فعل كمکي مجهول ساز
صرف مي كنيم ؛ -3فعل كمکي را حذف مي كنيم ؛ مثال
زده خواهد شد← آينده ی سوم شخص مفرد است ؛ زيرا فعل كمکي در اين زمان صرف شده است ←.خواهدزد←شکل معلوم
-26چه نوع فعل هايی گذرامی شوند؟ فعل های گذرا به مفعول يا فعل هايي که در آن ها مفعول است.

 -27دو جمله زير را با هم مقايسه كنيد  .چه تفاوتي باهم دارند؟
ب -معلّم در خيابان ديده شد.

الف -شاگردان معلّم را در خيابان ديدند.

فعل جمله ی اول به نهاد و فعل جمله ی دوم به نهادی که قبالً مفعول بوده است نسبت داده شده است فعل جمله ی الف معلوم و فعل
جمله ی ب مجهول است.
 - 28كدام جمله ها را مي توان مجهول كرد؟چرا ؟ جمله ی الف و ب -چون جمله ها مفعول دارند.

الف  -انقالب اسالمي ايران ،فصلي تازه در شرايط سياسي،اجتماعي و فرهنگي جامعه ی ما گشود.
ب -هر انسان آزاده ی ايراني از ديرباز آزادگي را از جان ودل مي ستايد.
پ -مردم ايران با متجاوزان مي جنگند.
ت -ما رفتيم.
 -29جمله زير را مجهول کنيد.
كارگران شهرداری خيابان را برای لوله كشي گاز مي كَنَند ← .خیابان برای لوله کشي گاز کنده مي شود.
- 30جمله ی « زهرا  ،مادر را در خيابان ديد ».را مجهول كنيد ← .مادر در خیابان ديده شد.

-31جمله ی « پرنده روی شاخه نشسته است ».را مجهول كنيد.
اين جمله با اين شكل مجهول نمي شود چون مفعول ندارد
علي پرنده را روی شاخه نشانده است ←.پرنده روی شاخه نشانده شده است.

 -32فعل های « خواهد آورد» و « كاشته بودند» را با حفظ شخص وزمان مجهول كنيد.
خواهد آورد←آورده خواهد شد

كاشته بودند ← کاشته شده بودند

-33چه فرقي بين مجهول كردن و گذراكردن افعال وجوددارد ؟
-34فعل های ناگذرچگونه مجهول مي شوند ←.ابتدا آن را گذرا مي کنیم وسپس جمله ی گذرا شده به مفعول را مجهول مي کنیم.
 -35فعل های دو وجهي چیست؟ مثال بزنید.

گاهي از مصدرهای شکستن،ريختن،پختن،بريدن،گداختن ،گسستن و ....فعل هايي ساخته مي شود كه هم گذرا به مفعول هم
ناگذر هستند بدون آن كه تغييری در ساخت و معنای آن ها ايجاد شود .مانند:
آب ريخت /.گربه آب را ريخت .غذا پخت /.مادر غذا را پخت .به اين افعال دو وجهي مي گويند.
*تغییرمعنا در فعل  :معنايي ديگر = واژه ای ديگر
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وقتي معني واژه ای عوض شود ؛ ديگر همان واژه ی قبلي نيست بلکه فقط اشتراك در لفظ دارند.اين قاعده در باره ی فعل هم
صادق است و وقتي معنای فعلي عوض شود ؛ تبديل به فعل ديگری مي شود و ويژگي های جديدی به آن اضافه مي شود.
.-36با فعل های «گرفت» «،پخت» و «دوخت»  « ،ساخت » جمله های متفاوت  ،با معناهای متفاوت بنويسيد.
مادر دست كودك را گرفت (چسبيد )

خورشيد گرفت(كسوف كرد )

ماه گرفت ( خسوف كرد )
گرفتم كه شما راست مي گوييد (فرض

خورشيد كه غروب كرد دلم گرفت (غمگين شد )
كردن )
رستم پس از ماجرا ی سياوش،انتقام سختي از تورانيان گرفت( .كشيد )

لوله گرفت (بسته شد )

هنگام دويدن ،ناگهان عضالت پايم گرفت(.منقبض شد )
پخت  :او را پختند( .آماده كردند )

ميوه پخت  (.رسيد )

از گرما پختم ( .خيلي گرمم شد)

او خيال تازه ای پخت  (.او فکر تازه ای در سر پروراند )

او در اين كار كامالً پخته شده است  (.تجربه كسب كرده است )

مادر غذا را پخت  (.طبخ كرد)

اوچنان هوسي در دل پخت  ( .ميل به هوس را به دل راه داد).
لباس را دوخت ( به هم وصل كرد )

دوخت  :چشم به دردوخت (.خيره شد)

دهانش را دوختند (.بستند)

او را با تير به درخت دوخت(.چسبانيد)

خودش بريد و خودش دوخت  (.مطابق ميل خود كاری را انجام داد )

شهريار با بهره گيری از زباني صميمي و عاطفي ايمان عميق و ارادت خود را نسبت به اهل بيت آشکار مي سازد.
به معني «گردانيدن » چهارجزئي گذرا به مفعول ومسند
ما با دشمنان سرزمين خود نمي سازيم ←.به معني سازش كردن و كنار آمدن :گذرا به متمم
پرندگان النه مي سازند ←.به معني بنا كردن و درست كردن :گذرا به مفعول
مثال های ديگر:معنايي ديگر = واژه ايي ديگر
خنديدن:

تمسخر كردن←گذرا به متمّم ← مانندِ :همه به او خنديدند.
عمل خنديدن← فعل ناگذر← مانندِ :همه خوشحال بودند و مي خنديدند.
کردن :

-1به معني « گردانيدن»← گذرا به مفعول ومسند←باران هوا را سرد كرد=گردانيد
-2به معني «انجام دادن » گذرا به مفعول←محمّد دراين باره مطالعه كرد= انجام داد
-3همراه با جزءِغيرصرفي  ،فعل مركّب با گذرهای متفاوت←محمّد كتاب را مطالعه كرد.
پرداختن:

پرداخت كردن و دادن  :گذرا به مفعول و متمم نمونه  :تمام اموالش را به فرزندش پرداخت.
مشغول شدن :گذرا به متمم

به معلّمي پرداختم.

-25درخت در فصل بهار مي بالد ←.درخت ← :نهاد
 -26فرهاد به پدرش مي بالد ←. .فرهاد ← :نهاد

در فصل بهار ←متمّم قيدی مي بالد ←فعل← جمله ی دو جزئي
به پدرش ←متمّم فعل مي بالد ←فعل← جمله ی سه جزئي با مفعول

بالیدن  :رشد و نمو كردن  :نا گذر نمونه  :گياهان در دشت و دمن باليدند و سبز شدند.
افتخار كردن  :گذرا به متمم نمونه  :به خانواده ام مي بالم

*ساختمان فعل
فعل از جهت اجزای تشكیل دهنده سه نوع است  :ا -ساده  -2 ،مرکب -3 ،پیشوندی

-1ساده  :فعل ساده فعلي است كه بن مضارع فعل اصلي آن تنها يک تکواژ باشد :.مثال
آمد،فهميده بود،خواهند دانست،خواند كه بن مضارع آن ها(آ ،فهم،دان،خوان) است.
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-2فعل پیشوندی  :اگر به اوّل فعل ساده يکي از پيشوندهای «بر ،در ،ور ،فرا ،فرو ،فرود ،باز ،وا ،پس» افزوده شود ،چه معني فعل
ساده تغيير كند چه نکند ،به فعل پيشوندی تبديل ميشود .با شناخت پيشوندهای ياد شده به آساني ميتوانيم افعال پيشوندی را
تشخيص دهيم .مثال  :فراگرفت،بازگشت،فروريخت،برداشت،درماند،واداد،واماند،فراخواند،فرونشست.
نكته :1گاهي پيشوندهيچ معنای تازه ای به فعل ساده نمي افزايد؛
مثل :شمردن ← برشمردن افراشتن← برافراشتن

خاستن ← برخاستن

آسودن←برآسودن

گماشتن←بر گماشتن

نکته :2اما گاهي فعلي با معنای جديد مي سازد؛مثل  :گرفتن ← فراگرفتن يا داشتن← واداشتن يا افتادن← برافتادن /درافتادن
-3فعل مرکب :اگربه فعل ساده يا پیشوندی يك يا چند تك واژ آزاد افزوده شود  ،فعل « ،مرکب » خواهد شد.

توجه  :برای تشخيص فعل ساده از مركّب  ،به سه ويژگي اساسي بايد توجّه داشت :
 )1گسترش پذيری :جزءِ همراه فعل نبايد(تر ،ترين،ی نکره،عالمت های جمع،صفت بياني،مضاف اليه  ،متمّم اسم) را بپذيرد.
نكته : 1اگر جزء غيرصرفي گسترش پذير باشد ،فعل ساده است و اگر گسترش پذير نباشد ،فعل مركّب است:
 -1زهرا حرف زد .حرف(ها،جالبي،ی)زد .بنابراين حرف زد فعل ساده است -2 .حادثه مهمّي روی داد .فعل مركّب

نكته : 2واژه ای كه قبل از فعل مي آيد نبايد صرفي(فعل) باشد؛بنابراين «خوانده خواهد شد  ،داشت نوشته مي شد» ساده اند.
 -2نقش پذيری جز ِء همراه فعل :جز همراه فعل نقش های دستوری از قبيل مفعول ،متمّم،مسند ،قيد و....نداشته باشد .مثال :
علي حرف زد(.حرف :مفعول) زهرا راآگاه كرد(.آگاه مسند) علي به زمين خورد(.زمين:متمم)

آب دريا باال مي آيد(.باال:قيد)

نكته :اگر جزء غيرصرفي نقش های مفعولي ،متمّمي ،مسندی يا قيدی را پذيرا باشد ،فعل ساده است
 -3ساختمان فعل مركّب بايد حتما بايددر جمله ای كه به كار رفته است ؛ بررسي شود ؛ زيرا ممکن است كاربرد آن در جمله ای
ديگر متفاوت باشد .و هيچ گاه ،فعل ساده يا مركّب را خارج از جمله بررسي و مشخّص نميكنيم
-1من در اين شهر دوست دارم .فعل ساده

(دوست های فراواني دارم-2 ).من اين شهر را دوست دارم.فعل مركب

نكته :1چون ساختمان فعل را با توجّه به بن مضارع (فعل اصلي) تشخيص ميدهيم ،بنابراين وندهای «نَـ »« ،مي» « ،بـ » و فعلهای
كمکي ،از نظر ساختمان در فعل تغيير نميدهند و اگر فعل ساده ،وندهای « نَـ »« ،مي»« ،بـ» و فعلهای مُعين را بگيرد ،باز هم ساده
است .رفت(ساده)،رفته است(ساده) ،وارفت(پيشوندی) ،وارفته بود(پيشوندی) ،خواهم رفت(ساده)
نكته :2نوع ديگری از فعلهای مركّب ،عبارت های كنايي هستند .زيرا در عبارات كنايي ،تمامي اجزا روی هم يک مفهوم فعلي واحد
دارد :مثال  :او هيچ وقت دست از پا خطا نميكند (كنايه از اشتباه نکردن).
نكته : 3مبنای شناخت ساخت یا ساختمان فعل « بن مضارع» فعل اصلی است.
خوانده خواهد شد← خوان← ساده داشت نوشته مي شد← نويس← ساده
 - 38بن مضارع فعل های زير را بنويسيد و ساختمان آن را مشخص كنيد.
 .1خورشيد در آسمان مي درخشد ← .درخش:ساده ؛زيرا بن مضارع فعل اصلي آن تنها يك تكواژ باشد.
.2علي هر روز كتاب مي خواند ← .خوان :ساده؛زيرا بن مضارع فعل اصلي آن تنها يك تكواژ باشد.
.3علي كتاب را از قفسه برمي دارد ← .بردار:پیشوندی؛ به اول فعل ساده يكي از پیشوندهای «بر » افزوده شد
 .4علي هر روز ميان پيشرفتش را به خانواده اطّالع مي دهد.
اطالع ده :مرکب ؛زيرا -1گسترش پذير نیست ؛ -2جزءِغیر فعلي نقش نپذيرفت ؛  -3بن مضارع آن دوتك واژ آزاد دارد.
 .5دالوران با متجاوزان جنگيده بودند ←.جنگ:ساده؛ زيرا بن مضارع فعل اصلي آن تنها يك تكواژ باشد.
 .6برای او پاپوش دوخته بودند ←.پاپوش دوز :مرکب ؛ زيرا ترکیب کنايي است.
. .7نشانه های بيماری در او ديده شده است ←.بین :ساده ؛ زيرا بن مضارع فعل اصلي آن تنها يك تكواژ باشد.
 .8نيک بخت آن كه خورد و كِشت وبد بخت آن كه مرد و هِشت ←.خور،کار ،میر،هل :ساده
 .9ببخش .منّت منه كه نفع آن به تو باز گردد ←.بخش ،نه :ساده -باز گرد :پیشوندی

ت مخلص باشد كه مر آن دوست را نيز دوستانِ مخلص باشند هم
 .. 10رازی كه پنهان خواهي با كس در ميان منه وگرچه دوس ِ
چنين مسلسل ←.خواه:ساده

در میان نه :مرکب

باش :ساده
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ساختمان فعل توضیح

جمله

 .11من اين كالس را دوست دارم.
دوست دار :مرکب ؛زيرا -1گسترش پذير نیست ؛ -2جزءِغیر فعلي نقش نپذيرفت ؛  -3بن مضارع آن دوتك واژ آزاد دارد.
 ..12من در اين كالس دوست دارم ←.دار :ساده ؛ زيرا بن مضارع فعل اصلي آن تنها يك تكواژ باشد.

 ..13من برگ های گل را با دستم لمس كردم.
لمس کن :مرکب زيرا -1گسترش پذير نیست ؛ -2جزءِغیر فعلي نقش نپذيرفت ؛  -3بن مضارع آن دوتك واژ آزاد دارد.
 .14علي بازی مي كند ←.کن :ساده
 .15علي شطرنج بازی مي كند ←.بازی کن :مرکب ؛ زيرا -1گسترش پذير نیست ؛ -2جزءِغیر فعلي نقش نپذيرفت ؛  -3بن مضارع
آن دوتك واژ آزاد دارد.
 .17اين کار به زودی آغاز می شود ←.شو :ساده

 .16ايشان در اين كار به ما كمک مي كنند . ←.کن :ساده

 .18او بچه های كالس را دست مي اندازد ←.دست انداز :مرکب ؛ زيرا ترکیب کنايي است.
 .19علي دير كرد ←.دير کن :مرکب
 ..20از حرف خودش پايين نمي آيد← پايین آ :مرکب ؛ زيرا ترکیب کنايي است.
 .21برادرم ما را از خطرات اين كار آگاه ساخت ←.ساز :ساده
 ..22او با من كنار آمد ←.کنار آ :مرکب ؛ زيرا ترکیب کنايي است.

 . 23او از جلوی پنجره كنار آمد ←.آ :ساده

 .24او در جلسات اوليا و مربيان شركت مي كند ←.شرکت کن :ساده
 .25من باايشان مصاحبه خواهم كرد ←.کن :ساده

 -26آب دريا باال می آيد ←.آ :ساده

 .27ما از زشتي ها پرهيز مي كنيم ←.کن :ساده

 .28گويي از صحبت ما نيک به تنگ آمده بود
 .به تنگ آ :مرکب

بربند :پیشوندی

باربربست و به گردش نرسيديم وبرفت
رس

 . 29مشکلي دارم ز دانشمند مجلس باز پُرس
دار :ساده

باز پرس :پیشوندی

آ :ساده

توبه فرمايان چرا خود توبه كمتر مي كنند
کن :ساده

 .. 30دوش مي آمد و رخساره برافروخته بود
برافروز :پیشوندی

رو :ساده

تا كجا باز دل غمزده ای سوخته بود
سوز :ساده

 .8او از خطا هايم چشم پوشيد ← .چشم پوشید  ،مرکب ؛ زيرا ترکیب کنايي است.
10علي باسرعت زياد در زمين ورزش زمين خورد← .خورد؛زيرا بن مضارع فعل اصلي آن تنها يك تكواژ باشد( .زمين  :متمّم است )
 .19بهار گره از شکوفه ها باز كرد ←.کرد؛ زيرا بن مضارع فعل اصلي آن تنها يك تكواژ باشد.

نكته  :تک واژ« باز » قبل از فعل های اسنادی  ،نقش مسند مي پذيرد وپيشوند نيست ويک تک واژ آزاد است.
.31او آن قدر انسان فهميده ای است كه در كارهايش دست از پا خطا نمي كند.
دست از پا خطا نمي كند← مرکب ؛ زيرا ترکیب کنايي است.
.32او دراين باره مطالعه کرد ←.کرد؛ زيرا بن مضارع فعل اصلي آن تنها يك تكواژ باشد( .مطالعه  :مفعول )
.33او كتاب را مطالعه كرد.
مطالعه كرد← مرکب زيرا -1گسترش پذير نیست ؛ -2جزءِغیر فعلي نقش نپذيرفت ؛  -3بن مضارع آن دوتك واژ آزاد دارد.

جمع بندی فعل ساده ومرکب
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اوديشب ساعت هاكتابش رامطالعه كرد .مركب

«مطالعه»متمم وقيد نيست.مسندهم نيست چراكه «كرد» فقط به معنای
«گرداند»فعل اسنادی مي باشدواين جااين معني رانداردمفعول هم نيست
چراكه جمله مفعول ديگری دارد.پس مطالعه،هيچ نقشي را نمي پذيرد.

اوديشب ساعت هامطالعه كرد.

ساده

مطالعه ،مفعول است .چه كاری راانجام داد؟مطالعه را.
«كردن» به معني انجام دادن است ومفعول مي خواهد.

دوستم ديروز درحياط مدرسه زمين خورد .ساده

«زمين» متمم مي باشد يعني به زمين خورد.پس نقش گرفته است.

هنگام مدآب درياباالمي آيد.

ساده

«باال»نقش قيدرامي پذيرد.

اوديده شده است.

ساده

فعل های كمکي تاثيری درساختمان فعل ندارند.

اوپرنده رارهاكرد.

ساده

«رها»مسندمي باشد.

من ازخطای توچشم پوشيدم.

مركب

«كردن»به معنای گرداندن وساختن ،فعل اسنادی است.
چشم پوشيدم،فعل كنايي است ومركب مي باشد.

 .31كدام يک از فعل های پيشوندی زير  ،با فعل ساده ی خويش تفاوت معنايي يا كاربردی دارد؟
باز يافتن – برآمدن – باز گردانيدن -درگذشتن – باز فرستادن – برآسودن – برگماشتن – فرا گرفتن – واداشتن -برشمردن –
برافراشتن -بر افتادن -برانداختن.
باز يافتن -برآمدن -باز گردانیدن -در گذشتن -باز فرستادن -فرا گرفتن -واداشتن -افتادن -برانداختن
فعاليت 3

ساده

معني

پيشوندی

معني

يافتن

پيدا كردن

بازيافتن

پيداكردن

تفاوت معنايي دارد 1

آمدن

آمدن

برآمدن

باال آمدن  ،طلوع كردن

تفاوت معنايي دارد

گردانيدن

نمود ،چرخاندن

بازگردانيدن

مراجعت دادن  ،پس فرستادن

تفاوت معنايي دارد

گذشتن

عبوركرد ،صرف نظر كردن

درگذشتن

مًردن

تفاوت معنايي دارد

فرستادن

ارسال كردن

بازفرستادن

پس دادن

تفاوت معنايي دارد

آسودن

آرام گرفتن  ،استراحت كردن

برآسودن

آرام گرفتن  ،استراحت كردن

تفاوت معنايي ندارد

گماشتن

كسي را به كاری منصوب كردن

برگماشتن

منصوب كردن  ،وكيل كردن

تفاوت معنايي ندارد

گرفتن

پذيرفتن  ،اخذ كردن

فراگرفتن

آموختن  ،احاطه كردن

تفاوت معنايي دارد

داشتن

دارا بودن

واداشتن

واداركردن

تفاوت معنايي دارد

F1

خودآزمايي درس هفتم (گروه فعلي)
ا -جمله های زيررا با گذرا کردن فعلشان دوباره نويسی کنيد .

 -1علي  ،دوستم را با اتوبوس به ييالق بْرد و يک هفته او را در آن جا گذاشت .
سال گذشته كه دوستان او را به كوهنوردی برده بودند ،سنگ بزرگي را از كوه غلتاندند و به درّه انداختند.
- 2با کمک مصدرهای زير  ،فعل پيشوندی بسازيد وآن ها را در جمله به کارببريد.

