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 تکمیلی فوق العاده مهم : نکات

 

 انواع متمم :

ه ب جملهاصلی اجزای  شمارشدر  .فعل به آن نیاز دارداست و  حذفاجباری و غیر قابل :  متمم فعلی -1

 ) حرف اضافه ی اختصاصی یک فعل (حساب می آید.

ه کردن ( داختن ) توج/ پر به/ نگریستن  به/ نازیدن  به/ بالیدن  به/ گرویدن  به/ چسبیدن  به/ پیوستن  بهاندیشیدن 

 / باسازش کردن  / باستیزیدن  /با آمیختن  /با / جنگیدن  به/ برخوردن  به/ ماندن ) شبیه بودن (  به/ تاختن  به

  بریدن / شور درگنجیدن  /از / پرهیز کردن  ازبازماندن  /از رستن  /از / رهیدن  از/ گذشتن  ازترسیدن 

 .رنجیدش دوست ازاو  مثال :
 

حساب  به جملهاصلی شمارش اجزای . در فعل به آن نیاز ندارداست و  اختیاری و قابل حذف:  متمم قیدی -2

 .نمی آید

 پنج نقش اصلی جمله

 که داده می شود خبری/  انجام دهنده ی کار نهاد

 مفعول
 و ه کس راچ) در پاسخ به سوال  را به آن افزود "را  "می توان می آید یا  "را  "با 

 ؟ ( چه چیز را

 می آید. بعد از حرف اضافهکلمه ای که  متمم

 مسند
 "ا هاست ، بود ، شد ، گشت ، گردید و مشتقات آن  "جمالتی که در آن ها افعال 

 هستند. رعایت شرایطی مسند پذیروجود دارد با 

 دارد. ) با استثنائاتی ( شخص و شمار با نهاد مطابقتاتمام دهنده ی جمله که در  فعل
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 راه تشخیص متمم فعلی از قیدی :

 می آید. با دسته ی گلاحسان  -1

 می ماند. به دسته ی گلاحسان  -2

 دیمتمم قی قابل حذف است  احسان می آید  را حذف کرد  "با دسته ی گل  "در جمله ی اول می توان 

 می تواند با حروف اضافه ی گوناگون بیاید  "می آید  "فعل 

 خانه می آید بهمدرسه می آید / احسان  ازاحسان 

 متمم فعلی می شود  ناقصزیرا معنی جمله  نمی توان حذف نمودرا  "به دسته ی گل  "در جمله ی دوم 

 .می آید "به  "فقط با حرف اضافه ی اختصاصی   فعل می ماند ) شبیه است (

 

 نکته ( متمم قیدی در هر جمله می تواند متععد باشد

 احسان می رود می رود  مدرسه به خانه از دوچرخه بااحسان  :مثال

 

 ینبنابرا معنای جمله به هم می ریزد حذف آناست و با  حرف اضافه ی اختصاصی یک اسم:  متمم اسمی -3

 (برای مطالعه بیشتر  ) قابل حذف نیست.

 را در بر می گیرند. بر روی هم یک جایگاه اصلیمتمم اسم ) صفت یا قید ( با تابع خود 

 :  مثال

 اشدبمی  مفعولعالقه ی او. به فرهنگ ،   متمم اسم نشانه ی تربیت می دانیم را فرهنگ بهاو  عالقه ی

 می باشد.  مفعولپر از آب ،  متمم صفت  را برداشت آباز  پرکوزت سطل 

 می باشد. مسندتند تر از اسب   متمم قید .می دود اسب ازتندتر او 

  

 افعال اسنادی:

 اسنادی نیستند.،  معنای وجود داشتن یا وجود نداشتندر   و بود است ، هست ، نیست -1

 فعل وجود دارد می گذاریم ، اگر معنی داد ، دیگر اسنادی نیستفعل است و مانند آن ، به جای 

 داد ، افعال اسنادی دیگری مانند گشت و شد و ... می گذاریم ، اگر معنیفعل است و مانند آن ،  به جای

 .اسنادی است

  :ثالم

 اسنادی نیست. وجود دارد در یخچال سیب  در یخچال سیب است 

 .اسنادی است شد احسان ناراحت   گشتاحسان ناراحت  احسان ناراحت است 
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 معانی مختلف آن:و « شدن»مصدر  -2

 