مصدر ساده

پيشوندی

مصدر ساده

پيشوندی

خوردن

برخوردن /فروخوردن

ريختن

فرو ريختن

داشتن

برداشتن  /بازداشتن  /واداشتن

گرداندن

بازگردان  /برگرداندن

چيدن

برچيدن

خواندن

فراخواندن  /بازخواندن /فروخواندن

گشتن

برگشتن /بازگشتن

دادن

سردادن  /فرو دادن

 - 1يافتن و بازيافتن در معني « پيدا كردن » تفاوت معنايي ندارد  .معني
ديگر بازيافتن چيز از دست رفته را به دست آوردن است .
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آشفتن

برآشفتن

غلتيدن

فرو غلتيدن  /در غلتيدن

انگيختن

برانگيختن

كشيدن

دركشيدن /بركشيدن /بازكشيدن /

بستن

فروبستن /بربستن

ماندن

درماندن  /فروماندن  /واماندن  /بازماندن

گرفتن

درگرفتن /فراگرفتن  /فروگرفتن /

خواستن

بازخواستن  /درخواستن

برگرفتن  /بازگرفتن /درگرفتن  /واگرفتن

گذاشتن

واگذاشتن /فروگذاشتن

فروبردن

رسيدن

فرارسيدن  /دررسيدن

فروكشيدن

بردن
خوردن:

 خورد :او غذا خورد  3 ← .جزئي مفعولي برخورد  :ما در راه به هم برخورديم  3 ← .جزئي متممي فروخورد  :او خشم خود را فرو خورد  3 ←.جزئي مفعو ليداشتن :
داشت :من چند كتاب داشتم  3 ← .جزئي مفعولي
برداشت :او كتاب را برداشت  3 ← .جزئي مفعولي
واداشت  :او مرا به اين كار واداشت  ( .وادار كرد ) ←  4جزئي مفعولي  ،متممي
بازداشت  :او مرا از اين كار بازداشت (منع كرد) 4 ← .جزئي مفعولي  ،متممي
چيدن :
چيد :او ميوه ها را از درخت چيد 3 ← .جزئي مفعولي

برچيد :دست فروش بساطش را برچيد(.جمع كرد)←  3جزئي مفعولي

گشتن :
گشت  :او تمام خيابان راگشت  3 ←.جزئي مفعولي

برگشت  :او ديروز ازمسافرت برگشت( .آمد)←  2جزئي

آشفتن :
برآشفت  :او از سخنان من برآشفت( .غضبناك شد) ← 3

آشفت  :پدر ازحركات او آشفت  ( .غضبناك شد) ←  3جزئي
جزئي
بستن :
بست  :در اتاق را بست  3 ← .جزئي مفعولي
بربست  :او بار خود را بربست ←3 .جزئي مفعولي
فروبست  :اوچشمش را فروبست  3← .جزئي مفعولي
رسيدن :
رسيد  :فريده به خانه رسيد  2 ← .جزئي
فرارسيد  :فصل زمستان فرارسيد 2 ← .جزئي
در رسيد :يکدفعه او دررسيد ( .آمد) ←  2جزئي
گرفتن :

گرفت  :او هديه را ازمن گرفت ( .پذيرفت ) ←  4جزئي مفعولي متممي
برگرفت  :كالغ پنير را برگرفت و رفت( .برداشت) ←  3جزئي مفعولي
او مطلب را از كتاب گلستان برگرفت ( .اقتباس كرد) ←  4جزئي مفعولي  -متممي
درگرفت  :جنگ درگرفت ( .آغازشد) ←  2جزئي
فراگرفت  :زهرا درس رااز معلّم فراگرفت  (.آموخت )←  4جزئي مفعولي  -متممي
آب همه جا را فراگرفت ( .احاطه كرد ) ←  3جزئي مفعولي
فروگرفت  :اورا فروگرفتند( .بازداشت كردند)←  3جزئي مفعولي
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باز گرفت  :كودك را از شير باز گرفت  4 ← .جزئي مفعولي  -متممي
واگرفت  :او بيماری را از او واگرفت  4 ← .جزئي مفعولي – متممي
در گرفت  :ناگهان باران شديدی در گرفت  ( .شروع شد ) ←  2جزئي
بردن :
برد :فريبا بچه را به مدرسه برد 3 ← .جزئي مفعولي

فروبرد :او سرش را در آب فرو برد 4 ←.جزئي مفعولي  ،متممي

ريختن :
ريخت  :آب بر زمين ريخت  2 ←.جزئي

فرو ريخت  :باران از آسمان فرو ريخت  2 ←.جزئي

گرداندن :
گرداند :باران هوا را سرد گرداند 4 ←.جزئي مفعولي  ،مسندی

برگرداند :او كتاب را برگرداند 3 ← .جزئي مفعولي

بازگرداند :او هديه را بازگرداند (.پس داد)←  3جزئي مفعولي
خواندن :
خواند :او كتاب را خواند  3 ← .جزئي مفعولي
فراخواند  :مدير دانش آموز را فراخواند ( .احضار كرد ) ← 3جزئي مفعولي
فروخواند  :او سخن را به گوشش فرو خواند  (.بدو فهماند ) ←  4جزئي مفعولي – متممي
دادن :
داد  :مادر بچه را غذا داد 4← .جزئي دومفعولي
مادر غذا را به بچه داد  4 ← .جزئي مفعولي ـ متممي
فروداد :اولقمه را فروداد  3 ←.جزئي مفعولي
غلتيدن  -:غلتيد  :سنگ از كوه غلتيد (.افتاد) ←  2جزئي
فرو غلتيد  :سنگي از كوه فرو غلتيد( .به پايين افتاد) ←  2جزئي
كشيدن -:كشيد  :او دستم را كشيد  3← .جزئي مفعولي
دركشيد  :طناب را دركشيد  ( .پايين كشيد)←  2جزئي مفعولي  /او دم در كشيد ( سکوت كرد ) ←  2جزئي
بركشيد  :او خود را بركشيد  ( .ترقي داد) ←  3جزئي مفعولي
اوسطل را از چاه بركشيد ( .بيرون كشيد ) ← 3جزئي مفعولي
فرو كشيد  :او را از باالی ديوار فروكشيد  3← .جزئي مفعولي
ماندن :
ماند  :فاطمه در خانه ماند  2 ←.جزئي
فروماند  :ماه از جمال محمد( ص ) فروماند  ( .متحير شد ) ← 3جزئي متممي
درماند  :خسرو از جواب دادن درماند ( .عاجز شد) ←  3جزئي متممي
بازماند  :او از ادامه راه باز ماند  ( .خسته شد  ،عقب افتاد  ،عقب ماند ) ← 3جزئي متممي
خواستن :
خواست  :علي از من كتاب خواست  3← .جزئي مفعولي
درخواست و باز خواست  :در زبان معيار به صورت فعل پيشوندی كاربرد ندارد و معموالً در معني مصدری به كار مي رود .
درخواست او ← مثل درخواست او منطقي نبود .
-3

استجاری ( اجاره ای )

احسنت

مسح

 – 4درباره ی تصوير زير يک مطلب به شيوه ی تشريحي بنويسيد.
درميان دوباغ و دو رديف از درخت های سر به فلک كشيده ی تبريزی  ،جوی آبي روان است  .هرروز هنگام ظهر  ،مشهدی رحيم
گوسفندانش را برای خوردن آب به اين جا مي آورد  .او كه سال های زيادی ازعمرش گذشته است با اميد و اشتياق زيادی آب
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خوردن گوسفندان را نگاه مي كند  .واز سالمتي ونشاط آن ها لذَّت مي برد واين اميد باعث مي شود كه سال خوردگي وناتواني
خويش را از ياد ببرد.
جوی آبي كه ميان دو درختستان جاری است  ،كوچه باغي را ايجاد كرده است كه دوطرفش باديوارهای باغ محصور شده است .
آبي كه در آن جاری است آن قدر صاف وزالل است كه همچون آيينه ای تصاوير درختان وگوسفندان را در خود منعکس مي نمايد.

درس نهم

(جمله ی ساده و اجزای آن)

جدول جمله های پرکاربرد زبان فارسي

انواع جمله
الف

جمله های دو

1

جمله های دو جزئي با فعل ناگذر ←نهاد  +فعل ناگذر←مثال :گل شکفت

جزئي
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ب

1

سه جزئي با مفعول← نهاد  +مفعول  +فعل← مثال  :كوروش بابل را فتح كرد.

2

سه جزئي (اسنادی) با مسند← نهاد +مسند +فعل←مثال  :هوا سرد است←.
استثنا :گاهي مسند به شکل متمّم مي آيد← مثال  :فردوسي از شاعران بزرگ ايران است.

جمله های سه
3

جزئي

سه جزئي با متمم ← نهاد  +متمم  +فعل← علي (ع ) بادشمنان اسالم جنگيد.

 1چها ر جزئي با مفعول و متمم ← نهاد +مفعول  +متمم  +فعل← مثال:
اين درس بزرگ را از آن بزرگوارآموختم.
پ

جمله های چهار
جزئي

2
3
4

چها جزئي با مفعول ومسند← نهاد  +مفعول  +مسند  +فعل←مثال :
مردم ايران حافظ را لسان الغيب مي خوانند.
چها جزئي با متمم و مسند← نهاد +متمم  +مسند  +فعل← مثال :
اهالي محل به او پهلوان مي گفتند .
چها جزئي دو مفعولي ← نهاد  +مفعول  +مفعول  +فعل←مثال :
نقاش ديوار را رنگ زد

نكته ی (:)1اجزای جمله دو نوع است  -1اصلي ؛  -2فرعي
نكته ی ( :)2اجزای اصلي جمله عبارتند از :فعل ،نهاد ،مفعول ،مسند ،متمّم فعل
نكته ی (:)3اجزای فرعي ؛يعني  ،گروه قيدی
نكته ی (:)4ويژگي گذر فعل چند جزئي بودن جمله ها را مشخّص مي كند.
نكته ی ( :)5فعل (ويژگی گذر فعل) اجزای اصلی جمله رامشخّص می کند.

نكته ی (:)6نهاد چه موجود باشد چه محذوف يک جزء اصلي جمله به حساب مي آيد.
نكته ی (:)7جمله ی ساده حدّاقل  2و حدّاكثر 4جزء دارد
الف)اجزای جمله های زير را مشخّص كنيد.

-1گل شکفت ← .گل←نهاد

شکفت← فعل ← جمله دوجزئي

-1افعال ناگذر  :مصدر های پريدن  ،آمدن  ،رفتن  ،نشستن جُستن  ،جَستن  ،خنديدن ( عمل خنديدن ) ،خوابيدن  ،مردن ،
جوشيدن  ،ماندن  ،چکيدن باليدن ( رشد كردن )  ،ناليدن  ،دويدن  ،روييدن  ،جنبيدن  ،پوسيدن  ،لرزيدن  ،شتافتن و ...ناگذر
هستند .
علي ← نهاد آمد← فعل آمد ناگذر است و فقط با نهاد معنايش كامل است يعني عمل آمدن را فقط علي مي تواند انجام دهد.
اگر اجزای ديگری (= گروه قيدی ) نيز به اين جمله اضافه شود  ،بازهم دو جزئي است
احتماالً ديروز علي ساعت هشت صبح شتابان با ماشين دوستش از خانه ی پدرش به مدرسه ی پسرش آمد .
نكته  :فعل هايي كه برای توصيف طبيعت به كار مي روند ناگذر هستند .
(-2شما) خواهيد رفت ← .شما ←نهاد خواهيد رفت← فعل←جمله دوجزئي
(- 1-2ما)ايستاده بوديم← ما ←نهاد ايستاده بوديم ← فعل←جمله دوجزئي
نكته :1در دو جمله ی اخير نهاد جدا حذف شدني است  .وقتي نهاد جدا ضمير باشد مي توان آن را به قرينه ی لفظي حذف
كرد.دراين صورت تشخيص نهاد جدا بر اساس شناسه ممکن است.
نكته ی  : 2گفته شد  ،حذف نهاد ضمير  ،اختياری است امّانهاد غير ضمير چنين نيست ؛ زيراحذف آن ابهام ايجاد مي كند.مانند :
ظرف ها سالم به خانه رسيد.

نامه ای ازدوستم رسيد
-2افعال گذرا به مفعول :

آوردن  ،بردن  ،گذاشتن  ،افکندن  ،انداختن  ،داشتن  ،خواندن  ،يافتن  ،بخشيدن (عفو كردن )  ،ديدن  ،ستودن  ،شناختن ،
نوشتن  ،نهادن  ،آزمودن  ،افراشتن  ،دوختن  ،بافتن  ،بستن  ،برافراشتن  ،بوسيدن  ،بوييدن  ،پاشيدن  ،پروردن  ،پرستيدن ؛
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پوشيدن  ،تراشيدن  ،تکاندن  ،جوييدن ،چشيدن ،خراشيدن  ،خواستن  ،خوردن  ،راندن  ،ريختن  ،كاشتن  ،كندن  ،گشودن ،
گستردن .
 -3پرچم علم ودانش رابرافرازيم.
پرچم علم ودانش رابرافرازيم← .نهاد

پرچم علم ودانش ← مفعول

برافرازيم←فعل← جمله ی سه جزئي با مفعول

نكته : 1دو پرسش «چه چيز را » و « چه کس را» برای فعل های گذرا به مفعول معنی دار هستند ومفعول درپاسخ اين دو پرسش می آيد.

نكته: 2راه شناخت مفعول ← چه كسي را ؟يا چه چيزی را؟+فعل گذرا به مفعول ←پاسخ  :مفعول
 -4انقالب اسالمي ايران ،فصلي تازه در شرايط سياسي،اجتماعي و فرهنگي جامعه ی ما گشود ← .انقالب اسالمي ايران ←نهاد
فصلي تازه ←مفعول

در شرايط سياسي،اجتماعي و فرهنگي جامعه ی ما←متمم قيدی گشود  :فعل ← جمله ی سه جزئي با مفعول

-3افعال گذرا به متمم
تفاوت متمم قیدی با متمم فعلي :
)1متمّم فعل در جمله ،يکي بيشتر نيست و فعل به آن نياز دارد؛در صورتي كه تعداد متمّم های قيدی را مي توان افزايش داد،يا آن ها را از
حمله حذف كرد؛زيرا متمّم های قيدی جنبه توضيحي دارد وفعل به آن نيازی ندارد در حالي كه با حذف متمّم فعل ،جمله ناقص مي شود:

علي با دشمن جنگيد(.دشمن=متمّم فعل)

علي از خانه با تاكسي به مدرسه آمد(خانه،تاكسي،مدرسه=متمّم قيدی)

)2فعل هايي كه به متمّم نيازمندند،دارای حرف اختصاصي هستند امّا فعل هايي كه به متمّم نياز ندارند،دارای حرف اضافه ی اختصاصي
نيستند؛مثال «رفتن»با حروف اضافه ی «از»«به»«با»كاربرد دارد؛ مانند « :حسين از پارك رفت»«،حسين به پارك رفت،».
«حسين با دوستش رفت».امّانمي توان گفت«علي از دشمن مي جنگد »يا«علي به تاريکي مي ترسد».ضمنافعل های بدون متمّم ازنظر
معنايي نيز نيازمند متمّم نيستند ؛مثل«آب جوشيد»«،محمد ايستاد»«،باد وزيد»«،پرنده پريد».
نكته :1درحقيقت متمّم فعل نوعي مفعول است كه با حرف اضافه مي آيدو مانند مفعول نمي توان ِآن را بدو ن قرينه از جمله حذف كرد

«با دانايان درآميز»

«در آميز» جمله ناقص است.

نكته:2توجّه داشته باشيد كه در جمله با ديدن هر متمّمي نبايد فورا آن رااز اجزای اصلي به حساب آورد؛ زيرا ممکن است از متمّم های
قيدی باشد كه قابل حذف است ويا از متمّم های اسم باشد.
نكته:3فعل های گذرا به متمم فعلي هايي هستند که دو ويژگي دارند:

 -1در اصطالح «تقابلی ودوسويه» هستند ؛ يعنی  ،اين که وقوعش در عالم طبيعی نياز به دو عامل ،طرف يا جانب دارد مثالً افعال ترسيدن
،رنجيدن  ،جنگيدن ،خريدن  ،فروختن و  ...قطعاً برای اين که محقّق شوند ؛ نياز به دو عامل يا طرف دارند که يکی نهاد است و ديگری متمّم
 -2همیشه با يك حرف اضافه ی اختصاصي غیر قابل حذف  ،به کار مي روند و اين امر ؛ يعني ،اين که همیشه با يك «متمم اجباری » مي آيند.

نكته : 4فعل های گذرا به متمم را مي توان با ساختار زير شناخت :

مصدر فعل مورد نظر  +حروف اضافه ی از /به /با x +
اگرفعل مورد نظر فقط با يکي از اين سه حرف اضافه تركيب قابل قبول بسازد گذرا به متمّم است واگر با بيش از يکي از اين حروف اضافه
تركيب قابل قبول بسازد ؛ فعل ناگذر است .مثال :
آمد← آمدن از←xقابل قبول←علي از خانه آمد/آمدن به ←xقابل قبول←علي به خانه آمد  /آمدن با ←xعلي باپدرش آمد.
پس فعل آمد ناگذر است ومتمّم های جمله متمّم قيدی هستند.
نكته :4حروف اضافه  +اسم زمان  /اسم مكان = متمم قیدی
نكته ی  :5اگرفعلی بيش از يک حرف اضافه بگيرد ؛ ومعنی آن عوض شود ما با دوفعل جداگانه روبرو هستيم و نشان دهنده ی آن است که
فعل ها متمّم پذيرهستند وآن متمّم ها «متمّم فعل هستند .اگر فعلی بيش از يک حرف اضافه بپذيرد ومعنی آن عوض نشود ؛ نشان دهنده ی
آن است که فعل گذرا به متمّم نيست ومتمّم های آن قيدی است .مثال :
آموختن از (= ياد گرفتن )

آموختن به (= ياد دادن )

جدول فعل های گذرا به متمِّم
حرف اضافهی اختصاصی

مصدر
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انديشيدن ،باليدن ،برازيدن ،برخوردن ،پرداختن ،پيوستن ،تاختن ،چسبيدن ،گرويدن ،نازيدن ،نگريستن

به

جنگيدن ،درآميختن ،ساختن ،ستيزيدن ،آميختن (مخلوط شدن)

با

پرهيزيدن ،ترسيدن،رنجيدن،گذشتن

از

گُنجيدن

در

شوريدن

بر

متمم های اسم «:متمّم اسم»يک گروه اسمي است كه با كمک حرف اضافه همراه اسم مي آيد وتوضيحي به آن مي افزيد.به عبارتي
ديگر،برخي از اسم هابه حروف اضافه ی ويژه ای نياز دارند تامعنای خود را كامل كنند وهر نقشي كه بپذيرند به متمّم خود نياز دارند از
قبيل :عالقه داشتن (به)،نياز (به)،مهارت(در)،مصاحبه كردن(با)،جنگيدن(با)آشنايي(با)،گفت وگو (با)،دوستي
(با)،نفرت(از)،پرهيز(از)،انتقاد(از)و...
عالقه او به نقاشي زياد است( .نقاشي  :متمّم اسم برای واژه ی « عالقه » )
نهاد مضاف اليه متمّم اسم فعل
عالقه او را به نقاشي مي ستايم ( .نقاشي  :متمم اسم برای واژه ی « عالقه » )
مفعول +مضاف اليه  +متمّم اسم  +فعل
از عالقه ی او به نقاشي سخن مي گفتند ( .نقاشي  :متمم اسم برای واژه ی « عالقه » )
متمّم فعل مضاف اليه متمّم اسم مفعول

فعل

من عالقه مند به نقاشي هستم( .نقاشي  :متمم اسم برای واژه ی « عالقه » )
متمّم اسم فعل
نهاد مسند
نكته : 1هرگاه صفت ها و اسم هايي كه متمّم پذير هستند وبه ترتيب نقش های مسند ومفعول را بپذيرند و بافعل ساده ی همراه خود
هم نشين شوند فعل مركّب نمي سازند ومتمّم آن ها قبل از آن ها مي آيد .وبه همراه متمّم خودشان يک گروه اسمي را تشکيل مي دهند.
شب گذشته خبرنگاران با رييس جمهور مصاحبه كردند ←.شب گذشته←گروه قيدی خبرنگاران← نهاد
با رييس جمهور←متمّم اسم مصاحبه← مفعول كردند← فعل← جمله ی چهار جزئي با مفعول
نكته ی :2متمّم اسم ومتمّم صفت حالت لغزان دارند و مي توانند قبل يا بعد از اسم وصفت خود بيايند .مثال :
-1من عالقه مند به نقاشي هستم( .نقاشي  :متمم اسم برای واژه ی « عالقه » )
-2من به نقاشي عال قه مند هستم (نقاشي  :متمم اسم برای واژه ی « عالقه » )
نكته  :3اسم متمّم پذير به همراه متمّم اسم  ،با هم يک گروه اسمي به شمارمي روند.
تمرين

 -1با دانايان در آميز←.ـ ←نهاد با دانايان ← متمم

در آميز←فعل

بپرهيز←فعل← جمله ی سه جزئي با متمم
- 2از نادان بپرهيز← .ـ ←نهاد از نادان ←متمم
 +-3ايران به دانشمندان خود مي نازد .ايران به دانشمندان خود مي نازد.
ايران ← نهاد به دانشمندان خود←متمم مي نازد ← :فعل←جمله ی سه جزئي با متمم
-4دالوران ما شجاعانه با دشمن جنگيده بودند.
دالوران ما ← نهاد

شجاعانه←قيد با دشمن←متمم

جنگيده بودند←فعل ←

جمله ی سه جزئي با متمم

 -4جمله ی سه جزئي با مسند
فعل های گذرا به مسند عبارتند از :
«-1بودن » وديگر مشتقّات آن مانند «است  ،هست  ،باشد  ،مي باشد وصورت های صرف شده ی آن ها در زمان های گوناكون
نکته  :فعل های « است  ،بود » به معنای « وجود داشتن باشند » ديگر اسنادی نيستند  .مانندِ محمّد درخانه است  /بود.
«-2شدن » وصورت های صرف شده ی آن در زمان های گوناكون
«-3گشتن وگرديدن » به معني« شدن » وصورت های صرف شده ی آن ها در زمان های گوناگون
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نكته  «:گشتن وگرديدن » اگر به معني « شدن » نباشند ؛ ديگر گذرا به مسند نيستند.
«-4به نظر رسیدن  /آمدن »  «،به شمار رفتن  /آمدن »
«محمد دانش آموز درس خواني به نظر مي رسد  /محمد دانش آموز كوشايي به شمار مي رود.
نكته  «:به نظر رسیدن  /آمدن » اگر به معني فعل های گذرا به مسند ذكر شده درباال باشد ؛ گذرا به مسند است ؛ مانندِ مثال های ذكر شده
امّا اگر به معنای « به ذهن رسیدن » باشد ؛ ناگذر است ؛ مانندِ « اين سؤال به نظرم رسيد».
نكته ی  :3فعل های « است  ،بود  ،شد  ،باشد » اگر فعل كمکي باشند ؛ ديگر فعل اسنادی نيستند.
 -1اين داستان خواندني است.
اين داستان خواندني است ← .اين داستان←نهاد

است←فعل←جمله ی سه جزئي با مسند

خواندني ←مسند

نكته : 1درپاره ای از جمله های سه جزيي اسنادی  ،مسند به شکل حرف اضافه  +متمّم مي آيد.
-2اين پارچه از ابريشم است.
اين پارچه از ابريشم است ← .اين پارچه←نهاد

است :فعل ← جمله ی سه جزئي با مسند

از ابريشم ← مسند

-3فال ني از ساكنان اين محل است ← .فال ني← نهاد از ساكنان اين محل ← مسند است :فعل ← جمله ی سه جزئي با مسند
-4ايشان ازدوستان شما بودند ←.ايشان← نهاد

ازدوستان شما ← مسند

بودند← فعل ← جمله ی سه جزئي با مسند

-5جمله های گذرا ببه مفعول ومتمم
نكته  :جمله های چهار جزيي گذرا به مفعول و متمم را مي توان درساختارزير قرار داد وترکیب قابل قبول به دست آورد و آن ها را شناخت.