 کالس خالی شد. )گشت( اسنادی در معنای  -1

 و تکیه بر آفریننده کرد. شد ) رفت (  در معنای رفتن، سپری شدن و گذشتن  -2

 کالس خالی شده بود فعل کمکی و مجهول  -3

 

 یراسنادیغنداد و اگر معنی  اسنادیاگر معنی داد  افعال اسنادی دیگری مانند گشت می گذاریمجای فعل شد ، 

 است

 اسنادی نیست.  "رفت  "در معنای   شد

 

 را بررسی نمایید.« شدن»در ابیات و عبارات زیر معانی مختلف مصدر 

 

 گریه شام و سحر شکر که ضایع نگشت / قطره باران ما گوهر یکدانه شد -1

 دستم نداد قوت رفتن به پیش دوست / چندی به پای رفتم و چندی به سر شدم. -2

 عزیز است غنیمت شمریدش صحبت / که باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد.گل  -3

 تنها نه من به دانه خالت مقیدم / این دانه هر که دید گرفتار دام شد. -4

 منزل حافظ کنون بارگه پادشاست / دل بر دلدار رفت ، جان بر جانانه شد. -5

 و از راست شد. چو بهمن به زاولستان خواست شد / چپ آوازه افکند -6

 کی برست این گل خندان و چنین زیبا شد / آخر این غوره نوخاسته چون حلوا شد -7

 قرض خورشید در سیاهی شد / یونس اندر دهان ماهی شد -8

 افسوس که سرمایه ز کف بیرون شد / وز دست اجل بسی جگرها خون شد -9

 آن که خون من بر تو چرا حالل شدبر من اگر حرام شد وصل تو نیست بوالعجب / بوالعجب  -10
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 .اسنادی نیست و چرخیدن در معنای به دنبال چیزی بودن فعل گشت -3

 :مثال

دی شد قابلیت جای گذاری با فعل اسنا  پنهان می شددر آن تاریک شب  پنهان  می گشتدر آن تاریک شب  -1

 .است گشت در اینجا اسنادیفعل  را دارد 

 .نیست اسنادی است  جست و جو کردندر معنای   می گشتبه دنبال سر چنگیز  -2

 

 

 است. مسند همراه با حرف اضافهگاهی 

 .متمم اشتباه گرفته نشوداست و با  از ابریشم به کلی مسنداست.  از ابریشمجنس این پارچه  :مثال

 

 

 قید 

 افزاید و فعل به آن نیاز ندارد.ای است که توضیحی بیشتر به فعل یا جمله میکلمه

 از ارکان اصلی جمله نیست. قابل حذف است.

 :مثال

 ×قابل حذف   نهاد امروز   شنبه است  امروز سه -1

  ×قابل حذف   متمم فردا  اندیشمبه فردا می -2

  ×قابل حذف   مسند گریان   علی گریان شد -3

  ×قابل حذف   مفعول آینده  امآینده را فراموش کرده -4

  قابل حذف   تیر دیروز دیروز به مدرسه جدیدم رفتم -5

 

 نکات مهم:

 مهم بود امروزکاِر   آید.نمای اضافه نمیقید پس از نقش -1
 مضاف الیه                         

 آیدبه دیدار من می غالباً دار ) اً( قید هستند :     او های تنوینتمام واژه -2
 قید                         

 آمد گریاناو  –شد  گریاناو            قید را با مسند اشتباه نباید گرفت. -3
 قید                  مسند                       

 

 مثال : نقش کلمات مشخص شده را بیابید

  بلندشخواهد  اوکه  سرآن  بلند -1

  بی دست و پایدید  روبهییکی  -2

 گشت از مردمان محجوبرا تب گرفت و  امیر -3



 تهیه و تنظیم : 1399جزوه دستور زبان فارسی کنکور 

 احسان محسنی

 

5 
 

 م درست امروزرا بگوی که  بونصر -4

 در وهم نیایی توگفتن که  تونگنجی / نتوان شبه  فهمگفتن که در  تو وصفنتوان  -5

 رهایی روی شبود دوزخ آتشمگر از  -6

 ییخدای و پاک توگویم که  تو ذکر ملکا -7

 کشیده همه جارا رسیده و خوان نعمت بی دریغش  همه بی حسابش رحمت باران -8

 ای دوست این پیراهن است افسار نیستگفت : مست گرفت /  گریبانشبه ره دید و  مستی محتسب -9