 +Xرا  +مصدر فعل مورد نظر +حروف اضافه ی از /به  /با y+
 +Xرا  +دادن به y

/

 +Xرا  +بخشیدن به y

جدول فعل های گذرا به مفعول ومتمم

مصدر

حرف اضافه

آموختن (تعليم دادن) ،آويختن (وصل كردن ،نصب كردن) ،افزودن ،آلودن ،بخشيدن(= دادن) ،پرداختن ،
پيوستن ،چسباندن ،سپردن ،فروختن ،گفتن ،دادن

به

نکته «:دادن » وفعل های هم راستا آن مانندِ «پس دادن  ،پرداختن و » ...گذرا به مفعول ومتمّم هستند.
اندودن ،آميختن (مخلوط كردن) ،سنجيدن

با

پرسيدن ،ترساندن ،خريدن ،دزديدن ،ربودن ،رهاندن ،شنيدن ،كاستن ،گرفتن ،آموختن (فراگرفتن) ،
آويختن (=آويزان كرد )  ،زُدودن  ،بازداشتن

از

نکته «:گرفتن » درمعنايي برابر با ) )to takeوفعل های هم راستا آن مانندِ « پس گرفتن  ،سلب كردن
 ،غضب كردن  ،قرض كردن  ،خريدن  ،دزديدن  ،ربودن و...
گنجاندن

در

شوراندن

بر

 -1اين درس بزرگ را از آن بزرگوار آموختم.
ـ ← نهاد

اين درس بزرگ ← مفعول

از آن بزرگوار← متمم آموختم← .فعل جمله ی چهار جزئي با مفعول و متمم

-2گل های رنگارنگ جلوه ی بي مانندی به شهر مي داد←.
گل های رنگارنگ←نهاد جلوه ی بي مانندی←مفعول به شهر← متمم مي داد← فعل ← جمله ی چهار جزئي با متمم و مفعول
-3كتاب ها را ازكتاب فروشي خريدی؟
ـ←نهاد كتاب ها را ←مفعول

به شهر← متمم مي داد← خريدی؟← جمله ی چهار جزئي با متمم و مفعول

-4پرستار شير را به بچه داد.پرستار ←نهاد شير را ←مفعول به بچه ← متمم داد ؟← فعل ← جمله ی چهار جزئي با متمم و مفعول
 -5اين درس بزرگ را از آن بزرگوار آموختم.
ـ←نهاد اين درس بزرگ را ←مفعول

از آن بزرگوار ← متمم آموختم ← .فعل ← جمله ی چهار جزئي با متمم و مفعول

 -6جمله ی چهار جزئي با متمم و مسند

61

نكته  :جمله ی چهار جزئي با متمم و مسند قابل تبديل به جمله ی چهار جزئي با مفعول و مسند است وفقط هرگاه« گفتن» به معني
«نامیدن»و«لقب دادن » به کار رود ؛ جمله ی چهار جزئي با متمم و مسند است و حتما بايد درجمله شناخته مي شود * .اهل محل به
او پهلوان می گفتند /.لقب دادند.
اهل محل←نهاد

به او←متمم

می گفتند←فعل

پهلوان←مسند

جمله ی چهار جزئی با متمم و مسند

 -7جمله ی چهار جزئي با مفعول و مسند
عمده ی فعل های گذرا به مفعول ومسند عبارت است از:
«-1گردانیدن»(=گذرای سببی«گشتن»و«گرديدن» )وفعل های هم معنی آن ،مثل «:نمودن»«،کردن»«،ساختن» و « فرمودن ».
«-2نامیدن» و فعل های هم معنی آن،مثل «:خواندن »«،گفتن»« ،صداکردن /زدن»
«-3پنداشتن» و فعل های هم معنی آن،مثل «:ديدن» «،دانستن» «،يافتن»«،شناختن» ،به شمار آوردن»«،به حساب آوردن» شمردن»
تصوّرکردن  ،درنظر گرفتن  ،فرض کردن .
نكته :1اغلب جمله های اين گروه همان جمله های سه جزئي اسنادی هستندكه يک جزء(مفعول) به آن ها افزوده مي شودو به جمله های چهار
جزئي تبديل مي گردند .مثال :

باران هوا را سرد گردانيد.

هوا سرد گرديد

بنابراين دوباره اين نوع جمله ها قابل شيوه ی زير قابل تبديل به جمله های سه جزئي گذرا به مسند هستند .
-1مفعول جمله را حذف مي كنيم ؛  -2فعل جمله ی چهار جزيي را به فعل های گذرا به مسند « است  ،بود » تبديل مي كنم.
 -3بادو مرحله ی باال  ،جمله ی سه جزيي ساخته مي شود و اين مسئله نشان دهنده ی اين هست كه جمله چهار جزيي است .
در جمالت چهار جزئي با مفعول و مسند مي توانيم به جای فعل جمله ی چهارجزئي  ،افعال معادل آن را بياوريم؛ مثال:
گرداندن(نمودن،ساختن ،كردن)

ناميدن )خواندن،گفتن،صداكردن،صدا زدن)

نكته :2راه ديگر شناخت جمله ی چهار جزيي گذرا به مفعول ومسند اين است كه مابتوانيم فعل های هم معني را جای گزين هم كنيم- 1 .مثال
 :باران هوا را سرد گردانيد (نمود »«،كرد »«،ساخت » )
 -2مردم حافظ را لسان الغيب مي شناسند/مي پندارند /مي دانند/به شمار مي آورند  /مي شمارند .
-3اهل محل محمد را پهلوان مي گويند  /مي نامند  /صدا مي زنند .
نكته :3فعل های زير نيز چهارجزئي گذرا به مفعول و مسند هستند.
«-1بار آوردن »(ادبيات انسان ها را متواضع بار مي آورد)
«-2قلمداد كردن »  «،تلقّي كردن » «،انگاشتن»
او در زندگي خود  ،نويسندگي را امری لذت بخش قلمداد مي كند/ .

من اين ماجرا راثمر بخش مي انگارم.

«-3تشخيص دادن»:من او را در اين كار،توانا و هوشمند تشخيص مي دهم.
نكته  :3فعل های گذرا به مفعول ومسند اگر مجهول شوند ؛ به فعل های سه جزئي گذرا به مسند تبديل مي شوند.
عالمه شاعر و محقق آزادی خواه علي اكبر دهخدا ،با نوشتن سلسله مقاالتي در لباس طنز به عنوان چرند و پرند و با امضای دخوچهره ای طنز
پرداز شناخته شده است( .كنکور سراسری )
نكته : 4گاهي هم نشیني مسند وفعل ساده رانمي توان گسترش داد وبافعل مرکب اشتباه گرفته مي شود در اين صورت بايد از روش نقش
پذيری شناخت ساختمان فعل استفاده کرد.
-1مادر كودك را بيدار كرد.
كودك را ←مفعول
مادر ← نهاد

كرد ←فعل ← جمله ی چهار جزئي با مفعول ومسند

بيدار ← مسند

 -2باران هوارا سرد گردانيد .
باران← نهاد

هوا← مفعول

سرد← مسند

گردانيد←فعل ← جمله ی چهار جزئي با مفعول و مسند

 -2نادان هيچ كس را هم طراز خويش نمي بيند.
نادان ←نهاد هيچ كس ← مفعول هم طراز خويش←مسند
 -4مردم ايران حافظ را لسان الغيب مي خوانند.
مردم ايران←نهاد

حافظ ←مفعول

نمي بيند← .فعل← جمله ی چهار جزئي با مفعول و

لسان الغيب ← مسند مي خوانند  :فعل جمله ی چهار جزئي با مفعول و مسند

-5حافظ خودش را رند مي داند.
حافظ ←نهاد

خودش را ←مفعول

رند ← مسند مي داند←فعل جمله ی چهار جزئي با مفعول و مسند

62

-6كاروتالش مداوم او را شاگرد اوّل دبيرستان كرد.
كاروتالش مداوم ←نهاد

او را ←مفعول شاگرد اوّل دبيرستان ← مسند كرد ←فعل جمله ی چهار جزئي با مفعول و مسند

-7جيب هايم را از شکالت و آجيل پركردم ←.ـ←نهاد جيب هايم را← مفعول از شکالت و آجيل←متمّم اسم پر← مسند كردم←فعل
← جمله ی چهار جزئي با مفعول و مسند
-8حافظ در برخي از غزل هايش به رخدادهای سياسي زمان خود نيز اشاره كرده است.
حافظ ←نهاد در برخي( از غزل هايش به رخدادهای سياسي زمان خود←متمّم قيد از غزل هايش به رخدادهای سياسي زمان خود←
متمّم اسم(برای اسم مبهم برخي ) نيز←گروه اسمي اشاره ←مفعول كرده است ←فعل ← جمله ی سه جزئي با مفعول
-9وزارت آموزش وپرورش با خريداری ميليون ها جلد كتاب  ،امکانات نسبتا مناسبي را برای كتاب خانه ها فراهم كرد
متمّم قيدی

نهاد

متمّم قيدی

مفعول

مسند فعل

-8جمله ی چهار جزئي با مفعول و مفعول ( = دو مفعولي )
نكته  :راه شناخت جمله های چهار جزئي با مفعول و مفعول ← اين جمله ها قابل تبديل به جمله های چهار جزئي با مفعول ومتمم هستند .

 -1مادر كودك را لباس پوشاند← مادر به كودك لباس پوشاند  -2 /نقاش ديوار را رنگ زد ←.نقاش به ديوار رنگ زد.
 -2نقاش ديوار را رنگ زد.
ديوار را ←مفعول
نقاش ← :نهاد
 -3تعمير كار دنده ی ماشين را روغن زد.

رنگ ←مفعول زد ←فعل

دنده ی ماشين ←مفعول
تعمير كار ← :نهاد
 -4پرستار كودك را شير داد.
پرستار ← :نهاد

كودك را ←مفعول

-5مادر كودك را لباس پوشاند.
كودك را ←مفعول
مادر ← :نهاد

جمله ی چهار جزئي با مفعول و مفعول

روغن←مفعول زد←فعل

شير ←مفعول داد ←فعل
لباس ←مفعول پوشاند←.فعل

جمله ی چهار جزئي با مفعول و مفعول

جمله ی چهار جزئي با مفعول و مفعول
جمله ی چهار جزئي با مفعول و مفعول

-6پدربزرگ دورتادور باغ را ديواركشيد.
پدربزرگ ← :نهاد

دورتادور باغ را ←مفعول

ديوار←مفعول كشيد←.فعل

جمله ی چهار جزئي با مفعول و مفعول

جمله های استثنايي
همان طور كه مي دانيم همه ی جمله ها از نهاد و گزاره درست مي شوند و گزاره نيز دارای فعل است اما برخي از جمله ها ممکن است يکي از
شرط های جمله های معمولي را نداشته باشند .اين جمله ها استثنايي اند .جمله های استثنايي دو نوعند:
 -2جمله های بي نهاد ←برای مطالعه

-1جمله های بي فعل

-1جمله های بي فعل ← اين جمله ها سه نوعند  :يک جزئی  ،دو جزئی  ،و سه جزئی .
الف ) جمله ها ی يك جزئي بي فعل :
واژه هايي هستند كه گاهي به تنهايي كار يک جمله را انجام مي دهند و خود نيز دو نوعند :صوت و غیر صوت .
-1صوت واژه ای است كه مانند ديگر واژه ها كاربرد ندارد يعني نهاد و مفعول و ...قرارنمي گيرد و از موقعيّت و نحوه ی بيان يا وجود قرينه مي
توان به معنای آن پي برد  .صوت ها در موقعيت های مختلف از جمله خشم و شگفتي و تنفّ ر و تمسخر و توهين و تحقير و اعتراض و نظاير آن
به كار مي روند و معموال عبارتند از  :به به  ،اَهه  ،دِ  ،آخ  ،وای  ،وه ....
-2غير صوت واژه ی معمولي زبان (= اسم  ،صفت ) است كه كار يک جمله را انجام مي دهد :سالم  ،درود  ،آفرين  ،افسوس  ،عجب  ،ساكت
 ،برپا  ،برجا  ،آزاد  ،خبر دار  ،حمله  ،آتش  ،يواش  ،آرام  ،خاموش  ،خفه  ،چشم  ،حيف.
نكته  :منادا نيز  ،چه با نقش نمای ندا چه بي آن (با انتقال تکيه از هجای آخر به هجای اول) ،جمله ی يک جزئي به حساب مي آيد:
ای خدای بزرگ .

فريدون  ،كجا رفته بودی ؟
ب ) جمله های دو جزئي بي فعل همراه با نمودار درختي آن ها :
نهاد

گزاره

مرحمتِ شما

زياد

عيدتان

مبارك

چنين جمله هايي تنها از دو گروه اسمي ساخته مي شوند و گزاره شان بدون فعل مي آيد و از آن رو كه اين جمله ها در فارسي امروز بدون
فعل مي آيد و حتي افزودن فعل به بعضي از آنها معموال غير عادی است دو جزئي به حساب مي آيند:
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جمله های دو جزئي (بي فعل )
گزاره

نهاد

گروه اسمي

گروه اسمي
شب
دو دو تا

خوش
چهار تا

سيگار كشيدن
دست ها

ممنوع
باال

زيارت

قبول

سفرتان

به خير

-1اگر در ساختمان چنين جمله هايي گهگاه فعل به كار رود  ،تبديل به جمله های سه جزئي با مسند مي شوند :
دو دو تا ( نهاد )چها تا ( مسند ) مي شود ( .فعل اسنادی )

سيگار كشيدن( نهاد ) ممنوع( مسند ) است  ( .فعل اسنادی )

يا مانند آخرين مثال فوق به جای مسند  ،متمّم مي آيد :سفرتان به خير باشد .
-2فرق اين جمله ها با جمله های معمولي اين است كه فعل جمله های معمولي را نمي توان بدون قرينه حذف كرد .مثال از جمله ی
« ما اين نويسنده را مي شناسيم » .فعل را نمي توان حذف كرد.
پ) جمله های سه جزئي بي فعل :
زندگي ؛ يعني  ،عقيده.

كار ؛ يعني  ،خالقيت و سازندگي /

اين جمله ها هم فعل ندارند اما معادل جمله های زيرند:
كار  ،خالقيت و سازندگي است.
زندگي  ،عقيده است .

شناخت؛ يعني  ،جدا كردن ارزنده از بي ارزش.
شناخت جدا كردن ارزنده از بي ارزش است.

واژه ی « يعني » كار فعل را انجام مي دهد بنابراين در چنين جمله هايي واژه ی« يعني » معادل فعل« است » به حساب مي آيد و نمودار آن
چنين رسم شود :
جمله ی سه جزئي بي فعل
نهاد
گروه اسمي
زندگي

گزاره
گروه اسمي ( معادل فعل)
يعني

گروه اسمي
عقيده و جهاد

*نوع جمله های استثنايي زير را مشخّص كنيد.
-1سالم برشمادانش آموزان گرامي← سالم ←يک جزئي استثنايي بي فعل
-2آی آدم ها← يک جزئي استثنايي بي فعل
-3علي  ،ای همای رحمت← يک جزئي استثنايي بي فعل
-3به اميد ديداردوست مهربانم← يک جزئي استثنايي بي فعل
-5افسوس كه قدرروزگارجواني رانمي دانيم ←.افسوس← يک جزئي استثنايي بي فعل
-6هان  ،ای دل عبرت بين ← هان← يک جزئي استثنايي بي فعل
-7هين  ،سخن تازه بگو← هين← يک جزئي استثنايي بي فعل
-8عيدتان مبارك← جمله های دو جزئي (بي فعل )
-9شب خوش← جمله های دو جزئي (بي فعل )
10مرحمت شما زياد← جمله های دو جزئي (بي فعل )
-11دودوتا چهارتا← جمله های دو جزئي (بي فعل )
-12توقّف ممنوع ← جمله های دو جزئي (بي فعل )
-13زندگي ؛ يعني  ،عقيده ← جمله ی سه جزئي بي فعل
-14كار؛ يعني  ،خلّاقيّت← جمله ی سه جزئي بي فعل
تمرين بيشتر برای دانش آموزان گرامي
-1هر انسان آزاده ی ايراني از دير باز آزادگي را از جان و دل مي ستايد.
هر انسان آزاده ی ايراني←نهاد از ديرباز←متمّم قيدی آزادگي ← مفعول از جان ودل← متمم قيدی مي ستايد ← :فعل ←جمله ی
سه جزئي با مفعول
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-2تنوع آثار  ،تفاوت مکاتب و سبک ها وانواع ادبي ،اختالف ذوق و پسند مخاطبان ،انتخاب را بسيار مشکل مي سازد.
-3ارائه ی روش های مطلوب به منظور هماهنگ كردن خدمات و فعاليت های كتابخانه های كشور جهت تسهيل مبادله ی اطالعات امری
است ضروری
ارائه ی روش های مطلوب←نهاد به منظور هماهنگ كردن خدمات و فعاليت های كتاب خانه های كشور جهت تسهيل مبادله ی
است←فعل ← جمله ی سه جزئي با مسند
اطالعات← متمم قيدی امری ضروری←مسند
- 4تأمل و درنگي كوتاه در تحميديّه ها و مناجات ها تأثير آيات و روايات و مناجات های اوليای دين را آشکار مي گرداند.
در تحميديه ها ومناجات ها←متمم اسم (برای نهاد) تأثير آيات و روايات و مناجات های اوليای دين
تأمل و درنگي كوتاه←نهاد
←مفعول

آشکار←مسند

مي گرداند←فعل ← جمله ی چهار جزئي با مفعول و مسند

-5با حرف های شما به آينده اميدوار شدم
-6از مقايسه ی ساده ی تصاوير اشعار منوچهری با تصاوير موجود در ديوان های عصر او و دوره های بعد از او ميزان تجربه های حسي او در
خلق تصوير به خوبي احساس مي شود.
-7موسيقي دلپذير و گوش نواز ،معاني ژرف و دقيق و چشم اندازهای اشعار حافظ ما را با دنيای رازآلود وی بيش تر آشنا مي گرداند.
-8تنها ماهي دريای حق از غوطه خوردن در آب عشق و معرفت سيری ناپذير است.
-9دعوت به ارزش ها و پرهيز از خشونت و رفتارهای نادرست مهم ترين عناصر فرهنگي هستند
-10شيخ فريدالدين عطار نيشابوری  ،آفريننده ی مثنوی عرفاني منطق الطير با بيان اين داستان تمثيلي مراحل سير و سلوك را در سفر سي
مرغ به سوی سيمرغ ،روشن مي سازد.
 -11عالمه شاعر و محقق آزادی خواه علي اكبر دهخدا ،با نوشتن سلسله مقاالتي در لباس طنز به عنوان چرند و پرند و با امضای دخوچهره ای
طنز پرداز شناخته شده است.
 -12شعر ايرج ميرزا ،شاهزاده ی قاجار صرف نظر از پاره ای صبغه های اشرافي ويژه هم ازنظر زبان و فنون ادبي و هم از لحاظ پيام و محتوا
همان حال و هوای آثار شاعران عصر بيداری را دارد.
-13حکيم فردوسي از ستارگان قدر اول آسمان ادب ايران ،از گذشته های دور با كتاب گر ان قدرخود ،شاهنامه ،در ميان مردم شهرت و
محبوبيتي يافته است.
-14شهريار با بهره گيری از زباني صميمي و عاطفي ايمان عميق و ارادت خود را نسبت به اهل بيت آشکار مي سازد.
-15بسوزند چوب درختان بي بر.
-16از او دور شد دانش و فرهي
-17دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند.
-18شناخت يعني جداكردن ارزنده از بي ارزش در همه ی شئون
-19ورود روز افزون لغات عربي و استفاده ی فراوان از استعاره و كنايه و اصطالحات فلسفي و غيره در سبک عراقي فهم شعر را دشوارتر مي
ساخت.
-20چرا به وعده های خويش عمل نمي كنيد؟
-21اقدامات تبليغاتي برای شناساندن كاالها و خدمات برتر جهت رفاه بيشتر شهروندان بسيار موثر بوده است.
-22حضرت ابوالفضل (ع) علمدار دشت كربال با حضور حيرت آور خويش در حماسه ی عاشورا به جهانيان ادب آموخت
-23در گنجينه ی آثار ادبي،كتابي به عظمت شاهنامه نديده ام.
-24پرستار بچه را لباس پوشاند.
-25گل نرگس در گلدان به زيبايي شکفت.
-26نادان هيچ كس را هم طراز خويش نمي بيند.
-27زندگي يعني عقيده
-28من موضوع سخنراني را از دوستم پرسيدم
-29خوشبختانه بهرام از مسافرت دو روزه اصفهان به تهران آمد.
-30تابلوی نقاشي را به ديوار مدرسه آويختيم.
-31كشور ايران سرزمين دليران است.
-32پسر همسايه مهندس ساختمان خواهد شد.
-33بزرگ مردی بود خواجه نظام الملک
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-34متصدّی موزه جواني بود سي ساله.
-35پدر بزرگ ،هميشه كنار پنجره مي نشست.
-36در اين فصل آثار نويسندگان و شاعران معاصر و گذشته را با مضامين ياد شده مي خوانيم.
-37ما دراين لحظه در اين نخستين لحظات آغاز آفرينش ،نخستين روز خلقت آتش اهورايي نورز را باز بر مي افروزيم.
-38برای نمايش هنر نويسندگي بيهقي  ،تاريخ او را به داستاني دراز ماننده كردم.
-39اهل كليسا در قرون وسطي شعر را به واسطه ی آن كه در خدمت اخالق نبوده است غذای شيطان مي دانستند.
-40خط به كار رفته در ايران پيش از اسالم را خط پهلوی مي نامند.
 -41ماموران با تجربه و آگاه سازمان آتش نشاني در تمام ساعات روز با خوشرويي و دل سوزی و دقّت بسيار مطالب و نکات الزم را به
كارآموزان و همه مراجعه كنندگان ياد مي دادند.
-42برخي از سخن سنجان گذشته ،انوری را هم پايه فردوسي و سعدی هر سه را از پيامبران شعر فارسي دانسته اند.
-43من شبان و روزان آشکار و نهان شما مردم را رزم آوران نامي خوانده ام.
-44نگاه های اسيرم را هم چون پروانه های شوق در اين مزرع سبز آن دوست شاعرم رها مي كنم.
-45امازاده ی ده را اهالي معصوم زاده اش مي نامند.
-46اين طريقه هنوز هم در تركيه پيروان زيادی دارد.
-47اگر چه نظامي در نظم مخزن االسرار به حديقه و در نظم ساير داستان ها بدون ترديد به شاهنامه نظر داشته اما روی هم رفته به دليل
نوآوری هايي كه در قلمرو تركيب و مع ني و ساختار دارد نمي توانيم او را وام دار شاعران پيش از خود بدانيم اجزای تشکيل دهنده ی جمله ی
پاياني كدام است؟
 -48نبوغ حافظ در بهره گيری اعجازگونه از كلمات ،تصويرپردازی ها  ،ايهام ها ،زبان ظريف و ظنز آميز و مفاهيم عميق عرفاني ،شکوه و
شوكتي به شعرش بخشيده است.
 -49سراينده ی شعر وصفي به ياری تخيل سازنده و قوی خود به عناصر بي جان طبيعت  ،پرندگان گل ها و ديگر موجودات ،احساس و صفت
بشری مي بخشد.
-50دردنيای عصر ما پرخوری و شهوت پرستي و تجمل گرايي كم ترينه ی مردم برای بيش ترينه ی آن ها جز گرسنگي و بينوايي و كژتابي و
توسّل به خشونت راه ديگری باقي نمي گذارد.
-51و اين سرزمين را سرشار خواهيم كرد از شادی
-52خواندن متون ارزشمند ادبي را به من سفارش مي كرد.
 -53ديروز تدريس معلم فيزيک با آزمايش های جالب برای دانش آموزان كالس ما جذاب بود.
-54ادب و فرهنگ ايران به خاطر جايگاه خاص و رسالت ويژه ی خود جلوه گاه دستاورد تالش ها و كوشش های برجسته ترين افراد انساني
است.
-55در حوزه ی صور خيال منوچهری ،تشبيه استعاره و تشخيص به صورت های گوناگون عرصه ای فراخ دارد.
-56پژوهشگران دل بستگي حکيم فردوسي به سرودن شاهنامه اين ميراث ارزشمند ادبي را برخاسته از پيوند روحي و تربيت خانوادگي اين
شخصيت بارز ادبي دانسته اند.
فعالیت درس نهم(جمله ی ساده واجزای آن )
آموختن