 نیست کار درهم و و دینار،  کار شرع -10

 نیست مسجد خوابگاه مردم بدکاررا گوییم در مسجد بخواب /  داروغهتا  -11

 شویراه بر نباشی کی  راه روتا  -12

 شوی  بی خواب و خورکرد / آن گه رسی به خویش که دور ز مرتبه خویش  تخواب و خور -13

 است مننکند مثل  هرکس/ بنمایید که  خویشدر ره آزادی  ای هم وطنان فکری -14

 است از مال و می تهی من جام وجیب با آنکه  -15

 را  زمینکرد چون گردون تواضع هم چون جم نگین را / داشت  عزیزم -16

 آوندو خموش  وخفه ز جور گردون / چونین  زمینچون گشت  -17

 یی تو ای دماوند تو مشت/ آن  مشت فلک بر خشمبنواخت ز  -18

 خوشباش ،  خوشاست ، ای ماه وش ، در وقت گل  گل وقت -19

 زه تو گفتیبرخاست / که توبه می کنم از کرده ها  مردکی امروز ز پیش منبرت -20

 در چاه دیدند یوسفی تو گفتیخسرو شاه دیدند /  روی ناگهچو  -21

 باد  نیستندارد ،  این آتش هر که/  بادو نیست  این بانگ نایاست  آتش -22
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 گردانید  خود مستغرقرا گزید و  بنده ای حق تعالیچون  -23

 کرد حتی به روزگارانبیرون نمی توان ، گفتم : /  به روزگاران مهری نشستیگفتی :  -24

  صبح ستاره باران لبخند گاه گاهت/  پیوند صبح و ساحل آیینه نگاهت -25

 بشکنم شیطان ساقاو / گشتم حقیر راه او تا  عزمدیدم  لطفچون  او بزم مقیمگشتم  -26

 آشکار  خود را نسبت به اهل بیت ارادتو  عمیقایمان  با بهره گیری از زبانی صمیمی و عاطفیشهریار  -27

 می سازد

 نوشته بودم ، برای من ابتدایی چهارم و سوم کالس معلم -28

 بنویسیم هم از سفر ماه خاطراتی روزیباشد و  عمریدارد که  استبعادیچه  -29

 نام نهادند اشکه می  خون دل شاهان/  شد عیانآمد و از تاک  عجینبا خاک  -30

 شد. بمنقل ناگهانریخته بود و در آن هنگام که بهار فرا رسیده بود ،  پایشرا به  جوانیکه  درختی -31

 ، در انتظار من و تو اینجا است جویباریم و غربت ، با من بیا سمت باران / صد غبار غرق -32

 م امیدوار رودچون  -33

 مشکل سختاز بچه ها  پیشی گرفتنبود و  تنگ و باریک راه -34

 بیند کنون اندرین چه رایت/ که  زمین شاهگفت  جوان پوربه  -35

 یی خالق هر دانا و نادان تو/  رزاق هر پیدا و پنهانتویی  -36

 رخسار برداری ز پرده ،  حقیقت/  پدیدارآیی  وقت بهارچو در  -37

 در بهار است خنداناز شوق تو  گل -38

 پرورشزان خورش ،  تیابد جان/ که  خورش خسروانیجز  طعمهمخور  -39

 را به من خود رخببیند ماه /  شکن موچون بگشایم ز سر  -40

 اگر بر آیدگفتا  ماه من شو/ گفتم که  غمت سر آیدگفتا  غم تو دارمگفتم  -41

 ستنیکوترین قصه ها قصه یوسف )ع( -42

 بوی گل و ریحان هاکردی بی خویشتنم می رفت به بستان ها /  دل سوداییوقتی  -43
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 رفتن به گلستان هاباشد  کوته نظریآویخته در دامن /  غم عشقت خارتا  -44

 را ، از هم می گشاید ؟ این کتاب خداوند،  تو پیشانی بلند،  زهرآگین شمشیریچگونه  -45

 کردی  انه شانکدست مایه ی شادی کودرا  حیدری صولت -46

 نیز بگذرد رونق زمان شمابگذرد / هم  نیز شما جهانبر  مرگهم  -47

 نیز بگذرد  حلق و بر دهان شما/ بر  گلوگیر خاص و عامکه هست  اجلآب  -48

  آفتابطلوع می کند از مغرب ،  گویا -49

 رایگان نداد فلکمرا  موی سپید -50

 رسد به فریاد ار خود به سان حافظ عشقت -51

 ممپیچ که گر میزنی به شمشیر عنان -52

 برداشت پرده تقوااز روی طمع  عشقم -53

و  /دوش کشد  را بر نهکه مشکیوصله دار به پا کند / و  پای افزاریفرمانروا را ندیده بودم / که  هیچپیش از تو /  -54