من اين مطلب را از او آموختم  ( .ياد گرفتم) ← 4جزئي مفعولي متممي
من اين مطلب را به او آموختم ( .ياد دادم ) ←  4جزئي مفعولي متممي
من مطلب را آموختم  (.درك كرد) ←  3جزئي مفعولي

گرفتن :
دوجزئي
خورشيد گرفت ( تاريک شد )

سه جزئي
آب همه جارا گرفت ( احاطه كرد)

چهار جزئي
طفل دستش را به ديوار گرفت ( چسبانيد )

دلم گرفت ( غمگين شدم )

پليس دزد را گرفت ( دستگير كرد)

او نان را از نانوا گرفت ( خريد)

لوله گرفت (مسدود شد )

صياد آهو را گرفت ( شکار كرد )

او كتاب را از دوستش گرفت ( اخذ كرد )

عضالت دستم گرفت (منقبض شد )

او حرفم را گرفت (درك كرد – قبول كرد )

او هديه رااز معلم گرفت ( پذيرفت )

كارش گرفت ( رونق يافت )

او انتقام گرفت ( كشيد )

او از پدرش درس گرفت ( آموخت)
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گرفتم اين كار مؤثر باشد(فرض كردم)
ماست گرفت ( سفت شد )

ماهي را گرفت ( صيد گرفت )

آتش گرفت ( شعله ور شد )

او حقش را گرفت ( دريافت كرد )

آب گرفت ( يخ بست )

جلوی او را گرفت (مانع او شد )

مادر دست كودك را گرفت ( چسبيد  ،حمايت كرد )

صدايش گرفت( خفه وناهنجار شد )

شیوه ی بالغي (جابه جايي ارکان دستوری )

بیاموزيم

نكته : 1گروه های سازنده ی جمله به دو شيوه در كنار هم قرار مي گيرند -1:شيوه ی عادی -2شيوه ی بالغي.
نكته: 2نقطه ی مقابل شيوه ی بالغي  ،شيوه ی عادی فرارداد.
نكته: 3هرگاه ضمير شخصي پيوسته جابه جا شودودر جای اصلي خودش به كار نرود ؛ باز شيوه بالغي است.

نكته :4هرگاه ساخت جمله ها به شیوه ی زير باشد ؛ شیوه ی عادی است.
-2نهاد محذوف ............... +فعل

-1نهاد  +........... +فعل

 -4قيد  +نهاد محذوف ............... +فعل

-3قيد  +نهاد  +........+فعل

-1درشیوه ی عادی اجزای سخن اصل بر چیست ؟
اصل بر اين است كه نهاد همه ی جمله ها درابتدا وفعل درپايان قرار گيرد.

-2شیوه ی بالغي چیشت ؟
آن است كه اجزای كالم برای تأثير بيشتر سخن  ،بنابر تشخيص نويسنده جابه جا مي شود تا شيوايي و رسايي كالم بيشتر شود
-3هريك از چهار جمله ی زير  ،به چه دلیل  ،بالغي هستند ؟
 -1الهي  ،ترسانم از بدی خود←چون فعل بر متمّم مقدّم شده است.
-2بزرگ مردی بود خواجه نظام الملک←چون مسند در آغاز جمله ونهاد در پايان آن است .
 -3به شکوفه ها به باران  /برسان سالم ما را ← چون متمّم مقدّم شده است.
-4رسيد مژده كه آمد بهار وسبزه دميد ←.چون فعل بر نهاد مقدّم شده است
*نكته  :در هرچهار جمله  ،اركان دستوری از شيوه ی عادی خود خارج شده است.
-5در بیت زير ،از شیوه بالغي استفاده شده است يا عادی؟ 0/25
خنده های زير لب ،عشوه های پنهاني

بي وفا نگار من ،مي كند به كار من
طلوع مي كند آن آفتاب پنهاني
درياب كنون كه نعمتت هست به دست

كاين دولت و ملک مي رود دست به دست

« بخواهد هم از تو پدر كين من »
 -6چه عاملي در نوشته ی زير منجر به شیوه ی بالغي شده است؟  ←0/25مقدّم شدن متمّم براركان ديگرجمله .
به شکوفه ها به باران  /برسان سالم ما را
 -7دلیل جابه جايي اجزای کالم در عبارت « الهي  ،ترسانم از بدی خود » چیست ؟ 0/25
گيرايي واثربخشي كالم بيشتد مي شود.
-8ويژگي های شیوه ی بالغي رابنويسید.
 -1اين شيوه بيش از اين كه دستوری باشد ،به سبک نگارش نويسنده بستگي دارد و كاربردی ادبي دارد.
-2جای اجزای جمله به تناسب حاالت عاطفي تغييرمي كند وبارمعنايي خاصّي مي يابد.
-3گيرايي واثربخشي كالم بيشتد مي شود.
خود آزمايي درس نهم
-1
الف ) از مصدرهای زيربه ترتيب  ،ماضی مستمر ،آينده ،مضارع اخباری  ،ماضی بعيد  ،بسازيد و آن ها رادرجمله هايی به کار ببريد.
مصدر

ماضي مستمر

اخباريگريستن

آينده

مضارع اخباری

داشت مي گريست خواهد گريست مي گريد

ماضي بعيد
گريسته بود
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جمله بافعل مضارع
كودك مي گريد

فرستادن
ترسيدن

فرستاده بود

داشت مي فرستاد خواهد فرستاد مي فرستد
داشت مي ترسيد

او نامه را مي فرستد

خواهد ترسيد مي ترسد

بود

ترسيده

او از تاريکي مي ترسد
داشت مي ناميد خواهد ناميد
آنها او را سهراب
مي نامد ناميده بود

ناميدن
مي نامند
ب )جمله ها را زير نموداربنويسيد وتعداداجزای اصلی آن ها را مشخّص کنيد.
کودک می گريد
نهاد

او نامه را می فرستد

گزاره

نهاد

گروه اسمی

گروه فعلی

کودک

می گريد

گزاره
گروه اسمی گروه فعلی

گروه اسمی

مفعول
او

فعل
می فرستد

نامه را

توضيح  :با استناد به «دستور زبان فارسی  »1تاليف دکتر وحيديان با همکاری غالمرضا عمرانی ( صفحه  )16مصدر ( فرستادن ) سه جزئی
گذرا به مفعول محسوب شده است .

او از تاريکی می ترسد
نهاد

آنها او را سهراب می نامند
گزاره

گروه اسمی
او

نهاد

گروه اسمی

گروه فعلی

متمم

فعل

ازتاريکی

می ترسد

گزاره

گروه اسمی
آنها

گروه اسمی

گروه اسمی

مفعول

مسند

او را

سهراب

گروه فعلی
فعل
می نامند

پ)جمله ها را درصورت امکان مجهول کنيد وعلّت مجهول نشدن بعضی از آن ها رابنويسيد.
«گريستن »و «ترسيدن» مجهول نمی شوند زيرا گذرا به مفعول نيستند .
ناميدن  :او سهراب ناميده می شود .

فرستادن  :نامه فرستاده می شود.

ت)آيا راه ديگری برای مجهول کردن آن ها می شناسيد ؟
بله ،فعل آن ها را ابتدا با تکواژ سببی ياگذراساز «ان» ،گذرا به مفعول می کنيم و سپس آن ها را مجهول می سازيم
مثل  :گريستن←گرياندن←مريم طفل را گرياند←طفل گريانده شد .
ترسيدن←ترساندن ← مريم بچه را از گربه ترساند ← .بچه ترسانده شد.
-2همه ی جمله ها  ،دو جزئی بدون فعل هستند .
جمله

جمله
نهاد

گزاره

گروه اسمی

نهاد

گزاره

گروه اسمی

گروه اسمی

گروه اسمی

صبح

به خير

نوروزتان

پيروز

عيدتان

مبارک

سفر

به خير

پيوندتان

مبارک

قدم نورسيده

مبارک

دست

خوش

خدا

حافظ

-3تکليف دانش آموزان است .
درس گروه فعلی

نمونه سوال نهايي درس به درس زبان فارسي 3ازخرداد  81تا شهريور94

خرداد ماه 1394
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 -1در عبارت زير ،کدام يك از زمان های داخل کمانك ديده نمي شود؟ 0/25
( مضارع التزامي – ماضي بعید – ماضي استمراری – ماضي التزامي )
« اسب در شکه اش توی جوی پهنی افتاده بود .پی در پی نفس می زد .می خواستند آن را بيرون بياورند» .
 -2شكل ناگذر مصدر « بردن » را بنويسید 0/25 .رفتن
 -3ساختمان فعل کدام يك از جمله های زير ،مرکب است؟ 0/25

( لمس کرد )

*الف) او برگ گل را به آرامی لمس کرد.
ب) کار مداوم او را شاگرد اول دبيرستان کرد.
پ) اين درس بزرگ را از آن استاد فرا گرفتيم.
 -4کدام يك از گزينه های زير ،شكل معلوم فعل جمله « اين ملك مسكوني تا ماه آينده فروخته مي شود » .است؟ 0/25
ب) می فروخت

الف) خواهد فروخت

* ت) می فروشد

پ) بفروشد

شهريور ماه 1394
 -5مصدر « رهیدن » را گذرا کنید 0/25 .رهاندن ( رهانيدن ) ص 0/25 48
 -6ساختمان فعل هر يك از جمله های زير را بنويسید0/5 .
الف ) رستم پس از ماجرای سیاوش ،انتقال سختي از تورانیان گرفت0/25 .

الف ) ساده

ب) بازيكنان تیم ملي ،پرچم کشورمان را در عرصه جهاني برافراشتند0/25 .

ب ) پيشوندی

 -7کدام يك از جمله های زير ،سه جزئي نیست؟ 0/25
* الف) کبوتر از شاخه درخت پريد.

ب) اين داستان خواندنی است.

پ) فالنی از ساکنان اين محل است.

ت) با دانايان درآميز.

 -8در جمله « کار يعني خالقیت و سازندگي » کدام واژه کار فعل را انجام مي دهد؟  0/25يعنی
 -9فعل جمله زير را مجهول کنید0/5 .

« سارا انشای خود را می نويسد».

نوشته می شود

 -10نمودار مناسب جمله زير را رسم کنید و اجزای جمله را در آن قرار دهید0/75 .
« در هفته آينده با دوستان خود به کتابخانه ملی خواهيم رفت» .
خرداد ماه سال 1393
 -11با توجه به عبارت زير ،به پرسش ها پاسخ دهید.
« مالمتم مي کردند که با اين تصديق گران قدر چرا در ايل مانده ای و عمر را به بطالت مي گذراني؟! بازگشتم؛ از ديدار عزيزانم محروم
ماندم» .
الف) زمان کدام يک از فعل ها ،ماضی نيست؟ آن را بنويسيد0/25 .

الف) می گذرانی

ب) يک فعل پيشوندی پيدا کنيد و آن را بنويسيد0/25 .

ب) بازگشتم

 -12شكل گذاری مصدر « ماندن » را بنويسید0/25 .

گذاشتن

 -13در جمله های زير  ،فعل هايي که از مصدر « گرفتن » ساخته شده اند ،از نظر معنا ( کاربرد ) با هم متفاوت دارند0/25 .
الف) خورشيد گرفت.

پ) هنگام دويدن ،عضالت پايم گرفت

ب) خورشيد که غروب کرد دلم گرفت.

 -14با توجه به عبارت زير ،به پرسش ها پاسخ دهید/ 25 .
« انسان هر سال با يادآوری های نوروز به دامن مادر خود ،طبيعت ،باز می گردد .طبيعت به تکرار نيازمند است .نوروز تنها ،فرصتی برای
آسايش و خوش گذرانی نيست .نوروز يعنی داستان زيبايی» .
يک جمله ی استثنايی پيدا کنيد و آن را بنويسيد >..........................نوروز ؛ يعنی  ،داستان زيبايی
 -15نمودار مناسب جمله ی زير را رسم کنید و اجزای جمله را در آن قرار دهید1 .
« سياره ی ما  ،زمين ،تنها يک ماه دارد» .

( به ذکر هسته ی گروه ها ( سياره ) و ( ماه ) نيز نمره تعلّق می گيرد) .

شهريور ماه 1393
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-13در عبارت زير کدام يك از زمان های داخل کمانك  ،به کار نرفته است؟

0/ 25

ماضی نقلی

( مضارع التزامی – آينده – * ماضي نقلي – ماضی ساده )
« يک روز اين فکر به سر تزار افتاد که اگر بداند چه وقت کارها را شروع کند  ،در هيچ کاری ناموفق نخواهد بود» .
 -17کدام يك از فعل های داخل کمانك ،پیشوندی نیست؟ ( برگماشت – بازگردانيد –* يادگرفت – فراگرفت) 0/25
 -18کدام يك از جمله های استثنايي زير دوجزئي نیست؟ 0/25
الف) زيارت قبول

ب) مرحمت شما زياد

* ت) کار يعني خالقیت

پ) دو دو تا چهار تا

 -19شكل گذرای مصدر « دويدن » چیست؟ 0/25

دواندن يا دوانيدن
1 / 25

 -20نمودار مناسب جمله ی زير را رسم کنید و اجزای جمله را در آن قرار دهید.
« گل های رنگارنگ جلوه ی بی مانندی به شهر می دادند» .

( به ذکر هسته های گروه های نهادی ( گل) و مفعولی ( جلوه ) نيز نمره تعلّق می گيرد) .
دی ماه 1393
 -21کدام يك از جمله های زير ،استثنايي نیست؟ 0/25
الف) عيدتان مبارک

* ب) زندگي عقیده است

 -22زمان فعل « داشتند مي رفتند» چیست؟ 0/5

ت ) کار يعنی خالقيت.

پ) سالم
ماضی مستمر

 -23شكل گذاری هر يك از مصدرهای روبه رو را بنويسید.
الف)رفتن >....................بردن

ب) خوابيدن >.................:خواباندن يا خوابانيدن

:

 -24در هر يك از جمله های زير ،ساختمان فعل را مشخص کنید0/5 .
الف) منوچهر روی تخت دراز کشيد  >..........مرکب .

ب) تجربه های بسياری از سفر فراگرفتيم >..........پيشوندی

 -25نمودار مناسب جمله زير را رسم کنید و اجزای جمله را در آن قرار دهید1 / 25 .
« نادان هيچ کس را هم طراز خويش نمی بيند» .
شهريور ماه 1392
 -26اجزای تشكیل دهنده ی کدام يك از جمله های زير ،بیشتر است؟ 0/25
*الف) زندگي يعني عقیده.

ب) دو دو تا چهار تا.

ت) به اميد ديدار.

پ) شب خوش.

 -27در کدام جمله مسند به صورت حرف اضافه و متمم آمده است؟ 0/25
*الف) او از دوستان شما بود.

ب) او از کتاب خانه آمده بود.

پ) او از دوستش رنجيده بود.

 -28ساختمان فعل را در هر يك از جمله های زير مشخص کنید.
الف) سحر به آرامی برگ گل را لمس می کند0/25 .
ب) ورزشکاران ايرانی پرچم پرافتخار ايران را در مسابقات جهانی برافراشتند/25 .
-29شكل گذراشده ی مصدرهای زير را بنويسید 0/5 .الف) خوابيدن ← خواباندن ( خوابانيدن )
 -30زمان فعل « داشتید مي رفتید» را بنويسید0/5 .

ب) افتادن ←انداختن

ماضی مستمر

 -31نمودار مناسب جمله ی زير را رسم کنیدو اجزای جمله را در آن قرار دهید1 / 25 .
« گل های رنگارنگ جلوه ی بی مانندی به شهر ما می دهند» .
(به ذکر هسته ی گروه نهادی(گل)وهسته ی گروه مفعولی(جلوه)و هسته ی گروه متممی(شهر) نيز نمره تعلق می گيرد) .
دی ماه 1392
 -32اجزای تشكیل دهنده ی کدام يك از جمله های استثنايي زير ،کمتر است؟ 0/25
الف) زندگی يعنی عقيده

پ) شب خوش

ب) دو دو تا چهار تا
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* ت) به امید ديدار

 -33در کدام جمله متمم اسم به کار رفته است؟ 0/25
الف) او از دوستان سحر است.

* ب) عالقه ی او به هنر زياد است.

پ) او از دوستش رنجيد.

 -34در کدام گزينه ،پیشوند هیچ معنای تازه ای به فعل ساده نمي افزايد؟ 0/25
*الف) برافراشتن

ب) برآمدن

ت) برداشتن

پ) برگشتن

 -35نمودار مناسب جمله ی زير را رسم کنید و اجزای جمله را در آن قرار دهید1 / 25 .
« اين درس بزرگ را از آن دوست دانا آموختم » .
( به ذکر هسته ی گروه ها ( درس ) و ( دوست ) نيز نمره تعلق می گيرد) .
خرداد ماه سال 1391
 -36با توجه به عبارت زير به پرسش ها پاسخ دهید.
« پاکبازان واقعی  ،در روابط انسانی بی تفاوتی را جايز نمی شمارند و اگر پيشامد ناگواری برای هم نوعانشان روی دهد ،از منافع خويش در
می گذرند» .
الف) ساختمان کدام فعل  ،مرکب است؟ 0/25

روی دهد

ب) ساختمان کدام فعل  ،پيشوندی است؟ )0/25

در می گذرند

پ) نقش دستوری واژه ی « خويش » را بنويسيد./25 .

مضاف اليه

 -37با توجه به جمله ی زير موارد خواسته شده را بنويسید: .

0/5

« نويسنده در اين داستان با زبان طنز آميز ،به نکوهش ويژگی دورويی می پردازد» .
الف) يک متمّم اختياری ( قيدی )  :اين داستان

ب) يک متمّّّم اجباری ( فعلی )  :نکوهش ويژگی دورويی

 -38نمودار مناسب جمله ی زير را رسم کنید و اجزای جمله را در آن قرار دهید1 / 25 .
« مطالعه ی ادبيات سرزمين ها  ،چگونگی تحوالت فرهنگی ملت ها را به نسل جوان ما می آموزد» .
 -39فعل « داشتیم مي دويديم » را با حفظ شخص به زمان « مضارع التزامي » ببريد .بدويم
شهريور ماه سال 1391
 -40فعل جمله ی « برگ از درخت افتاد» را گذرا کنید.

انداخت

 -41زمان فعل مشخص شده در جمله ی زير را بنويسید0/25 .

مضارع التزامی

« اصالن گاری اش را آورده بود کنار استخر تا با کدخدا بروند خاتون آباد» .
 -42در هر يك از جمله های زير ساختمان فعل را مشخص کنید
پيشوندی

الف) آل بويه ،پسر خليفه را به جای او برگماردند0/25 .
ب) نيلوفر با انگشتان کوچکش  ،گلبرگ لطيف گل را لمس می کند0/25 .

مرکب

پ) تک و تنها با فانوس روشنش روی پشت بام طويله نشسته بود0/25 .

ساده

 -43در کدام جمله مسند به صورت « حرف اضافه و متمم » آمده است؟ 0/25
*الف) مريم از دوستان ما بود .

ب) منوچهر از مدرسه آمده بود.

پ) محسن از دوستش رنجيده بود.

 -44کدام يك از جمله های استثنايي زير دو جزئي است؟ 0/25
*الف) شب خوش

پ) به اميد ديدار

ب) زندگی يعنی عقيده

 -45در جمله ی « مهارت زهرا در تدريس  ،از افتخارات اوست » .کدام واژه متمم اسم است؟ 0/25
 -46نمودار مناسب جمله ی زير را رسم کنید و اجزای جمله را در آن قرار دهید1 .

دريس

« پرچم علم و دانش را برافرازيم» .

دی ماه سال 1391
 -47کدام يك از جمله های زير ،استثنايي سه جزئي است؟ 0/25
الف) مريم از دوستان ما بود.

* ب) زندگي يعني عقیده.
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پ) به اميد ديدار.

 -48زمان فعل های مقابل را بنويسید .الف) نمی خواندند

ب) دارم می روم 0/5

الف) ماضی استمراری
 -49جمله ی « کودک خوابید » را گذرا کنید0/5 .

ب) مضارع مستمر

/5

 -کودک را خوابانيد ( .خواباند ) 0/5

 -50نمودار مناسب جمله ی زير را رسم کنید و اجزای جمله را در آن قرار دهید1 / 25 .
« اين کتاب را از کدام کتاب فروشی خريده ای ؟ »
( به ذکر هسته های گروه مفعولی ( کتاب ) و گروه متممی ( کتاب فروشی ) نيز نمره تلق می گيرد ) .رسم صحيح نمودار
خرداد ماه سال 1390
 - 51از فعل « رسیده بودند » با حفظ شخص ،زمان « مضارع مستمر » بسازيد/25 .

دارند می رسند

 -52انواع متمم را در جمله های زير مشخص کنید.
الف -عالقه ی او به مطالعه تحسين برانگيز است0/25 .

متمّم اسم

ب -اطراف حياط مدرسه به شکل زيبايی گل کاری شده بود/25 .

متمّم قيدی ( اختياری )

پ -نيلوفر ،گلبرگ های لطيف خود را به باد سپرد/25 .

متمّم فعلی ( اجباری )

 -53نمودار مناسب جمله ی زير را رسم کنید و اجزای جمله را در آن قرار دهید1 / 25 .
« عطار نيشابوری  ،قدرت بيان فرزند بهاء ولدرا شايسته ی تحسين ديد» .
به ذکر هسته های گروه های اسمی ( عطار  ،قدرت  ،شايسته ) نيز نمره تعلق می گيرد.
شهريور ماه سال 1390
 -54از فعل « خوانده اند» با حفظ شخص ،زمان «ماضي مستمر » بسازيد0/25 .
 -55شكل گذرای مصدر « ماندن » را بنويسید0/25 .

داشتند می خواندند

گذاشتن

 -56در جمله ی « مهارت شما در قرائت قرآن قابل تحسین است » .متمم اسم را مشخص کنید 0/25 .قرائت قرآن يا قرائت
 -57جمله ی « به امید ديدار » چند جزئي است؟  0/25يک جزئی استثنايی
 -58نمودار مناسب جمله ی زير را رسم کنید و اجزای جمله را در آن قرار دهید« منتقدان ،گاهی به بررسی زيبايی های آثار بزرگ ادبی می
پردازند» .
دی ماه سال 1390
 -59کدام يك از ويژگي های زير درباره ی فعل « مي نشانديم» نادرست است؟ 0/25
الف) اول شخص جمع

ب) ماضی استمراری

*ت) ناگذر

پ) معلوم

 -60در کدام يك از مصدرهای زير ،افزودن پیشوند « بر » تفاوت معنايي ايجاد مي کند؟ 0/25
*الف) انداختن

ب) افراشتن

 -61با توجه به عبارت زير به پرسش ها پاسخ دهید.
« او بسيار به خود می بالد ،زيرا از جوانان ايرانی است و عالقه ی زيادی به کار دارد» .
الف) گروه مسندی را بنويسيد0/25 .

از جوانان ايرانی

ب) کدام واژه « متمم اسم» است؟ 0/25

کار

پ) کدام واژه « متمم فعل » است؟ 0/25

خود

 -62جمله ی « سنگ از کوه افتاد ».را گذرا کنید0/5 .

سنگ را از کوه انداخت

 -63از مصدر « نگريستن »سوم شخص جمع در زمان مضارع مستمر بسازيد0/5 .
 -64جمله ی « هفته ی آينده کتاب را خواهم فرستاد » .را مجهول کنید0 /5 .

دارند می نگرند
هفته ی آينده کتاب فرستاده خواهد شد

 -65نمودار مناسب جمله ی زير را رسم کنید و اجزای جمله را در آن قرار دهید1 / 25 .
«گروهی از منتقدان  ،توجه به شعر و ادب را عامل رشد عاطفی می شمارند» .
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 -66با توجه به عبارت زير به پرسش ها پاسخ دهید.
« او بسیار به خود مي بالد ،زيرا از جوانان ايراني است و عالقه ی زيادی به کار دارد» .
الف) گروه مسندی را بنويسيد0/25 .

پ) کدام واژه « متمم فعل » است؟ 0/25

ب) کدام واژه « متمم اسم» است؟ 0/25

شهريور ماه 1389
 -67با توجه به جمله ی  « :شب هنگام ،به ماه تابناک آسمان بنگريد» .
الف) جمله چند جزئی است؟ 0/25

ب) نمودار جمله را رسم کنيد و اجزای اصلی جمله را در نمودار قرار دهيد1 .

پ) کدام گروه قابل حذف است؟ 0/25
 -69جمله ی زير را با گذرا کردن فعلش دوباره نويسي کنید0/5 .
« دانش آموزان اين مدرسه ،برای شرکت در مسابقه ،به اردو می روند».
 -70با توجه به جمله ی زير به هر يك از سوال پاسخ دهید.
« دبير محترم ادبيات فارسی يک بيت شعر از نويسنده ی کتاب موسيقی شعر ،دکتر شفيعی کدکنی ،خواند».
فعل جمله را با حفظ شخص به « مضارع مستمر » تبديل کنيد0/25 .
 -71در جمله ی « شرايط کارآموزی در اين آموزشگاه را از صاحب نظر آن  ،بايد فرا گرفت» فعل جمله چه ساختمانی دارد؟
دی ماه سال 1389
 -72جمله ی زير را تبديل به ناگذر کنید0/5 .
« خواندن آيات الهی ،خشم و نفرت را از خانه ها می بَرَد >........ » .خشم و نفرت از خانه ها می رود.
 -73با توجه به جمله ی  « :با خواندن داستان های پیامبران  ،درس زندگي را فرا مي گیريم» .
الف) ساختمان فعل جمله را بررسی کنيد >.........25 .پيشوندی
ب) فعل جمله را با حفظ شخص تبديل به ماضی استمراری کنيد >............./0/25 .فرا می گرفتيم
پ) نمودار مناسب جمله را رسم کنيد و جمله را در نمودار قرار دهيد >..........1 .رسم صحيح نمودار
خرداد ماه سال 1388
 -74با توجه به جمله ی « قطرات شبنم لبخندزنان بر روی برگ گل مي نشستند » .به سواالت زير پاسخ دهید.
الف -فعل جمله را با حفظ شخص به « مضارع مستمر » تبديل کنيد>......... 0/25 .دارند می نشينند
ب -فعل جمله ( می نشستند ) را گذرا کنيد >.................0/25 .می نشاندند يا می نشانيدند
پ -آيا می توان فعل جمله را به صورت مفرد به کار برد؟ چرا؟  >...........0/5خير

زيرا دارای جان بخشی است.

 -75در جمله ی « حافظ از شاعران بزرگ جهان است » .متمم به جای کدام نقش آمده است؟  >.......0/25مسند
 -76جمله ی « به امید ديدار » چه نوع جمله ی استثنايي است؟  >.............. 0/25يک جزئی بی فعل
 -77نمودار مناسب جمله ی زير را رسم کنید و جمله را در نمودار قرار دهید1 .
« هر صبح و شام به مظاهر لطف الهی می نگرم» .

رسم صحيح نمودار 1

شهريور ماه 1388
 -78وجه فعل جمله ی « بايد دوستان ،به خانه ی شما بیايند» را بنويسید0/25 .
 -79با توجه به جمله ی « :مادربزرگ مهربان من در خانه ی ما مي ماند» .

فعل جمله را گذرا کنيد0/25 .

 -80جمله ی « امروز پیام تبريكي برای موفقیت دوستم مي فرستم » را مجهول کنید0/5 .
 -81با توجه به عبارت زير به هر يك از سواالت داده شده پاسخ دهید.
« شاعر پرآوازه ی شيراز ،حافظ  ،با بيان مضامين عميق عاشقانه – عارفانه ،ما را از توجه به ظواهر دنيوی رهانده است» .
الف) فعل جمله را با حفظ شخص تبديل به مضارع التزامی کنيد0/25 .
ب) نمودار مناسب جمله ی فوق را رسم کنيد و جمله را در نمودار قرار دهيد1 / 25 .
 -82امروز پیام تبريكي برای موفقیت دوستم فرستاده مي شود0/5 .
خرداد 1387
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 -83جمله گذرای زير را تبديل به ناگذر کنید.
« بادهای بهاری عطر خوش بهار نارنج را به سوی ما آورد» .
 -84نمودار مناسب جمله زير را رسم کنید و جمله را در نمودار قرار دهید.
« با خواندن غزليات حافظ و تامّل در اشعار وی ،حافظ را رند می دانيم» .
 -85کدام يك از فعل های پیشوندی زير با فعل ساده نوع خويش تفاوت معنايي يا کاربردی دارد؟
الف) برشمردن

ج) برافراشتن

ب) برانداختن

 -86با توجه به عبارت زير فعل جمله را از نظر ساختمان بررسي کنید.
« عالمه ی بزرگ ،استاد علی اکبر دهخدا  ،با تدوين لغت نامه خدمت فرهنگی بی نظيری انجام داد» .
شهريور 1387
 -87در عبارت  « :وقتي خبر پیروزی رزمندگان اسالم از راديو اعالم شد ،پدر سر به آسمان برداشت و گفت :شكر خدا»
الف) کدام فعل حذف شده است؟ قرينه ی آن را بنويسيد0/5 .
ج) نمودار جمله ی اول را رسم کنيد1 .

ب) جمله ی اول چند جزئی و گذرا به چيست ؟ 0/5
د) ساختمان فعل جمله ی دوم را بنويسيد0/25 .

دی 1387
 -88با توجه به عبارت « ستارگان مانند چراغ نیمه مرده ی شبانان در پناه قله ها به سر مي بردند و فروغ کم سوی خود را بر سطح سیاه
افق ،اين آسمان تیره و تار ،مي پاشاندند01/5 » .
الف) فعل « به سر می بردند » چه ساختمانی دارد؟

ب) فعل « می پاشاندند » .:چه زمانی دارد ؟  .2گذرا است يا ناگذر ؟

خرداد ماه 86
 -89جمله ی « شاخه های عظیم به وضعي موحش سیخ ايستاده بودند » چند جزئي است ؟ اجزای آن را زير نمودار درختي ببريد.

شهريور سال 1386
 -90جمله ی زير را با گذرا کردن فعلش ،دوباره نويسي کنید0/5 .
« هرگز شکوه فرهنگ و تمدن ايرانی از نظر جهانيان نيفتاد »
 -91با توجه به جمله ی « گل های سرخ شقايق در دامنه ی کوه ها شكفت » به سواالت زير پاسخ دهید.
الف) جمله چند جزئی است؟ 0/25

ب) نمودار جمله را رسم کنيد و اجزای اصلی آن را در نمودار قرار دهيد0/75 .

ج) کدام گروه قابل حذف است ؟ چرا؟ 0/5

د) فعل جمله را تبديل به مضارع مستمر کنيد0/25 .

دی ماه 1386
-92جمله ی زير را با گذرا کردن فعلش دوباره نويسي کنید0/5 .
« سايه ی هما بر سر موجودات جهان افتاد» .
 -93با توجه به جمله ی زير ،به سواالت داده شده پاسخ دهید.
« حکيم ابوالقاسم فردوسی  ،برجسته ترين حماسه سرای ايران و جهان ،با خلق اثر عظيم خود ،پرچم افتخار را در سراسر جهان برافراشت» .

الف -در عبارت باال يک واژه ی مرکب بيابيد0/25 .

ب -واژه ی « سراسر » از نظر ساخت چگونه است؟ 0/25

ج -کدام کلمه « شاخص » است؟ 0/25

د -فعل جمله از نظر ساختمان چگونه است؟ 0/25

 -94نمودار صحیح جمله ی زير را رسم کنید و جمله را در نمودار قرار دهید1./ 25 .
« در بی کران هستی چگونه خود را دانای کل می پنداری ؟ »
خرداد ماه 1385
 -95در جمله ی زير کدام گروه را مي توان حذف کرد؟ چرا؟

0/75

« با چشمان گشاد به مردم نگاه می کرد» .
 -96با توجه به متن زير به سواالت پاسخ دهید:
« گويی در ميان اين کاروان کوچک ،بذر عشق پاشيده بودند؛ عشقی که زندگی و شادی می آفريد و در برابر دروغ و خودخواهی ،
سرسختانه می ايستاد و برای راستی و حقيقت تالش می کرد» .
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الف) فعل « پاشيده بودند » را مجهول کنيد ( .با همين زمان و شخص )

0/5

ب) هر يک از واژه های مشخص شده از نظر ساختمان چگونه اند؟ 0/75
/75

پ) فعل جمله ی آخر ساده است يا مرکب ؟ چرا؟

 -97نمودار جمله ی « خاطرات تلخ و شیرين زندگي ،پیمانه ی حیات آدمي را پر مي سازند » .را رسم کنید و اجزای اصلي آن را نشان
دهید.

1

شهريور سال 1385
 -98به جمله ی « هنگامِ غروب ،خورشید سرخيِ دلپذيرِ خود را به آسمان مي دهد » .دقت نمايید و به سواالت پاسخ دهید:
الف) جمله چند جزئی است؟ اجزای اصلی آن را به زير نمودار درختی ببريد1 / 25 .
 -99با توجه به جمله ی:

« ققنوس بر روی تلّ هيزم خود نشسته بود» .

الف) زمان و شخص فعل آن را بنويسيد.

ب) جمله را به طور کامل گذار به مفعول کنيد0/5 .

0/5

خرداد ماه 1384
 -100با توجه به عبارت زير « :باران مي باريد .ريزش آب از ناودان و بوی تند کاه گل او را بي تاب مي کرد» .
الف) واژه ی « کاه گل » از نظر ساختمان چه نوع کلمه ای است؟
 -6جمله ی زير ،چند جزئی و گذار به چيست؟ 0/5

 0/5ب) فعل « می باريد » را به صورت ماضی مستمر بنويسيد.
« مادر کنار فرزند اشک شوق می ريزد» .

 -101در جمله ی زير ،متمم اسم را پیدا کنید0/5 .

« نفرت از بيگانگان در دل هر انسان آزاده ای نهفته است » .

 -102در نوشته ی زير نوع افعال را از نظر ساختمان ( ساده  ،پیشوندی و مرکب ) را بنويسید0/5 .
« او با سخنان دلنشين خود به ما اميد می داد و به تالش بيشتر وامی داشت» .
 -10فعل جمله های زير را گذرا کنید0/5 .

الف) پرنده از روی شاخه ی درخت پريد.

ب) برگی روی زمين افتاد.

 -103در جمله ی زير ،کدام واژه را معادل فعل « است » محسوب مي کنیم؟ 0/25
« شناخت يعنی جدا کردن ارزنده از بی ارزش در همه ی شئون زندگی» .
شهريور 84
 - 104با توجه به عبارت « ققنوس به آرامي بر توده ی هیزم نشست1 : » .
ب -جمله را به صورت مجهول بنويسيد.

الف -با افزودن تکواژ متعدی ساز ،فعل جمله را متعدی کنيد.
 -105افعال مشخص شده در عبارت زير ،از نظر ساختمان چگونه اند؟

0/5

« گاندی سال های زندگی اش را در پانسيون های ارزان قيمت گذراند و از معاشرت با سفيدپوستان روی برتافت .
 -106با توجه به نوشته ی زير « :خانواده ام چادرنشین بودند و سراسر عمرشان را در چادر باز عشايری گذرانده بودند ،بنابراين زندگي
در اتاقكي تنگ برايشان دشوار بود » .زمان و نوع فعل « گذارنده بود » چيست؟

.0/5

دی ماه سال 1384
 -107با توجه به عبارت زير :ققنوس ،پرنده ی تاريخ ساز که از شرق بر مي خیزد و در آسمان بي رويا و کابوس وار ملت ها  ،بال هايش
را مي گشايد.
الف) يک واژه ی مرکب بيابيد.

ب) فعل جمله ی اول از نظر ساختمان چگونه است؟

پ) کدام جمله ی عبارت « گذرا » و کدام « ناگذر» است؟

ت) فعل جمله ی دوم را به صورت ماضی استمراری بنويسيد.

 -108نام اجزای اصلي را در جمله ی زير بنويسید1 .

پدرم ليسانسم را به ديوار گچ فرو ريخته ای اتاقمان آويخت.

خرداد ماه سال 1383
 -109با توجه به عبارت زير به سواالت مطرح شده پاسخ دهید2 .
« جامعه با تکرار نيرومند می شود .احساس با تکرار جان می گيرد و نوروز داستان زيبای طبيعت است» .
الف -زمان و نوع فعل « می شود» را بنويسيد.

ب -فعل «می گيرد » را مجهول کنيد.

 -110با توجه به عبارت زير:
« شش روز از ماندن ما در بیشه مي گذشت ،هنگام ظهر  ،آرام و بي صدا به درختي تكیه داده ،در انديشه ای فرو رفته بوديم1 » .
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الف -ساختمان افعال را مشخص کنيد.

ب -در دو جمله ی پايانی عبارت ،حذف فعل به چه قرينه ای است؟

شهريور ماه 1383
 -111جمله ی « رزمندگان پیروز گرديدند » .را به جمله ی « چهار جزئي گذرا به مفعول و مسند » تبديل کنید0/75 .
 -112با توجه به عبارت زير « :نشاطي دوباره در میان مسافران افتاد .همه نیروی تازه يافته بودند .از هر دری سخن مي گفتند ،سخن
هايي از خاطرات شیرين و رنگین» .
الف -فعل « يافته بودند » از نظر ساختمان چه نوع فعلی است؟ 0/25
ب -در دو جمله ی پايانی عبارت ،کدام فعل حذف شده است؟ به چه قرينه ای؟ 0/5
دی ماه سال 1383
 -113از مصدر « خوردن » مضارع مستمر ،دوم شخص مفرد بسازيد0/5 .
 -114فعل های « پريد » و « رفت » را گذرا کنید0/5 .
 -115جمله ی « شعر يعني کالم خیال انگیز » چه نوع جمله ای است ؟ نمودار آن را رسم کنید1 .
خرداد ماه سال 1382
 -116در جمله های زير نوع افعال را از نظر ساختمان ( ساده  ،پیشوندی و مرکب ) مشخص کنید0/5 .
« او با سخنان دلنشين خود ،ما را به آينده اميدوار کرد و به تالش بيشتر واداشت» .
شهريور ماه 1382
 -117در جمله های زير ساختمان فعل ها را مشخص کنید0/5 .
الف -خانه ی علی آتش گرفت .

ب -کجاداشتی می رفتی؟

 -118جمله ی زير چهارجزيي است ،نام اجزای اصلي آن را بنويسید1 .

« اهل بيابان چنين هوايی را گرگ و ميش می نامند.

دی ماه 1382
 -119فعل جمله ی « دوستان من آمدند» را گذرا کنید0/5 .
 -120با توجه به عبارت زير به سواالت پاسخ دهید2 :
من زندگانی را در چادر و يا شيهه ی اسب آغاز کردم ،در چهار سالگی پشت قاش زين نشستم  .چيزی نگذشت که تفنگ خفيف به دستم
دادند  .تا ده سالگی حتی يک شب هم در شهر به سر نبردم.
الف -چرا فعل « آغاز کردم » مرکب است؟

ب -هر يک از جمله های مشخص شده چند جزيی و گذرا به چه هستند؟

ج -فعل مشخص شده از نظر ساختمان چه نوع فعلی است؟
خرداد 81
 -121جمله ی « کار يعنی خالقيت و سازندگی » چه نوع جمله ای است؟ نمودار آن را رسم کنيد1 .
 -122به کمک مصدر های « گرفتن » و « گرداندن » فعل پيشوندی بسازيد0/5 .
 -124با توجه به عبارت زير به سواالت پاسخ دهيد1/ 5 :
نور خورشيد می تابيد ،هوا آفتابی بود .بيشتر مردم در پارک ها نشسته بودند.
الف -زمان و نوع فعل های مشخص شده را بنويسيد.

ب -جمله ی « هوا آفتابی بود» چند جزئی وگذرا به چيست؟

 -125جمله ی « کودک خوابید » را گذرا به مفعول کنید0/5 .
شهريور ماه سال 81
 -126فعل جمله ی « کودک روی زمين نشست » را گذرا به مفعول کنيد0/5 .
 -127نقش قسمت مشخص شده را بنويسيد « .حافظ  ،شاعر بزرگ ايران ،شهرت جهانی دارد» 0/5 .
 -128فعل جمله ی « کودک روی زمين نشست » را گذرا به مفعول کنيد0/5 .
 -129نقش قسمت مشخص شده را بنويسيد « .حافظ  ،شاعر بزرگ ايران ،شهرت جهانی دارد» 0/5 .
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 -130با توجه به متن زير به سواالت پاسخ دهيد2 / 25 :
« در گنجه ی کوچک کلمانسو سه کاله می بينيد  .يکی شاپوی اوست که کاله رسمی او بود .ديگری کپی اوست که هنگام گردش به سر می
گذاشت» .
الف -زمان و نوع فعل مشخص شده را بنويسيد.

ب -در جمله ی اول مفعول کدام است؟

پ -يک اسم مشتق پيدا کنيد.

ت -گروه اسمی « کاله رسمی » چند تکواژ و چند واژه دارد؟

ث -فعل « می بينيد » را به صورت ماضی بعيد درآوريد.
 -131جمله ی « ما به مشاهير بزرگ خود می نازيم » گذرا به چيست؟ نمودار اين جمله را رسم کنيد1/25 .
دی ماه سال 1381
 -132جمله ی « او از تاريکی می ترسد » را با گذرا کردن فعلش بازنويسی کنيد0/5 .
 -133نمودار جمله ی « مردم او را پهلوان می نامند » را رسم کنيد1 .
 -134حرف اضافه ی ويژه ی مصدرهای روبرو را بنويسید .الف -جنگيدن

ب -برخوردن

0/5

سرسبزباشید

درس هشتم

زندگي نامه نويسي

 .1زندگي نامه چیست؟ زندگی نامه گونه ای از نوشته های تشريحی است .که به شرح تاريخ زندگی افراد می پردازد.
 .2زندگي نامه گونه ای از نوشته های...............است.