 باشد برادررا  بردگان

 کم، گشت  ساالر آن انجمن/ که  دختر گژدهمشد  آگاهچو  -55

 بود شما را نگهبانمر  اوبود / هم  یزدانبه  باوررا چو  شما -56

 شد پر آوازه،  ایران دگر بارهشد /  تازه،  هنگامه آزمونچو  -57

 ز ضرب کل طوطیزد ، گشت  ش/ بر سر چرب جامهو  دکان پر روغندید  -58

 زیر میغشد افتاب نعمتم بر می کند و می گفت ای دریغ / کریش  -59

 شد آگاه،  حق ابدالز  کسیکم  -60

  نقصانرا مرا زیاده کجا باشد و  تورا چه عیب بود /  بندهرا چه پایه هنر  تو -61
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 را لشکر خویش را / سپارم بدو  دختر خویشرا دهم  اومن  -62

 ساخته بود تباهرا  دیدگانش بیماری آبلهداشت که  دختری زیبانیز  وزیر شاهاز قضا  -63

 بندند  گردن خربر  جالجل،  مردمان این دیاراند  طرفه مردمان -64

 داد پناهیچون خدا ،  مدولت -65

 از اوستم بر همه عالم که همه عالم عاشقاز آنم که جهان خرم از اوست / خرم  جهانبه  -66

 است و بس  این کمالکن کمال این است و بس / خویش را در خویش پیدا کن  هویدارا  گوهر خود -67

 نامیدم جنوبرا تو  -68

 بیرون کنم  ات جامه غرامتاز بهر  -69

 جان ها به یکدیگر بسته است رشته/ اگر نه  پریشانمدگران می کند  غمچرا  -70

ب هم نداره ؟ مگر بی صاح صاحبشوفرها را داشت ، جواب داد : چطور  ریختکه  قلچماقیمرد کت چرمی  -71

 پانزده تومن می ارزه. دست کم،  خودش،  پوستشمیشه ؟ 

 را  دیدهباشد  بیشتر از خارل شود / زحمت گ بینایان، حجاب راه  بیش از بدنیک ،  -72

 همچون چاکرند و شاه تو جمله و سالکان در راه تو / طالبان  -73

 سیراب عیش ما گوهرانجمن ها شو / که باشد در صدف چون  خرج بهرهتو کز خلوت نداری  -74

 بس است دل جوییبس است / مرکز سرگشتگی ها خال  حلقه موییگردش پرگار ما را  -75

 نکشید  پهلوجز از  جانوری، هرگز  صاد -76

 بگرییم  غریبانهگو که  دلغم  نیما -77

 افسانه خویشم  شاعر تومن نیز چو  -78

 به ویرانه بگرییم شبگیرکه نبودیم  بخوانیم به گلزار / جغدی شده  بلبل -79

 بگرییم یگانهب، ولی ما / با چشم خودی در غم  خنده ماکند در غم  بیگانه -80

 بیند  دلبرآن است که  فایدهرا  دیده -81
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 دوست خورد یا غم رسوایی را  غم/ یا  دوستعاشقان را چه غم از سرزنش دشمن و  -82

 به یغما دادم صبر دل و  همان روزمن  -83

  کستو نیفزاید  حسنو  منبر حدیث  -84

 نمی خوری ؟ غذا چرا،  پسرم -85

 بود  تن ها حیات،  آبدر  -86

 کریم باش  نخلبر آید چو  دستز  تگر -87

ه عیش کزگار ، تلخ گفتار ، بدخوی مردم آزار ، گدا طبع ناپرهی ترشرویمعلم دبستان را دیدم در دیار مغرب  -88

 کردی سیه قرآنش دل مردم  خواندناو تبه گشتی و  دیدنمسلمانان به 

پای  اعتاستطو  از گردش آسمان در هم نکشیدم مگر وقتی که پایم برهنه بود رویزمان ننالیدم و  دورهرگز از  -89

و بر بی  آوردم . یکی را دیدم که پای نداشت . سپاس نعمت حق به جای دلتنگپوشی نداشتم. به جامع کوفه در آمدم 

 کفشی صبر کردم 

 صبحدم ی ، ای نسیم روح بخش -90

  جانصد سالخ یابد از تو مرده  -91

 بر آب نویسند  خطمن نشنیدم که  -92

  لب جامبیاور چون  لب خنداناز جور ایام /  خونین دلیاگر  -93

 قرار داده است سر حد دنیای خلقتمی خواهم بدان جا روم که خداوند آن را  -94

 ندانم  قدیمی آن چه را قدیمی است ، -95

 دمی گردان موضوع صحیفه ی شعر خودقدیم را  عشق همواره -96

 وین عجب  غم عشقبیش نیست  یک قصه -97
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  این سرای پاک و پلیداست  جای نیک و بدنخواهد دید / که  بی تعب طربدر این مقام ،  -98

 بود مرغسیآن  سی مرغاین این  بی شک/  زود سی مرغچون نگه کردند آن  -99

 است  عیار مهر و کین مرد و نامرد این -100

 

 اجزای اصلی بررسی انواع جمله بر اساس
 

 م جدید مطرح نیست.در نظاجمالت چند جزئی  ،مبحث افعال گذرا و ناگذرا  :توجه 
 

 مقدمه :

 شود.نامیده می گذرااگر فعل به مفعول یا متمم یا مسند نیاز داشته باشد،  -1

 .فقط به نهاد نیاز داردنام دارد.  ناگذرافعلی که به مفعول یا متمم یا مسند نیاز ندارد،  -2

 سه جزئی گذرا به متمم گذرا  اندیشد می آیندهمثال(  متین به 

 متمم             

 ناگذر پرنده پرید  ناگذر محمد آمد 

 چهارجزئی گذرا به مفعول و متمم گذرا  خرید  از فرودگاهرا  کتابشحسین، 

 متمم     مفعول 

 کند.را مشخص مینوع فعل )گذرا، ناگذر( نیاز یا عدم نیاز به اجزای اصلی را در جمله،  -3

 نیاز به دیگر اجزای اصلی جمله پی برد توان به نیاز یا عدممی فعلاز روی  -4

 
 

 الف( جمله های دو جزئی ) نهاد + فعل ( 
 نیاز دارد. نهاد است یعنی فقط به ناگذرفعل این گونه جمله ها 

 : مثال

 می آیدبا علی به خانه  احسان

 می آیدبه خانه  احسان

 احسان می آید

 .ذف استحبقیه اجزای آن ها اختیاری و قابل هر یک از مثال های باال از دو جز اصلی نهاد و فعل درست شده اند. 

 

 رایج ترین مصدرهای ناگذر :
خوابیدن /  یستن /رفتن / آمدن / دویدن / خزیدن / لرزیدن / پریدن / برخاستن / تابیدن / ترکیدن / جوشیدن / چرخیدن / ز

لغزیدن /  ندیدن /چریدن / ماندن / کوشیدن / غریدن / روییدن / رُستن / چکیدن / خروشیدن / درخشیدن / گنشستن / مردن / 

 رقصیدن / خشکیدن / باریدن و ....
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 ب( جمله های سه جزئی 
 سه جزئی با مفعول ) نهاد + مفعول + فعل (  -1

 هم نیاز دارد بر نهاد به مفعولفعل این گونه جمالت گذراست و عالوه 

فه اضاتوانیم بمی آید و ما باید  گاهی هم بدون این نشانهمی آید. و  "را  "پس از نشانه ی گروه اسمی است که  مفعول

 نماییم.

 : مثال

 خوردرا غذا علی 

 خوردغذا علی 

 :ی که جمله های سه جزئی با مفعول می سازدرایج ترین مصدرهای
پاشیدن /  برافراشتن / بردن / انداختن / بافتن / پروردن / پیمودن / تراشیدن / بوسیدن /خوردن / دیدن / آوردن / فرستادن / 

لیسیدن /  /ریفتن فخواستن / راندن /پرستیدن / دانستن / گذاشتن / دریدن / زدن / ساختن ) بنا کردن ( / شستن / گشودن / 

 شناختن / پیمودن / دوختن / پسندیدن / سرودن و ...