تشريحی

 .3برای نوشتن زندگي نامه ی هريك از بزرگان کشور چه بايد کرد ؟
بايداطالعات گوناگون وپراکنده رادرکمال دقّت وصحّت وصداقت گردآوری وتنظيم کرد .
 .4روش های گردآوری اطالعات را برای نوشتن زندگي نامه نام ببريد؟
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 -1مشاهدات شخصی  -2پرسش از افراد مطلع  -3مطالعه آثار کسی که زندگی نامه او را می نويسم و برداشت کردن از آن ها  -4استفاده
از منابع کتاب خانه ای مانند :کتاب های شرح حال ،تذکره ،يادنامه ها و ...
 . 5از منابع کتاب خانه ای که در نوشتن زندگي نامه مورد استفاده قرار مي گیرد ،دو نمونه نام ببريد؟
کتاب های شرح حال ،سيره و مغازی ،تذکره ،کتب رجال ،يادنامه ها ،دايره المعارف ها ،اطلس های تاريخی ،فرهنگ ها ،مجالت و روزنامه ها
(ذکر دو مورد کافی است)
-6درنوشتن زندگي نامه ازکدام مهارت های نگارشي متوان بهره برد ؟
توصيف  ،تشريح  ،ساده نويسی  ،آغاز ،پايان وعنوان مناسب
-7برای طرح يك زندگي نامه سه پرسش بنويسید.
-1تارخ تولّد  ،خانواده  ،شهرت -2مراحل رشد ونمو در کودکی و نوجوانی  -3انديشه ها وافکار
 -8برای اين که زندگي نامه حالتي معمول و عادی نداشته باشد ،به چه گونه مي توان نوشت؟
می توانيم آن را به گونه ای متفاوت آغاز کنيم مثال .1 :باشيوه ی طرح يک سوال  .2با شيوه ی رمان گو نه يا داستان وار
 -9در متن زير نويسنده برای اين که نوشته را از حالت معمول و عادی بیرون آورد ،از چه شیوه ای استفاده کرده است؟ 0/25
« اصالحگر بود يا قديس يا سياستمداری بی پروا ؟ در نظر اکثريت جهانيان « موهانداس  .ک .گاندی » اصالحگری انقالبی بود .پيروانش در وی
چون قديسی می نگريستند ولی در چشم بسياری از کارمندان اداری و نظامی بريتانيا ،وی سياستمداری بی پروا بود» .
شیوه ی طرح سوال
 -10شكل رمان گونه را در نوشتن زندگي نامه توضیح دهد؟
در اين گونه آثار ،نويسنده سعی می کند براساس مستندات تاريخی و با اتکا به واقعيت های موجود ،زندگی يکی از بزرگان را در قالب يک
ماجرا بنويسد.
ال رمان گونه دارند  ،نويسنده سعي مي کند بر اساس  ..................و با اتكا .................
 -11در زندگي نامه هايي که شكلي کام ً
زندگي يكي از بزرگان را در قالب يك ماجرا بنويسید .
 -12درنوشته ی زير که بخشي از زندگي نامه ی مال صدرای شیرازی است  ،نويسنده ازچه شیوه ای بهره برده است ؟
« ابراهيم نگاه را از الی در گذراند و به محمد انداخت .محمد با چشمان بسته سخن می گفت  .اما چاره ای نبود  .الی چشم ها را آهسته باز
کرد و گفت  :عاقبت اين نور مرا کور خواهد کرد  .پدر در را تمام گشود ؛ با چاشنی خشونت » .
-13چه چیزی ممكن است از جنبه ی تاريخي زندگي نامه بكاهد؟ رنگ ادبی زندگی نامه
 -14چرا بايد دقت کرد تا رنگ ادبي زندگي نامه از جنبه تاريخي آن نكاهد؟
زيرا اغراق و بزرگ نمايی هنگام توصيف ممکن است نويسنده را از واقعيت دور سازد.
-15درنوشتن زندگي نامه چه عاملي نويسنده را از واقعییت دور مي کند ؟ اغراق وبزرگ نمايی
-16چه ويژگي هايي در نويسنده سبب مي شود که يك زندگي نامه اعتبار داشته باشد ؟ امانت و دقّت نويسنده
-17چرا در نوشتن يك زندگي نامه  ،اغراق و بزرگ نمايي تأثیر منفي دارد ؟ زيرا نويسنده را از واقعيّيت دور می کند.
 -18چرا در نوشتن يك زندگي نامه بايد به واقعیات زندگي شخص مورد نظر تكیه کرد؟
به اين جهت که زندگی نامه از نظر تاريخی و فرهنگی اعتبار داشته باشد.
 -19در هنگام نگارش زندگي نامه چه نكاتي را بايد در نظر داشت؟
 .1رعايت نکات فنّی  .2رعايت امانت و دقّت  .3تکيه بر واقعيّات و دوری از حدس وگمان .4دوری از تعصّب و غرض ورزی
 -20زندگي نامه ها چه زماني سهم و ارزش خود را درپژوهش های تاريخي و فرهنگي حفظ مي کنند ؟
زمانی که به دوراز تعصّب و غرض ورزی نوشته شوند.
 -21چرا بايد زندگي نامه دور از تعصب و غرض ورزی نوشته شود ؟
زيرا بايد بتواند سهم خود را در پژوهش های تاريخی و فرهنگی حفظ کند.
-22چه ويژگي نويسنده به يك زندگي نامه اعتبار مي بخشد؟ امانت و دقّت نويسنده
 -23به سبب کدام ويژگي ها تاريخ بیهقي از ديگر کتب تاريخ ممتاز شده است؟ امانت و دقّت نويسنده در نگارش کتاب
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* کتاب " مردی در تبعيد ابدی" نوشته نادر ابراهيمی درباره ی رندگی مالصدرای شيرازی است به شيوه ی رمان گونه .
* کتاب "شعله ها ی نبوغ "نوشته ی لوول تامس در باره ی زنگی گاندی است که محمد سعيدی آن را ترجمه کرد.
* کتاب" پلّه پلّه تا مالقات خدا "نوشته ی عبدالحسين زرين کوب درباره ی زندگی موالنا به شيوه ی رمان گونه است.

بیاموزيم
 .1فاصله ی میان واژه ای چیست ؟ بين واژه ها فاصله معيّنی وجود دارد که به آن " فاصله ی ميان واژه ای " می گويند .
.2حفظ «فاصلهی میان واژه» ها نشانهی چیست؟ استقالل واژه ها از يکديگر
.3رعايت نكردن فاصلهی میان واژهای باعث  : ...بدخوانی و بد فهمی مطالب میشود.
.4فاصلهی بین واژههای يك متن ،تقريباً چند برابر فاصلهی حرفهای يك واژه است؟ تقريبا دوبرابر
.5منظور از فاصله ونیم فاصله در اصطالح حروف چین ها چیست ؟
حروف چين ها به فاصله ميان واژه ای فاصله و به فاصله ی ميان حرفی نیم فاصله می گويند.
 .6فاصلهی میان حرفي چیست ؟ فاصله ی معيّن بين حروف يک واژه
.7درعبارت زيرچند فاصله ی میان واژه ای و چند فاصله ی میان حرفي وجود دارد ؟
سرتاسر باغ چهل ستون را گشتم .
فاصله ی میان واژه ای  4 :مورد (سرتاسر -باغ -چهل ستون -را -گشتم )
فاصلهی میان حرفي  6 :مورد (سر -تا -سر /با -غ/چهل -ستون  -ر -ا )
* فاصله ی اجزای ( حروف ) واژه های مرکّب ،مشتق  ،مشتق -مرکّب  ،وند های صرفی و فعل های کمکی تابع قاعده ی فاصلهی ميان حرفی
است  .مانند  :بررسی  ،دانش آموز  ،داوطلب  ،سواد آموزی  ،سرتا سر  ،شترسوار  ،دادستان  ،ناخوانا  ،کتاب ها  ،زنده رود  ،سی وسه پل ،
چهل ستون  ،برگشتن  ،دست مايه  ،دانش آموزی  ،بزرگ تر  ،رفته است  ،خواهدآمد  ،گزارش نويسی  ،خواسته بود  ،گرفته شد.
*فاصله ی بين واژه های ساده  ،مرکّب  ،مشتق  ،مشتق -مرکّب تابع قاعده ی فاصله ی ميان واژه ای است  .مثل متن های سؤال و جواب
نوشته شده دراين صفحه يا متن های ديگر.
* با توجّه به معيار شناخت فاصله ی ميان واژه ای و فاصلهی ميان حرفی می توانيم واژه ها و مرزآن ها را مشخّص کنيم و آن ها را از هم جدا
کنيم و ساخت آن ها راتشخيص دهيم .

درس دهم
رديف نامطابق ها

نامطابق های اماليي
مثال

توضيح

1

«خوا» /خا/

خواب،خواهر ،خواهان،خوار

اين کلمات در فارسی امروز محدود هستند.

2

«ست»

ماست بند ،دستيار ،درست کار ،مٌشت

«ست»و«شت»دراين کلمات و مشابه آن ها به صورت

و«شت/س/و/ش/

زنی ،پستچی  ،پشتکار ،دست گيره

/س/و/ش /تلفّظ می شوند.
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3

« نب »  /مب /

پنبه ،شنبه ،دنبال ،زنبور ،منبع  ،انبار

«ن»در اين کلمات و مشابه آنها به صورت /م /تلفّظ می شود.

4

«جت » /شت /

اجتماع ،اجتناب ،مجتمع ،پنج تا،

«ج»در اين کلمات ومشابه آن ها به صورت /ش/تلفّظ می شود

مجتبی
 -1نامطابق های اماليی جيست ؟ آن است که شكل اماليي (نوشتاری ) واژه ها با تلفظ ( گفتار ) آن مطابق وبرابر نیست .
 -2زبان نوشتار بهطور طبيعی معادل و مطابق با  ...است .زبان گفتار
-3منظور از جمله ی « زبان نوشتار به طور طبيعی معادل و مطابق با زبان گفتار است » چيست ؟
آن است که شكلِ امالييِ کلمات تابع شكل آواييِ آن هاست.
 -4شکلِ اماليیِ کلمات تابع چيست ؟ شكلِ امالييِ کلمات تابع شكل آواييِ آن هاست.
-5چه عواملی سبب ايجاد نامطابق های امالايی می شوند ؟
-1تغییرپذيری سريع تربرخي ازواژه هابراثر گذشت زمان
-2تغییرات بعضي ازواج ها در هم نشیني با واج های ديگر ( فرآيندهای واجي کاهش وابدال )
-6جرا شکل نوشتارينوشتاری واژه هايی مانند «خواهر» و «خواستن» و...با شکل گفتاری آن ها تفاوت دارد ؟
به علت تغییرپذيری سريع ترزبان گفتاراز زبان نوشتاربراثر گذشت زمان
-7ايجاد تحوّالت زبان در نوشتار چه تفاوتی با ايجاد تحوّالت درگفتار دارد ؟
تحوالت درنوشتار کندترودر گفتار سريع تر وبیشتر است .
-9علّت تغيير در گفتار چيست ؟ (برای مطالعه )
آن است که زبان به سوی سادگی پيش می رود واين تحوّل سريع در گفتار منعکس می شود .
 -10کلماتی مانند «خواهر» و «خواستن» در قرن های گذشته چگونه تلفّظ می شده اند ؟
 /خُو'اهر ( )Xwaharو خُو'استن (/ )Xwastan
 -11کلماتی مانند «خواهر» و «خواستن» امروزچگونه تلفّظ می شوند ؟ تلفظ آن ها امروزبه شكل  /خاهر و خاستن  /است .
-12به حرف «و»درکلمات«خواهر» و «خواستن» و...چه می گويند ؟ چرا ؟
به حرف «و» در اين قبیل کلمات« ،واو معدوله = تغییر کرده» مي گويند ؛ زيرا با گذشت زمان تلفظ آن تغییر يافته است.
 -13ترکيب و تلفظ واجها در هر زبان تابع چيست؟ دستگاه آوايي
«-14ست» و«شت» درکلماتی مانند « ماست بند ی ،مٌشت زنی » ،و مشابه آن ها به چه صورت تلفظ می شوند؟
/س/و/ش . /بنابراين / ،ماس بندی /مي شنويم اما «ماست بندی» مي نويسیم يا /مش زني /مي شنويم و/مشت زني  /مي نويسیم .
 -15اگر واج  /ن  /بدون فاصله قبل از واج  /ب  /بيايد ،به چه واجی تبديل میشود؟
به واج/م /بنابراين مي شنويم /شمبه /و مي نويسیم «شنبه».
 -16تبديل واج  /ن  /به واج  /ب  /و واج  /ج  /به واج /ش  /در زبان عربی چه نام دارد؟ ابدال
 -17هرگاه واج  /ج  /بدون فاصله قبل از واج  /ت  /بيايد ،به چه واجی تبديل میشود؟
 /ش  /بنابراين مي شنويم / :پنش تا /و مي نويسیم «پنج تا» .
-18آيادر نامطابق های اماليی  ،تبديل آوايی به تبديل اماليی منجر می شود ؟ توضيح دهيد .
خیر چون ترکیب و تلفظ واجها در هر زبان تابع دستگاه آوايي آن زبان ااست  .برای مثال ،هر گاه واج های  /سْ ،تْ  /در کنار هم
بیايند ،واج /ت /به تلفظ در نمي آيد .در اين گونه موارد ،با کاهش آوايي رو به رو مي شويم .بدون اينكه کاهش اماليي صورت پذيرفته
باشد ؛ بنابراين / ،ماس بندی /مي شنويم اما «ماست بندی» مي نويسیم .يا هر گاه واج /نْ /بي فاصله قبل از واج /ب /بیايد ،به واج
/م /تبديل مي شود .اين تبديل آوايي به تبديا اماليي منجر نمي شود ؛ بنابراين مي شنويم /شمبه /و مي نويسیم «شنبه» .اين ضابطه در
زبان عربي نیز حاکم است و به آن ابدال مي گويند .برای مثال ،عرب زبان ها مي نويسند «مِنْ بعد» و مي خوانند /مِمْ بعد. /
 -19هدفاز درسامال چيست؟مطابقساختن زبان ملفوظ با زبان مكتوب .
-20دليل دگرگونی واختالف تلفّظ واژه ها چيست ؟ واين دگرگونی چگونه اتّفاق می افتد؟
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به دلیل ويژگي های آوايي زبان است وبر اثر گذشت زمان اتفاق مي افتد.
فعالیت 1
کلماتی که با «خوا» آغاز می شوند با گذشت زمان به تدريج تلفظ آن ها تغيير يافته  ،در حالی که شکل اماليی
آن ها ثابت مانده است و از جمله نامطابق های اماليی هستند يعنی که بين گفتار و نوشتار آن ها مطابقت وجود ندارد  .در زبان فارسی «و»
آن ها را «واو معدوله» می نامند  .مثل :
خوار

خواب

خواجه

خواستار

فعالیت 2

خواهر

خوابيده
خواستگار

خوارزم

خواستن

خوان

خواهش

خواندن

خوانا

خواننده

خواهان

از متن درس های 6تا 11کتاب های زبان و ادبیات( )3امال بنويسید.

گروه کلمات برای امالی شماره ی دو
خصايل وسجايا-تضريب و سخن چينی-سطورِ کتاب -زعارت وشرارت -جُبّه یِ حبری رنگ-دُرّاعه ی پاکيزه-موزه ی ميکائيلی -جُبّه ی
خَلَق گونه-ستورانِ الغر-محاورت اشخاص-ايجاز و اطناب-نکته ی عبرت آموز-غدّارفريفتگار-قابل تأمّل-بليغ و زدوده -طنين خاص-حُسنِ
تأليف-اقتضای ِمقام-مستلزم ِتأمّل-زيب و پيرايه-ستيزه جو-غايت وفرجام-مآخذ ِگوناگون-جَذبه ی روحانی -نکته سنجی ِ بديع-لذ ّات
قّعِّ و چشم داشت-نهضت عاشورا-مرثيه ناسروده-سکوت ابهام
معنوی-مثابه و مانند-عُجب و خود بينی-فَراغ ِمُلک-سَطوت ِسلطنت-تو ِّ
انگيز-رشته ی ناگسستنی-عالقه ی تحسين آميز-نفاق و دورويی -نگاه تأثِّرآميز-اشاعه و ترويج  -رشته ی نامرئی-تأنّی وآهستگی-
تحليل ِقُوا-خاروخاره-فرعونيان وقبطيان – طورِ سينين-ناحيه ی شقيقه-اشتهای زايد الوصف-چهره ی مصمّم -رفتار ترحّم آميز-رمق ِ
حيات-شيوه ونَسَق-فُرقت و جدايی-نمايش نامه ی مبکث-تصاوير بديع_غزلواره ی شکسپير-نعمت وموهبت_غرّه ی
قّّرومتواضع_توجّهات
جوانی_نظر ِرايزنان_راهب فرزانه_ اسطوره ی ققنوس-مرغان خوش الحان-قانع و متقاعد-دلکش و بهجت انگيز-مو ّ
عامّه-شرح اغرار آميز-حرکات طعن آلود-جاذبه ی سحر انگيز-تيره و بی فروغ-لمحه و لحظه-شراره ی سيّال-بافت ابهام آميز-ثُقبه و
سوراخ-سفر و حضر-قليه ی حلوا -اَضغاث ِاَحالم-حبسيّه وبثّ الشَّکوی_وصال وفراق_ عود وساج-سبز و نغز-حَسّان ِعجم -به رغم
وبرخالف -پيک زرّين قبا .حماقت و جهالت -استدعاوتمنّا – سياق مطلب –اصل تنازع -حظّ و بهره –تأمّالت ِ درونی -بقچه ی چل تکّه –موزه
ی لوور-مرد ِ موقّر -عزل ِ رئيس الوزرا – دقّّّت و صحّت – سيره و مغازی – اطلس های تاريخی -قِدّيس و پاک – اصول ظالمانه-پانسيونِ ِارزان
قيمت_ برهمن های هم ميهن –صدای ِ به عمد – لذّت غريب – آرام و بی دغدغه –صدرالمتألهين ِشيرازی_اغراق وبزرگنمايی_تعصّب وغرض
ورزی_سوءِظن_فراست وزيرکی_زُهّادوعُبّاد_حافظِ لسان الغيب_معادل وهم طراز_خلّاقيّت وسازندگی_اعصاروقرون_حسّ غريب_تن پوش
عزا_عصمت وپاکی_ينبوع وچشمه_متنبّه وبيدار-گل وسنبل-شهرخواف-خواليگردربار-بلهوس وغافل_مَهيب ووحشتناک.
خود آزمايي درس يازدهم ( نامطابق های اماليي )
)1کدام يک از کلمات زير،امروز رايج نيستند؟آن ها را مشخّص کنيد و معنی آن ها را با استفاده از کتاب لغت بنويسيد.
-1خوازه  :طاق نصرت

خوالگير  :آشپز

دشخواری  :دشواری

خواف  :نام منطقه ای است

خوان  :سفره

)2تفاوت آوايی و اماليی واژه های زير را توضيح دهيد.
-2سنبل←/سمبل ← /نامطابق

اجتماع←/اشتماع ←/نامطابق

دست بند←/دس بند ← /نامطابق

منبر← /ممبر ←/نامطابق

سنباده ←/سمباده ← /نامطابق

منابع ←/منابع ←/مطابق

انبساط←/امبساط ←/نامطابق
ينبوع←/يمبوع ←/نامطابق

فتيله← /فتيله ←/مطابق

-3اجزای جمله های زير را در نمودار درختی نشان دهيد.
-1باغبان گل را آب داد←چهارجزئی دو مفعولی
اين لباس از نخ است← سه جزئی گذرا به مسند
-3ماه تابيد←دو جزئی← رسم نمودار با دانش آموزان به خاطر محدوديّت در تايپ
درس يازده

بازگرداني – باز نويسي

زبان فارسي 3

 -1حكايت زير را بازگرداني کنید.
)1شبي دود خلق آتشي برفروخت

شنیدم که بغداد نیمي بسوخت

شبی در بغداد آتشی افروخته شد و نيمی از شهر در آتش سوخت .
)2يكي شكر گفت اندر آن خاک ودود

که دکان ما را گزندی نبود
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متنبّه← /متنبّه ←/مطابق

در آن اوضاع و احوال و در ميان خاک و دود،يکی از بازاريان خدا را شکر می کرد که به دکّان من آسيبی نرسيده است.
تو را خود غم خويشتن بود و بس

)3جهان ديده ای گفتش ای بلهوس

مرد جهان ديده ای به او گفت:ای هوس باز خود پرست ،آيا تنها در فکر خودت هستی؟
اگرچه سرايت بود بر کنار

)4پسندی که شهری بسوزد به نار

آيا راضی هستی که شهری بسوزد امّا به خانه ی تو آسيبی نرسد؟
 -2از مقايسه ی شكل اصلي حكايت با صورت بازگرداني شده ی آن چه چیزی را درمي يابید ؟ درمي يابیم که :
)1مضمون حکايت به خوبی منتقل شده است.
)2برخی از کاربردهای دستور تاريخی با توجّه به دستور زبان امروز،معادل سازی شده است؛ مثال":
اندر← در

دکّان ما را← به دکّان ما

) 3به جای برخی از واژگان و اصطالحات دشوار يا کهنه ی حکايت  ،معادل هايی امروزی قرار داده شده است:
گزند ←آسيب

سرا← خانه

)4در شعر به ضرورت وزن  ،جای برخی از کلمات تغيير يافته است:
شنيدم که بغداد نيمی بسوخت ← شنيدم که نيمی از بغداد سوخت
 -3بازگرداني چیست؟ بازگردانی در واقع ،امروزی کردن شعر يا نثر است.
 -4مقصود از امروزی کردن نوشته های قديم چیست؟
مقصود آن است که محتوا و پيام آنها را به زبان ساده و قابل فهم طرح کنيم.
-5هدف از بازگرداني چیست ؟ هدف ازبازگردانی تبديل زبان کهن به زبان معيار امروز است .
 -6کدام يك از جمله های زير درست و کدام يك نادرست است؟
الف) در بازگردانی  ،می توان به شرح و تحليل نوشته پرداخت .
ب) در بازنويسی اگر متن اصلی شعر باشد ،می توانيم بخش هايی از آن را عينا نقل کنيم .
ج)در بازگردانی نبايد به تلخيص يا شرح و تحليل و تفسير نوشته پرداخت .
د)دربازگردانی از تعبير های زيبای متن،در حدّی که با ذوق و شيوه ی مطلوب امروز سازگار باشد،نيز بايد چشم پوشيد.
ه ) در بازگردانی  ،می توان به شرح و تحليل نوشته پرداخت .
و ) در بازنويسی اگر متن اصلی شعر باشد  ،می توانيم بخش هايی از آن را عيناً نقل کنيم .
 -7در بازنويسي ضمن حفظ محتوا و پیام ،چه تغییراتي در نوشته ايجاد مي شود؟
الف) زبان نوشته ساده و قابل فهم می گردد.
ب) رويدادها بازسازی می شوند و تجسم می يابند.
ج) مطالب به کمک توصيف چهره ها و حاالت پرورانده می شود
 -8در بازنويسي به چه نكاتي بايد توجه داشته باشیم؟
الف) پيام های اصيل و ارزشمند را منتقل کنيم.