 

 + فعل (  تمم ) نهاد + متمما مسه جزئی ب -2

 هم نیاز دارد متممبر نهاد به فعل این گونه جمالت عالوه 

 می آید بعد از حرف اضافهگروه اسمی است که  متمم

 مثال:

 است ( لتاریکی متمم فع، بنابراین  دارد "از  " حرف اضافه ی اختصاصی) مصدر ترسیدن  می ترسد تاریکی ازکودک 

 تمم فعلمافتخارات ، بنابراین  دارد "به  "حرف اضافه ی اختصاصی ) مصدر اندیشیدن  می اندیشد افتخاراتشبه علی 

 است (

 

 :ی که جمله های سه جزئی با متمم می سازدرایج ترین مصدرهای

ه کردن ( داختن ) توج/ پر به/ نگریستن  به/ نازیدن  به/ بالیدن  به/ گرویدن  به/ چسبیدن  به/ پیوستن  بهاندیشیدن 

 / باسازش کردن  / باستیزیدن  /با آمیختن  /با / جنگیدن  به/ برخوردن  به/ ماندن ) شبیه بودن (  به/ تاختن  به

 و .... بریدن / شور درگنجیدن  /از / پرهیز کردن  ازبازماندن  /از رستن  /از / رهیدن  از/ گذشتن  ازترسیدن 

 

 + فعل (  نهاد + مسندسند ) سه جزئی با م -3

 هم نیاز دارد مسندبر نهاد به فعل این گونه جمالت عالوه 

 به آن نیاز دارد. فعل جمله برای تکمیل جملهگروه اسمی است که  مسند
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 مثال :

  آمده است "به سوال علی چگونه است ؟   "پاسخ است و در  بدون کلمه ناراحت ناقصجمله  است ناراحتعلی 

 ت.آمده اس " به سوال هوا چگونه می شود ؟ "پاسخ  است و در  بدون کلمه سرد ناقصجمله  می شود  سردهوا 

 مسند است  "از خوبان "  پاسخ به سوال علی چگونه است ؟ در  است  از خوبانعلی 

 مسند است  "تواناتر از من "  پاسخ به سوال علی چگونه است ؟ در   استتواناتر از من  علی

 

 

 

 جزئی  چهار( جمله های ج
 چهار جزئی با مفعول و متمم ) نهاد + مفعول + متمم + فعل ( -1

 الزم دارد. مفعولهمراه است و هم  حرف اضافه اختصاصیفعل چنین جمله هایی هم با 

 

 : مثال

 داد. دوستشبه هدیه ی زیبایی احسان 

 متمم دوست  برای مصدر دادن  "به  "حرف اضافه اختصاصی 

 مفعول هدیه ی زیبایی  چه چیزی را داد ؟ 

 

 آویخت. دیواررا به کیف احسان 

 متمم دیوار  برای مصدر آویختن  "به  "حرف اضافه اختصاصی 

 مفعول کیف  چه چیزی را آویخت ؟ 

 

 شنید از زبان سعدیرا  این شعراحسان 

 متمم زبان سعدی برای مصدر شنیدن  "از  "حرف اضافه اختصاصی 

 مفعول این شعر  چه چیزی را شنید ؟ 

 

 :ی که جمله های چهار جزئی با مفعول و متمم می سازدرایج ترین مصدرهای
 .... و/ خریدن  رساندنتآموختن / آویختن / گنجاندن / گرفتن / پرسیدن / سنجیدن / گرفتن / دادن / فروختن / دزدین / ربودن / 

 

 الف را به ب ( ) –فرمول ساده ) الف را از ب ( 

 

 :مثال

 چهار جزئی با مفعول و متمم  الف را به ب  آویخت دیواررا به چراغ ها 

 چهار جزئی با مفعول و متمم  الف را از ب   دزدید  مغازهرا از  چراغ ها
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 + فعل ( سند) نهاد + مفعول + م مسندچهار جزئی با مفعول و  -2

 نیاز دارد مسند ومفعول عالوه بر نهاد به دو جز اصلی 

 

 :مثال

 نامید. سووشونرا  کتاب خودسیمین دانشور 

 مفعول  کتاب خود  چه چیز را سووشون نامید؟

 مسند سووشون  چه ) چگونه ( نامید ؟ 

 

 

 :ی که جمله های چهار جزئی با مفعول و مسند می سازدرایج ترین مصدرهای

 ، نمودن ، کردن ، ساخت  گردانیدن

 ، دانستن ، خواندن ، گفتن ، صدا زدن ، صدا کردن  نامیدن

 ، به شمار آوردن ، به حساب آوردن  شمردن

 ، دیدن ، دانستن ، یافتن  پنداشتن

 