ب) مآخذ دقيق متن بازنوشته را ذکر می کنيم.

ج) در نقل محتوا و پيام ،امانت را رعايت کنيم و در صورت امکان ،پيام های امروزی را در آن بگنجانيم.

د) متون از ميان آثار با

ارزش ادب گذشته انتخاب کنيم
ه) اگر متن اصلی شعر است ،می توانيم بخش های زيبايی از آن را عيناً نقل کنيم.
 -9تفاوت « بازگرداني » و « بازنويسي» را بنويسید .
در بازگردانی مطلب فقط به زبان ساده و قابل فهم امروزی تبديل می شود  ،ولی در بازنويسی می توان آن را گسترش و شاخ و برگ داد
-10بازنويسي چیست ؟
بيان محتوا وپيام يک شعر ونثر کهن به زبان معيارامروز همراه با شاخ وبرگ وگسترش دادن آن هاست.
 -11به کمك بازنويسي چه تغییراتي در متون گذشته ايجاد مي شود تا به زبان معیار امروز در آورده شود؟
عناصر کهنه ی آن ها را تغيير می دهيم و به جای ترکيبات و واژه های مهجور تعابير آشنا می نشانيم
-12آيا در بازنويسي اشعار ،مي توانیم بخش های زيبا و هنرمندانه را عینا نقل کنیم؟
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اگر متن اصلی شعر باشد می توان آن را عيناًنقل کرد
 -13بیت زير با استفاده از چه روشي به نثر درآمده است؟ ← بازگرداني
کش ميوه دلپذيرتر از شهد و شکر است

حافظ چه طرفه شاخ نباتی است کلک تو
حافظ قلم تو چه شاخ نبات مطبوعی است که ميوه اش از شهد و شکر دلپذير تر است.

 -14اگر مصراع « خاتم ملك سلیمان است علم » را به صورت « علم خاتم ملك سلمان است » تغییر دهیم به اين کار چه مي گويند؟
بازگردانی
 -15نويسندگان و هنرمندان  ،شاهكارهای ادبیات ملي خود را در چه قالب هايي در خور ذوق مردم امروز در مي آورند؟
نمايش نامه ،فيلم نامه و داستان
 -16بیت های زير را بازگرداني کنید.
رخت خود از باغ به زاغي کشید

-1زاغي از آنجا که فراغي گزيد

زاغی برای به دست آوردن آسايش از باغ به صحرايی رفت
عرضه ده مخزن پنهان کوه

-2ديديكي عرصه به دامان کوه

دامن پر ازگل و سبزه ی کوه را ديد  ،که نشان از گنج نهفته در دل کوه داشت
زمور آموز رسم بردباری

-3گرت همواره بايد کامكاری

اگر می خواهی هميشه خوشبخت باشی ،بردباری و شکيبايی را از مور بياموز
جهان مر جفا را  ،تو مر صابری را

 -4همي تا کند پیشه  ،عادت همي کن
تا جهان جفا را پيشه می کند  ،تو به صابری عادت کن
 -5دوباره پلك دلم مي پرد  ،نشانه ی چیست ؟

شنیده ام که مي آيد کسي به مهماني

دوباره پلک دلم می پرد (دلم بی تاب است ) اين  ،نشانه چيست ؟ شنيده ام که اين نشانه ی آمدن کسی به مهمانی است .
 -6مبر طاعت نفس شهوت پرست

که هرساعتش قبله ی ديگر است

از نفس شهوت پرست اطاعت مکن .چون اين نفس هر لحظه ای به قبله ای رو می آورد
 -7نازک آرای تن ساق گلي – که به جانش کشتم  /و به جان دادش آب /ای دريغابه برم مي شكند
افسوس که تن ساق گل نازک آرايی ( افکار و انديشه های شاعرانه ام ) که آن را با تمام وجودم پرورش داده ام در برابر چشمانم می شکند (
نابود می شود )
 -8افسرده مباش ،اگر نه سنگي

رهوار ترآی  ،اگر نه لنگي

اگر سنگ نيستی  ،حرکت کن و اگر لنگ نيستی چاالک باش  .يابی حرکت نباش و گرنه هم چون سنگ ساکنی  .چابک و چاالک حرکت کن
وگرنه لنگ ( بدون پا) به شمار می روی..
 -10من از رويیدن خارسر ديوار دانستم

که ناکس ،کس نمي گردد بدين باالنشیني ها

از رويش خار بر سر ديوار به اين نکته رسيدم که ممکن است افرادی نااليق به مقام های باالی مادّی برسند اما هيچگاه ارزش معنوی آن ها
باال نخواهد رفت و آنان مثل همان خار بی ارزش اگر چه به باالترين جايگاه هم برسند باز بی ارزش اند.
 -11اگر هوشمندی به معني گرای

که معني بماند نه صورت به جای

اگر دانا هستی ،به معنی روی بياور ( به باطن توجّه کن) زيرا که معنی باقی می ماند نه صورت  (.باطن هر چيز باقی می ماند نه ظاهر آن )
اگر انسان خردمندی هستی به باطن توجّه کن زيرا ظاهر انسان موقت و فانی است و باطن ماندگار و هميشگی .
-12ای دوست چنان بزی که بعد از مردن

انگشت گزيدني به ياران ماند

ای دوست آن گونه زندگی کن که پس از مردن تو تاسّف بخورند و ناراحت شوند.
 -13چون شیر به خود سپه شكن باش

فرزند خصال خويشتن باش

مانند شير ی قوی در برابر مشکالت  ،مقاوم و پيروز باش و از ويژگی ها و صفات خوب و پسنديده ات پيروی کن .
 -14برويد و هیزم آريد سوختن ابراهیم را که او را عذاب آتش خواهم کردن
برويد و برای سوزاندن ابراهيم هيزم بياوريد که می خواهم او را با آتش عذاب دهم
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ماند غرامت زده از کارخويش

 -15کرد فرامُش ره و رفتار خويش

راه و رفتار خود را فراموش کرد  .ازکارخودغرامت زده ( زيان ديده ) ماند.
برون کن ز سر باد خیره سری را

 -16نكوهش مكن چرخ نیلوفری را

آسمان و روزگار را سرزنش مکن و گستاخی و غرور را کنار بگذار .
کاين حسن دالويز تو را عشق من آراست

 -17بسیار مشو غره بدين حسن دالويز

به زيبايی خود مغرور مشو زيرا که عشق من زيبايی دل انگيز تو را آراسته است .
گرفت آن سر و يال جنگي پلنگ

 -18غمي بود رستم بیازيد چنگ

رستم غمگين بود چنگ خود را دراز کرد و سر و گردن آن پلنگ جنگجو ( سهراب )راگرفت .
 -19طبیبي را ديدم که هر گاه به گورستان رسیدی  ،ردا بر سر کشیدی  ،از سبب آن سؤال کردند  ،گفت  :از مردگان اين گورستان شرم
دارم  ،زيرا بر هر که مي گذرم  ،شربت من خورده است و در هر که مي نگرم از شربت من مرده است .
پزشکی را ديدند که هر وقت به گورستان می رسيد عبای خو در ا روی سرش می کشد ،دليل اين کار را از او پرسيدند  ،او گفت  :از مرده های اين
گورستان شرمنده ام زير ا از مزار هر کدام از آن ها که عبور می کنم  ،می بينم که يا از داروی من خورده يا شربت اشتباهی من باعث مرگ او شده است .

 -20آن يكي به يكي تیغي هندی آورد ← شخصی برای کسی شمشيری هندی آورد .
بنشین و دمي به شادماني گذران

 -21برخیز و مخور غم جهان گذران

بلند شو و غم دنيای زود گذر را نخور و لحظه ای به شادمانی و خوشی بگذران .
بیداد لطیفان همه لطف است و کرامت

 -22حاشا که من از دست جفای تو بنالم

غيرممکن است که من از ظلم تو شکايت کنم  ،ستم زيبا رويان سراسر لطف و کرم است .
 -23مباش در پي آزار و هر چه خواهي کن

که در طريقت ما غیر از اين گناهي نیست

به دنبال آزار ديگرا ن نباش و غير از اين هر کاری می خواهی انجام بده که در شيوه ی ما گناهی جز مردم آزاری نيست
 -24چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان ← کسی که نوح کشتيبان او باشد  ،از موج دريا نمی ترسد .
به نام نیكو مردن به که به نام بد زيستن ← مردن با نام نيک بهتر از زندگی با بد نامی است
جمله عالم صورت و جان است علم

 -25خاتم ملك سلیمان است علم

علم خاتم ملک سليمان است همه ی عالم صورت و علم  ،جان ( آن ) است
بیفتاد و بشكست صندوق در

 -26شنیدم که در تنگنايي شتر

شنيدم که شتر در تنگنايی افتاد و صندوق در(مزواريد) که بار آن بود  ،بشکست .
 -27بگذار تا بگريم چون ابر در بهاران

کز سنگ ناله خیزد روز وداع ياران

اجازه بده تا من مانند ابردرفصل بهار گريه کنم  ،زيرا درروزجدايی ياران ازهم از سنگ نيز فرياد وناله بلند می شود.
فعالیت 1

فعالیت 2سال اوّل  :خير و شر از هفت پيکر نظامی

 – 1روزی سر سنگ عقابي به هوا خاست

واندر طلب طعمه پر و بال بیاراست

روزی عقابی از روی سنگ به هوا برخاست و در طلب طعمه پرو بال خود آراست .
 – 2بر راستي بال نظر کرد و چنین گفت:

« امروز همه روی جهان زير پر ماست»

بر راستی بال نظر کرد و چنين گفت  :امروز همه ی جهان تحت تصرّف ماست  (.بر تمام جهان تسلّط داريم).
 – 3بر اوج چو پرواز کنم از نظر تیز

مي بینم اگر ذره ای اندر تك درياست

وقتی در اوج هوا پرواز می کنم  ،اگر ذرّه ای در ته دريا باشد با نگاه تيزبين خود آن را می بينيم .
درس دوازدهم

نظام معنايي زبان

-1زبانشناسان ،زبان را به سبب پيجيدگی و گستردگی بيش از اندازه ی آن درسه سطح مطالعه می کنند:
-1واج شناسي؛ -2دستور زبان؛ -3معناشناسي؛ پس معنا شناسي يكي از سطوح مطالعه ی زبان است.
-2معناشناسی چيست؟ کوششي است برای پي بردن به اين نكته که اهل زبان چگونه منظور هم ديگر را مي فهمند ،چرا برخي از واژه ها
و جمله ها را با معنا مي دانند و مي پذيرند و بعضي از واژه های ديگر را بي معنا مي پندارند و رد مي کنند.
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-3کدام يک از دو جمله ی زير ،معنادار است؟ چرا؟ الف)ديروز ،حسن می آمد.

ب)ديروز ،لباس می آمد.

جمله ی »الف» ؛ چون در نظام معنايي زبان فارسي بین » آمدن» به عنوان يك لفظ و يك واقعیت عیني خاص در جهان خارج -که از
کسي سر مي زند و ما آن را مي شناسیم -رابطه ی آشنايي برقرار است.
-4جمله ی »ديروز ،لباس می آمد ».را به جمله معنی دار تبديل کنيد و علّت معنی داری آن را بنويسيد.
«ديروز ،لباس به شما مي آمد ».اکنون اين جمله ،جمله ی آشنای معني داری است و معنای آن به رابطه ی همنشیني فعل با متمم مربوط
مي شود.
-5ارزش دقيق معنايی عناصر سازندهی زبان چگونه درک می شود؟ چرا؟
ارزش دقیق معنايي عناصر سازنده ی زبان ،در ارتباط آن با ساير عناصر ،بهتر درک مي شود؛ چون زبان يك دستگاه (=يك نظام) است.

-6برخی از عنصرهای زبانی دارای بک معنای  ..................و يک معنای  .................است.
-7معنای مستقيم يک واژه يعنی چه؟
همان معنای روشن و مشخص هر عنصر زباني است.
-8معنای غير مستقيم »واژه« چيست؟
معنای حاصل از هم نشیني يك عنصر ( هر واحد زباني) با عناصر (واحد زباني) ديگر دريافت مي شود.
-9از چه طريقی می توان به معنای متفاوت » ماه» در جمالت زير پی برد؟
الف-ماه طوالنی بود

ب-ماه روشن بود

از طريق رابطه ی همنشیني واژه « ماه» با واژه های « طوالني و روشن»
-10در جاهای خالی واژه های مناسبی بنويسيد که معنای فعل ها را تغيير دهد.
-1سعيد  ..............برد  سعید برادرش را به مدرسه برد( .عمل بردن)
-2سعيد ..............برد  سعید بازی را برد( .برنده شدن)
 -3سعيد ..............برد  سعید مسابقه را به سود خود پايان برد( .برنده شدن)
 -4سعيد ..............برد  سعید با سروصدای خود سرم را برد( .آشفته کردن)
 -5سعيد ..............برد  سعید رنج برد( .کشید)
 -6سعيد ..............برد  سعید از همه دل برد( .ربود)
نكته :واژه ها معموال به تنهايي حامل پیام يا معنايي کامالً روشن نیستند و بايد در جمله بیايند تا معنا را به طور کامل برسانند.
-11برای درک معنی واژه هايی که به تنهايی نمی توانند خود را بشناسانند؛ واژه های » سير» و »تند« از چه شيوه ای بهره می گيريم:
-1قرار دادن آن در جمله و زنجیره ی سخن.
-1-1سير را هنگام پاييز می کارند.
-2-1سير را غم گرسنه نيست ،هم چنان که سوار را غم پياده
-3-1سير را مساوی  75گرم می دانند.
-4-1سبز سير ،رنگ زيبايی است
5-1چنگيز از ريختن خون بی گناهان سير نشد.
-2از شیوه ی توجه به روابط معنايي (ترادف ،تضاد ،تضمن و تناسب)
-12براساس چه روابطی می توان به معنای واژه ی »سير« در عبارت های زير پی برد؟
-1سير را هنگام پاييز می کارند .رابطه تناسب بین «سیر»و « کاشتن»
-2سير را غم گرسنه نيست ،هم چنان که سوار را غم پياده  تضاد بین »سیر« و««غم»
-3سير را مساوی  75گرم می دانند .هم معنايي يا ترادف بین «سیر»و « 75گرم»
-4سبز سير ،رنگ زيبايی است .تضمن« سیر» و«رنگ »
-5چنگيز از ريختن خون بی گناهان سير نشد  .تضمن بین »سیر« و »اشتهای خون ريختن«
-13رابطه معنايی گروه واژه های زير را بنويسيد.
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« ماه و ستاره ،سیر و کاشتن ،سیر و کیلو ،سیر و روشن ،سیر و خوارکي ،سیر و اشتها»
تناسب ،

تناسب ،

تناسب ،

تضاد ،

تضمن»

تضمن ،

-14چه زمانی معنای يک جمله برابر با مجموع معانی واژه های آن نيست؟
زماني که جمله های ما ضرب المثل يا ترکیب های کنايي باشند.
-15ما چگونه مفهوم دو جمله ی «کلّه اش بوی قورمه سبزی می دهد» و «دهانش بوی شير می دهد» را درک می کنيم؟ چرا؟
زماني ما قادر به دريافت مفهوم اين دو جمله هستیم که قبالً آن را شنیده باشیم يا معنای آنها را به ما گفته باشند زيرا معنای مجموع واژه
های آنها غیر از معنای لفظي و ظاهری واژه های سازنده ی آنها ست.
-16معنای لفظی و ظاهری و معنای کنايی دو جمله ی «کلّه اش بوی قورمه سبزی می دهد» و «دهانش بوی شير می دهد» را بنويسيد.

کلّه اش بوی قورمه سبزی می دهد :
-1معنای لفظي روشن است.
-2معنای کنايي :کنايه از دنبال دردسر گشتن  ،جسور و بي باک بودن
دهانش بوی شير می دهد :
-1معنای لفظي روشن است.
-2معنای کنايي :کنايه از بسیار خردسال وضعیف بودن
-17تفاوت معنايی فعل «گشت» را در بيت زير بنويسيد .
«چون از او گشتی همه چيز از تو گشت

چون از او گشتی همه چيز از تو گشت»

«گشت» در مصراع اول ؛ يعني «متعلق شدن» و در مصراع دوم «روی برگرداندن»
-18آيا معنای واژه ها امری ثابت و هميشگی است؟ خیر
-19با توجه به معنای گوناگون واژه ی «شوخ» در دو جمله ی زير از نثر گذشته و نثر امروزی به چه مسأله ای پی می بريد؟
الف)چند ماه بود که به گرما به نرفته و شوخ (= چرک) از خويشتن باز نکرده بوديم.
ب)دوست شوخی (شاد ی و شادی بخش) دارم که هرگز خنده از لب هايش جدا نمی شود.
پي مي بريم که معنای واژه ها و خود آن ها امری ثابت و همیشگي نیستند.
-20درگذر زمان برای واژه چند وضعيت پيش می آيد؟ آن ها را با ذکر مثل بنويسيد.
برای واژه در گذر زمان يکی از جهاد وضعيت زير پيش می آيد:
 -1پس از انتقال به دوره ای ديگر به علل سیاسي ،فرهنگي ،مذهبي يا اجتماعي  ،کامالً متروک و از فهرست واژگان دوره ی بعد حذف
شده است؛ مانند
خوالیگر (آشپز) ،خوازه (طاق نصرت) ،فتراک (ترک بند زين اسب)  ،میغ (ابر) .سوفار (دهانه ی تير)،
آزفتداک (رنگين کمان) ،برگُستوان (پوشش جنگاوران و اسب) ،دستار (عمامه و سر بند) ،خوان (سفره)و ....
نكته :اين واژه ها فقط در شعر و نثر گذشتگان يافت می شوند.
- 2با از دست دادن معنای پیشین و پذيرفتن معنايي جديد به دوران بعد منتقل شدند مثال
سوگند (گوگرد -قسم)  ،دستور (وزير – فرمان)  ،تماشا( گردش و تفريح – نگاه کردن) رعنا(احمق (زن) -زيبا و خوشگل)،
قوس (کمان – انحنا و خميدگی)  ،شوخ (چرک ،گستاخ -شاد ،خوش سخن و بذله گو)  ،کثیف (غليظ -چرک آلود)
-3با همان معني قديم به حیات خود ادامه مي دهند؛ مثال  ،گريه ،شادی ،خنده ،دست؛ زيبايی ،پا چشم و ديوار و ...
-4هم معنای قديم را حفظ کرده اند و هم معنای جديد گرفته اند؛ مثال
سپر (ابزاری در چنگ – قطعه ای در اتومبيل)  ،يخچال (گودال سقف دار و بزرگ برای انبار کردن يخ در زمستان ،يخچال های طبيعی ،
وسيله ای برقی برای سرد کردن)  ،رکاب (حلقه ی فلزی آويزان شده در دو طرف زين اسب برای پا گذاشتن بر آن – قسمتی از اتومبيل ،
موتور و دوچرخه) سفینه (کشتی و جُنگ (مجموعه ی شعر و نثر ،وسيله ای برای سفر فضايی)  ،زين (زين اسب – زين دوچرخه) ،پروانه (نام
حشره ای ،اجازه و دستور کتبی -قطعه ای چند تيغه ی ستاره ای شکل)
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فعالیت  ، 3ص 90
قديم
2
وزير ،فرمان  ،اجازه
دستور
حلقه مانندی فلزی كه دردو طرف
ركاب
زين مركوب آويزند و به هنگام سوار
شدن پا را در آن كنند .
راه رفتن گردش كردن
تماشا
متراكم  ،دارای جرم
كثيف
دراز و احمق  ،ابله  ،خود پسند
رعنا
جداری دراطراف خانه وزمين
ديوار
كشتي
سفينه
كمان
قوس
تخت حکومت  ،مركز حکومت
كرسي
F2

سپر
زين

ابزار جنگي
2

F3

دستار
جامه

زين اسب  ،ابزار جنگي
سربند  ،دستمال
لباس  ،پارچه  ،بستر و فرش

جديد
دستور زبان فارسي (فرمان )
قسمتي از ماشين كه برای سوار
شدن بر آن پا مي گذارند  ،ركاب
دوچرخه
نظاره كردن
آلوده و ناپاك
زيبا و خوش اندام
جداری در اطراف خانه وزمين
فضا پيما
خط خميده
چهار پايه كه آتش زيرآن مي
گذارند ولحاف روی آن قرا مي
دهند ،صندلي
سپر ماشين

ب
ت

تحول معنايي
با حفظ معني قديم معني
جديد پذيرفته است

ب
ب
ب
پ
ب
ب
ب

تحول معنايي
تحول معنايي
تحول معنايي
معني يکسان است
تحول معنايي
تحول معنايي
تحول معنايي

ت

(زين دوچرخه  ،زين اسب )

ت

با حفظ معني قديم معني
جديد پذيرفته است
با حفظ معني قديم معني
جديد پذيرفته است
متروك
معني يکسان است

ـــــــــــــــــــــ
لباس

الف
پ

-21شيوه های ساخت واژه های جديد را با مثال بنويسيد.
 -1ترکیب :در اين روش دويا چند واژه ی موجود در کنار هم قرار مي گیرند و با هم واژه ای جديد مي سازند که ممكن است حاصل
جمع معنای آنها چیزی جز معنای تك تك آن باشد مانند :خرمن کوب  ،کتاب خانه ،گل پوش  ،راهبردو ...
-2اشتقاق :اين روش با افزايش «وند» اشتقاقي به واژه های موجود تحقق مي پذيرد ؛ مانند :يارانه  ،خنده ،پوشش و ...
-3عاليم اختصاری :نخستین واج های چند کلمه را با هم مي آمیزند و کلمه ی جديد ی مي سازند مانند:
سمت :سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی دانشگاه ها
ساف :سازمان آزادی بخش فلسطين
نزاجا :نيروی زمين ارتش جمهوری اسالمی ايران// .کما :کتاب خانه ی ملی ايران
نهاجا :نيروی هوايی ارتش جمهوری اسالمی ايران// .
اتكا:اتّحاديه تعاونی های کارکنان ارتش  /اتکا  :اداره تدارکات کادر (کارکنان ) ارتش
هما:هواپيمايی ملّی ايران
شابك :شماره استاندارد بين المللی کتاب
حماس :حرکت مقاومت اسالمی
توانیر  :توليد و انتقال نيرو
سمپاد :سازمان ملی پرورش استعداد های درخشان

- 2از اين نظر كه معني قديم خود را از دست داده (اجازه و وزير) و معني جديد( دستور زبان)
پذيرفته است  ،تحول معنايي«ب» يافته است  .و از نظر اين كه هم در قديم و هم درجديد به
معناي «فرمان» است مي تواند جزء گروه «ت» هم به حساب آيد ولي صحيح تر همان «ب » تحول
معنايي است .
 – 2زين  :در معناي «ابزار جنگي » معناي خود را از دست داده است و معني جديد پذيرفته است
جزء«ب» مي شود .
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ساف :سازمان آزادی بخش فلسطين
نزاجا  :نيروی زمينی ارتش جمهوری اسالمی ايران
ره:رحمه اهلل عليه
ساج  :سيستم اطالعات جغرافيايی
هوا نیروز  :هوا پيمايی نيروی زمينی
نداجا  :نيروی دريايی جمهوری اسالمی ايران
ماه  :مرکز انرژی هسته ای
امكان  :اتحاديه ی مرکزی تعاونی های مصرف کارگران ايران
پ.ت.ت  :پست و تلگراف و تلفن
رافع  :رشد استعداد های فرزندان علی (ع)
رجا  :راه آهن جمهوری اسالمی ايران
فیپا  :فهرست نويسی پيش از انتشار
س ج ا ا  :سيمای جمهوری اسالمی ايران
ساواک  :سازمان امنيت و اطالعات کشور
صها  :صنايع هوايی ايران
کاچیران  :کارخانجات چرخ خياطی ايران
ماجد  :مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهی
کما  :کتاب خانه ی ملّی ايران
-22چهاره واژه از غير محسوسات مثال بزنيد که در گذشته وجود نداشته و امروز به وجود آمده است .روان شناسي  ،رايانه  ،رويكرد،
راهبرد  ،توان بخشي.
تضاد ،ترادف ،تضمّن و تناسب را با مثال تعريف کنيد.
الف :تضاد :دو واژه با معناهای مخالف را کلمه های متضاد می نامند.
مانند:آغاز و انجام/اوج و حضيض
ترادف :وقتی دو واژه با هم ،هم معنا باشند رابطه ی آن ها ترادف است.
مانند:براعت و برتری/کوشک و قصر
تضمن :وقتی معنای يک واژه ،واژه ی ديگر را در برگيرد ،رابطه ی آن ها تضمّن است.
مانند:حشره و سوسک/درخت و کاج/پدر و ولی
تناسب :وقتی دو واژه رابطه ی تناسب و هماهنگی معنوی داشته باشند.
مانند:باغ و گياه/سير و کاشتن
خرداد ماه 1394
 -1رابطه معنايی ميان واژه های داخل کمانک را بنويسيد ( 0/25 .ماه  -ستاره )← تناسب
 -2شيوه ساخت هر يک از واژه های روبه رو چيست؟  0/5الف) روکش ← ترکیب

ب) روش ←اشتقاق

 -3هريک از واژه های مشخص شده زير ،در گذر زمان مشمول کدام يک از وضعيت های چهارگانه شده است؟ 0/5
الف) کف اندر دهانشان شده خون و خاک

همه گبر و برگستوان چاک چاک

ب) خلوت گزيده را به تماشا چه حاجت است؟

چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است؟

الف ) از فهرست واژگان حذف شده است ( .متروک )
ب ) معنای قديم را از دست داده و معنای جديد گرفته است  ( .تحول معنايي )
خرداد ماه سال 1393
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 -4سرواژه يا عالمت اختصاری « فرماندهی انتظامی تهران بزرگ » را بنويسيد 0/25 .فاتب
 -5شيوه ی ساخت واژه ی « شاگردانه » چيست؟  0/25اشتقاق
 -6هر يک از واژه های مشخص شده در بيت های زير مشمول کدام يک از وضعيت های چهارگانه شده است؟
الف) يکی خوب دستار بودش حرير

به موزه درون پرزمشک و عبير

ب) سودای اين سواد مکن بيش در دماغ

تکليف اين کثیف منه بيش بر روان 0/25

پ) دست از طلب ندارم تا کام من برآيد

يا تن رسد به جانان يا جان زتن برآيد 0/25

0/25

الف) از فهرست واژگان حذف شده است ( .متروک ) ؛
ب) معنای قديم را از دست داده و معنای جديد گرفته است ( .تحول معنايي )
پ) با همان معنای قديم به حیات خود ادامه مي دهد.
شهريور سال 1393
 -7در جمله ی « سير را غم گرسنه نيست » .مفهوم واژه ی « سير » را با توجه به کدام رابطه ی معنايی در می يابيم؟  0/25تضاد
 -8سرواژه يا عالمت اختصاری « هواپيمايی ملی ايران » را بنويسيد 0/25 .هما
 -9شيوه ی ساخت واژه ی « کارانه » چيست؟  0/25اشتقاق
 -10هر يک از واژه های زير مشمول کدام يک از وضعيت های چهارگانه شده است؟ 0/75
الف) برگُستُوان :

پ) سپر:

ب) سوگند :

الف) از فهرست واژگان حذف شده است ( .متروک ) ؛
ب ) معنای قديم را از دست داده و معنای جديد گرفته است ( .تحول معنايي )
پ) هم معنای قديم را حفظ کرده و هم معنای جديد گرفته است.
دی ماه 1393
 -11شيوه ساخت هر يک از واژه های روبه رو چيست؟ 0/5
ب) افشانه←:اشتقاق

الف) نهاجا← سرواژه سازی يا عاليم اختصاری

 -12سير معنايی هر يک از واژه های زير در گذر زمان مشمول کدام يک از وضعيت های چهارگانه شده است؟ 1
الف) سوفار:

ب) کثيف:

ت) خنده:

پ) يخچال:

الف ) از فهرست واژگان حذف شده است ( .متروک ) ؛ ب) معنای قديم را از دست داده و معنای جديد گرفته است ( .تحول معنايي )
پ) هم معنای قديم را حفظ کرده و هم معنای جديد گرفته است.

ت)باهمان معني گذشته به حیات خود اذامه مي دهد.

شهريور ماه 1392
 -13سرواژه يا عالمت اختصاری « نيروی انتظامی جمهوری اسالمی » را بنويسيد 0/25 .ناجا
 -14در جمله ی « سر را غم گرسنه نيست » .از کدام رابطه ی معنايی به مفهوم واژه ی « سير » پی می بريم؟  ← /25ت ( تضاد )
الف) ترادف

ب) تضمن

ت) تضاد

پ) تناسب

 -15شيوه ی ساخت کدام واژه ی داخل کمانک ،متفاوت است؟ ( يارانه – پوشش – روکش – پذيرا ) 0/25
دی ماه 1392
 -17سرواژه يا عالمت اختصاری « نيروی زمينی ارتش جمهوری اسالمی » را بنويسيد 0/25 .نزاجا
ب) خرمن کوب ← ترکیب

 -18شيوه ی ساخت هر يک از واژه های زير چيست؟ 0/5الف) يارانه ←:اشتقاق
 -19هر يک از واژه های زير مشمول کدام يک از وضعيت های چهارگانه شده است؟ 0/75
الف) برگستوان :

ب) ) يخچال:

الف) از فهرست واژگان حذف شده است ( .متروک ) ؛

پ) سوگند :
پ) هم معنای قديم را حفظ کرده و هم معنای جديد گرفته است.

ب ) معنای قديم را از دست داده و معنای جديد گرفته است ( .تحول معنايي)
خرداد ماه سال 1391

89

 -20سرواژه ( عالمت اختصاری ) « سامانه ی احراز هويت تحصيلی » را بنويسيد 0/25 .ساهت
 -21هر يک از واژه های مشخص شده در بيت های زير مشمول کدام يک از وضعيت های چهارگانه ی ناشی از گذر زمان شده است؟
الف) گر ايدون که دستور باشد کنون

بگويم سخن پيشت ای رهنمون

0/25

شادی جان کسی کاو زجهان آزاد است 0/25

ب)حاصلی نيست به جز غم زجهان خواجو را

الف) با از دست دادن معنای پیشین و پذيرفتن معنای جديد به دوران بعد منتقل شده است ( .تحول معنايي)
ب) با همان معنای قديم به حیات خود ادامه مي دهد.
 -22رابطه ی معنايی دو واژه ی « ورزش » و « شنا» کدام است ←/25 /الف ( تضمن )
الف) تضمن

پ) تضاد

ب) ترادف

 -23هر يک از واژه های زير با چه شيوه ای ساخته شده اند؟ 0/5الف) کارانه ←اشتقاق

ب) گالب ← ترکیب

شهريور ماه سال 1391
 -24سرواژه ( عالمت اختصاری ) « ستاد مشترک ارتش جمهوری اسالمی » را بنويسيد 0/25 .سماجا
 -25هر يک از واژه های مشخص شده در بيت های زير مشمول کدام يک از وضعيت های چهارگانه ی ناشی از گذر زمان شده است؟
الف) چون سوفارش آمد به پهنای گوش

زشاخ گوزنان برآمد خروش 0/25

ب) چشم دل باز کن که جان بينی

آن چه ناديدنی است آن بينی 0/25

پ) در عرضگه عشقش فتنه سپه انگيزد

در زرمگه زلفش گردون سپر اندازد 0/25

الف) از فهرست واژگان حذف شده است ( .متروک )
ب) با همان معنای قديم به حیات خود ادامه مي دهد.
پ) هم معنای قديم را حفظ کرده و هم معنای جديد گرفته است0/75 .
دی ماه سال 1391
 -3برای هر يک از واژه های مشخص شده در بيت های زير کدام يک از وضعيت های چهارگانه ی ناشی از گذر زمان پيش آمده است؟
الف) ای تهی دست رفته در بازار

ترسمت پرنياوری دستار 0/25

ب) بی وفا نگار من ،می کند به کار من

خنده های زيرلب  ،عشوه های پنهانی 0/25

پ) خورده ست خدازروی تعظيم

سوگند به روی همچو ماهت 0/25

الف) از فهرست واژگان حذف شده است ( .متروک )
ب) با همان معنای قديم به حيات خود ادامه می دهد.
پ) معنای قديم را از دست داده و معنای جديد گرفته است ( .تحول معنايی )
خرداد ماه سال 1390
 -3در ترکيب « سير و گرسنه » معنای واژه ی « سير » را با توجه به چه رابطه ای در می يابيم؟  0/25تضاد
 -4هر يک از واژه های مشخص شده در بيت های زير نمونه ای برای کدام يک از وضعيت های چهارگانه ی ناشی از گذر زمان هستند؟
الف -بی وفا نگار من  ،می کند به کار من

خنده های زيرلب ،عشوه های پنهانی 0/25
0/25

ب -ای تهی دست رفته در بازار

ترسمت پُر نياوری دستار

پ -در عهد تو ای نگار دل بند

بس عهد که بشکنند و سوگند 0/25

الف) با همان معنای قديم به حیات خود ادامه مي دهد.
ب) متروک يا حذف شده است.
پ) با از دست دادن معنای پیشین و پذيرفتن معنای جديد به دوران بعد منتقل شده است ( .تحول معنايي)
 -5عالمت اختصاری « نيروی دريايی ارتش جمهوری اسالمی » را بنويسيد 0/25 .نداجا
شهريور ماه سال 1390
 -3در جمله ی « ماه طوالنی بود » .معنای واژه ی « ماه » را با توجه به چه رابطه ای در می يابيم؟ 0/25
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 -4هر يک از واژه های مشخص شده در بيت های زير مشمول کدام يک از وضعيت های چهارگانه ی ناشی از گذر زمان شده است؟
الف) چشم دل باز کن که جان بينی

آن چه ناديدنی است آن بينی 0/25

ب) چو سوفارش آمد به پهنای گوش

زشاخ گوزنان برآمد خروش 0/25

پ) صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را

که سر به کوه و بيابان تو داده ای ما را 0/25
ب) متروک يا حذف شده است0/75 .

الف) با همان معنای قديم به حیات خود ادامه مي دهد.

پ) با از دست دادن معنای پیشین و پذيرفتن معنای جديد به دوران بعد منتقل شده است ( .تحول معنايي )
الف) اتکا←عاليم اختصاری

 -7هر يک از واژه های زير به چه شيوه ای ساخته شده است ؟ 0/5

ب) پوشه← اشتقاق

دی ماه سال 1390
 -3در هر يک از جمله های زير معنای واژه ی « تند » را با توجه به کدام رابطه ی معنايی در می يابيم؟
ب) گاهی تند و گاهی کند حرکت می کرد ←/25 .تضاد

الف) باد تند و شديدی می وزيد ← 0/25 .ترادف

 -4عالمت اختصاری « نيروی انتظامی جمهوری اسالمی » را بنويسيد ← 0/25 .ناجا
 -5هر يک از واژه های مشخص شده در بيت های زير مشمول کدام يک از وضعيت های چهارگانه ی ناشی از گذر زمان شده است؟
الف) جانان من برخيز و آهنگ سفر کن

گر تيغ بارد گو ببارد جان سپر کن 0/25

ب) به پاس يک دل ابری دو چشم بارانی

پر است خلوتم از يک حضور نورانی 0/25

پ) چنين است سوگند چرخ بلند

که بر بی گناهان نيايد گزند 0/25

الف) هم معنای قديم را حفظ کرده و هم معنای جديد گرفته است.
ب) با همان معنای قديم به حیات خود ادامه مي دهد.
پ) با از دست دادن معنای پیشین و پذيرفتن معنای جديد به دوران بعد منتقل شده است ( .تحول معنايي)
خرداد ماه سال 1389
 -3با توجه به عبارت زير به سواالت داده شده پاسخ دهيد.
« در نمايشگاه کتاب و مطبوعات ،چند جلد کتاب و مجله خريدم و پس از تماشای کتاب فروشی ها و هيجان خريداران  ،از انتشارات سمت
نيز بازديد کردم» .
الف) ميان دو واژه ی « کتاب » و « مجله » کدام رابطه ی معنايی برقرار است؟ ← 0/25تناسب
ب) شيوه ی ساخت واژه ی « نمايشگاه » چگونه است؟  ←0/25اشتقاق
پ) يک واژه بيابيد که به شيوه ی عالمت اختصاری ساخته شده باشد ← 0/25 .سمت
ت) واژه ی « تماشا » مشمول کدام وضعيت چهارگانه شده است؟ 0/5
ت) با از دست دادن معنای پیشین وپذيرفتن معنايي جديد به دوران بعد منتقل شده است.
شهريور ماه 1389
 -3با توجه به بيت زير به سواالت داده شده پاسخ دهيد.
خنده ی تلخ من از گريه غم انگيزتر است

کارم از خنده گذشته است بدان می گريم

الف) واژه ی « خنده» مشمول کدام يک از وضعيت های چهارگانه شده است؟  0/5با همان معنای قديم به حیات خود ادامه مي دهد.
ب) يک واژه بيابيد که به شيوه ی « ترکيب » ساخته شده باشد ←0/25 .غم انگیز
پ) واژه ی « گذشته » به چه شيوه ای ساخته شده است؟  ←0/25اشتقاق
ت) دو واژه بيابيد که رابطه ی معنايی تضاد يافته اند )←0/5 .گريه  ،خنده
دی ماه سال 1389
 -2با توجّه به بيت زير:
« گرچه من خود زعدم دل خوش و خندان زادم

عشق آموخت مرا شکل دگر خنديدن»

الف) شيوه ی ساخت واژگان مشخص شده را بنويسيد 0/5 .دل خوش ← ترکیب
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خندان ← اشتقاق

پ) واژه ی « خنديدن » در گذر زمان چه وضعيتی يافته است؟  0/5بدون هیچ تغییر به مرحله ی بعد منتقل شده است.
 -5عبارات نوشته شده در گروه « الف » را به روابط معنايی خود در گروه « ب» وصل کنيد0/75 .
-1نغز و دلکش←ترادف

 -3هنر و مجسمه سازی← تضمن

 -2الله و شقايق ← تناسب
خرداد ماه سال 1388

 -3آيا می توان از طريق هم نشينی واژگان و روابط معنايی آن ها به معنی جمله ی « دهانش بوی شير می دهد » .پی برد؟ 0/25خیر
 -4با استفاده از روش « ترکيب » از واژه ی «کوش » يک واژه جديد بسازيد 0/25 .سخت کوش يا هر واژه ی صحیح ديگر
 -5در بيت زير واژه ای بيابيد که با از دست دادن معنای پيشين و پذيرفتن معنای جديد به دوران بعد منتقل شده است؛ سپس معنای قديم
و جديد آن را بنويسيد « 0/75 .باغبانا زخزان بی خبرت می بينم
رعنا معنای قديم  :احمق

آه از آن روز که بادت گل رعنا ببرد »

معنای جديد  :خوش اندام يا هر معنای صحیح ديگر 0/75

شهريور ماه 1388
 -3با استفاده از روش ترکيب از واژه ی « پوش » و با استفاده از روش اشتقاق از واژه ی « کوش » دو واژه ی جديد بسازيد0/5 .
خوش پوش کوشا يا هر واژه ی صحیح ديگر 0/5
 -4واژه ی مشخص شده در عبارت زير مشمول کدام يک از وضعيت های چهارگانه شده است؟ 0/5
از نظر گشته نهان ای همه را جان و جهان /بار دگر رقص کنان بی دل و دستار بيا ← به طورکلي از فهرست واژگان زبان حذف شد ه است.
خرداد ماه 1387
 -1رابطه معنايی دو واژه ی « ماه » و « ستاره » چيست؟← تناسب
 -3با توجه به بيت زير به هر يک از سؤال پاسخ دهيد:
« ياری اندرکس نمی بينم ،ياران را چه شد؟

دوستی کی آخر آمد؟ دوستداران را چه شد؟ »

هر يک از واژه های « دوستی » و « دوستدار » با استفاده از چه شيوه ای ساخته شده است؟
دوستدار← ترکیب

دوستی← اشتقاق

 -4واژه مشخص شده در بيت زير مشمول کدام يک از وضعيت های چهارگانه شده است؟
« خورده است خدا زروی تعظيم

سوگند به روی هم چو ماهت»

سوگند :با از دست دادن معنای پيشين و پذيرفتن معنای جديد به دوران بعد منتقل شده است.
شهريور ماه 1387
 -3با توجه به بيت « دالرام در بر دالرام جوی

لب از تشنگی خشک برطرف جوی »

شيوه ساخت هر يک از کلمات مشخّص شده را بنويسيد.

دالرام ← ترکیب

تشنگی ← اشتقاق

 -6کدام واژه در عبارت زير با از دست دادن معنای پيشين ،معنايی جديد پذيرفته است؟ معنی جديد و قديم آن را بنويسيد.
« صافی زچشمه جويد و شوخی زآب جوی» ← شوخ معنی قديم :آلودگي  ،چرک  .معنی جديد :شادابي
دی 1387
 -3در جمله ی زير بر اساس کدام رابطه ی معنايی به معنی واژه ی « مُهر » پی می بريم؟ 0/25
« مهر و تسبيح را بر سجاده نهادم ← » .تناسب يا تضمن
 -4يک واژه مثال بزنيد که کامال متروک و از فهرست واژگان زبان حذف شده باشد؟  0/25برگستوان يا سوفار ،آزفنداک و ...
 -6با توجه به جمله ی « کودک از شادی خنده سرداد و به آغوش پرمهر مادرش پناه برد» .
يک صفت بيابيد که به شيوه ی « ترکيب » ساخته شده باشد 0/25 .پرمهر
خرداد ماه 86
عيش خلوت به تماشای گلستان مانَد »

 -5در دو بيت زير « 0/5 :محفل ما دگر امروز به بستان مانَد
« به خشم رفته ی ما را  ،که می بَرَد پيغام؟
الف -واژه ای بيابيد که تحول معنايی يافته است؟ تماشا

بيا ،که ما سپر انداختيم  ،اگر جنگ است»

ب -کدام واژه با حفظ معنای قديم  ،معنای جديد نيز گرفته است؟ سپر
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 -6واژه ی « سايه وش » با چه شيوه ای ساخته شده است؟

 -0/25اشتقاق

شهريور سال 1386
 -7با توجه به عبارت « کودک با ديدن عروسک رعنا لب به خنده گشود» به سواالت زير پاسخ دهيد0/75 .
الف) کدام واژه با از دست دادن معنای پيشين و پذيرفتن معنای جديد به دوران بعد منتقل شده است؟
ب) واژه ی « خنده » مشمول کدام يک از وضعيت های چهارگانه شده است؟
ب) با همان معنای قديم به حیات خود ادامه مي دهد.

الف) رعنا
دی ماه 1386

 -1با استفاده از روشن ساختن واژه های جديد  ،از واژه ی « گل » يک واژه ی مشتق بسازيد/25 .
گلستان يا هر واژه ی مشتق ديگر.
 -3ميان دو واژه ی « سير » و « خوراکی » کدام رابطه ی معنايی برقرار است؟ 0/25
 )1تضمن

 )2ترادف

 )4تضاد

 )3تناسب

 -5از چه طريق می توان به معنای متفاوت « بوستان » در دو جمله ی زير پی برد؟ 0/5
الف) با خواندن بوستان درهای انديشه ی سعدی به رويم گشوده شد .ب) تفرج در بوستان کودک خيالم را به بازی وا داشت.
از طريق رابطه ی هم نشیني يا به وسیله ی قرار گرفتن هر يك از اين واژگان در کنار عناصر ديگر.
خرداد ماه 1385
 -5برای هر يک از واژه های مشخّص شده در عبارت زير در گذر زمان ،کدام يک از وضعيت های چهارگانه پيش آمده است؟ 0/75
« به دستور فرمود تا درآيد ،در ساعت وارد شد ،کيسه ای زر بدو داد و بر او دستار و جبه پوشاند» .
دستور  :تغيير معنا داده .

کیسه :بدون تغيير معنا تا امروز باقی مانده.

 -8با فعل « گشت » دو جمله با معنای مختلف بنويسيد.
 -8سعید تمام خانه را به دنبال او گشت.

دستار :از زبان خارج گشته است.

0/5
خانه از گرد و غبار سیاه گشت.

( بايد دقت شود که فعل گشت ،يك بار به عنوان فعل تام(غیر اسنادی ) و يك بار به عنوان فعل گذرا به مسند به کار رود) .
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