 مفعول ، مسند است (فرمول ساده ) 

 مثال:

 چهار جزئی با مفعول و مسند او ، مطوقه است  نامیدند  مطوقهرا او کبوتران 

 چهار جزئی با مفعول و مسند آن ، عشق است  خوانند  عشقرا  آنهمه 

 چهار جزئی با مفعول و مسند احسان ، ناراحت است  کرد ناراحت را  احسانعلی 

 د می دان ندوست دار محسنین و تحقیر کننده ی منافقیرا  خودخداوند با ذکر قصه پیامبران و حفظ نام نیکوکاران ، 

  ، است  کننده ی منافقیندوست دار محسنین و تحقیر خود چهار جزئی با مفعول و مسند 

 یافت  انسانی برتر از انسان های عادیرا  کودک نو رسیده ی بهاء ولدشیخ ، 

  سانی برتر از انسان های عادی استانکودک نو رسیده ی بهاء ولد  چهار جزئی با مفعول و مسند 
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 + فعل ( مسند+  چهار جزئی با متمم و مسند ) نهاد + متمم -3

 نیاز دارد متمم و مسندعالوه بر نهاد به دو جز اصلی 

 

 

 :مثال

 می گفتند ) می نامیدند ( مشدی حسنرا  به اوبَیَلی ها 

 متمم  او  برای مصدر گفتن  "به  "حرف اضافه اختصاصی 

 مسند مشدی حسن  چه ) چگونه ( می گفتند ) می نامیدند ( ؟ 

  او ، مشدی حسن است چهار جزئی با متمم و مسند 
 

 می باشند. "گفتن  "بیشتر از خانواده مصدر این دسته از جمله ها ، در زبان فارسی اندک هستند و 

 ، مسند است ( متممفرمول ساده ) 

 : مثال

 چهار جزئی با متمم و مسند او ، دهقان فداکار است  می گفتند  دهقان فداکار اومردم به 

 
 

 + فعل ( با دو مفعول ) نهاد + مفعول + مفعولچهار جزئی  -4

 نیاز دارد دو مفعولعالوه بر نهاد به 

 مثال:

 چهار جزئی با دو مفعول   2مفعول  / غذا   1مفعول  کودک  داد غذارا  کودکمادر 

 ، اجزای آن متفاوت می شود : اگر جمله ی باال را اینگونه بنویسیم

 چهار جزئی با مفعول و متمم مفعول  متمم / غذا  کودک  داد  غذا کودکمادر به 

 

 

 : جمله های چهار جزئی با دو مفعولو  جمله های چهار جزئی با مفعول و مسند تفاوتنکته ( 

ا مسند بمفعول ،  جمله های مفعول و مسندیدر حالیکه در  نیستندمفعول اول و دوم یکی ،  دو مفعولیدر جمله های 

 استتقریبا یکی 

 :مثال 

 نیستند.) شیر ( یکی  2) کودک ( و مفعول  1مفعول   داد شیررا کودک مادر 

 هستند.مفعول ) کودک ( و مسند ) احسان ( یکی  نامید  احسانرا کودک مادر 

 

 عمده ترین مصادر دو مفعولی :

 دادن / بخشیدن / زدن / پوشاندن و ...
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 افعال چند وجهیبرخی از 

ن
سوخت

 

 در معنای سوختن یا نابود شدن 

 ) ناگذر (

 طلب احسان سوخت

 غذا سوخت

 در معنای سوزاندن

 ) گذرا به مفعول ( 
 سوختی و خود افروختی راما 

ن
ساخت

 

 در معنای بنا کردن

 ) گذرا به مفعول (
 ساخته اندرا ایرانیان داروی درمان سرطان 

 در معنای سازش کردن

 ) گذرا به متمم (
 ترافیک فراوانش ساخته اندبا مردم تهران 

 در معنای گردانیدن

 ) گذرا به مفعول و مسند (
 ساختشادمان را احسان ، علی 

شمردن
 در معنای شمارش کردن 

 ) گذرا به مفعول (
 می شمارندرا افراد کالس 

 در معنای پنداشتن

 ) گذرا به مفعول و مسند (
 شمردمی عاقل و فهیم را احسان ، دوستش 

ن
ماند

 

 در معنای اقامت کردن

 ) ناگذر (
 مانددر مدرسه احسان 

 در معنای شبیه بودن

 ) گذرا به متمم (
 می ماندپدرش  بهاحسان در خوش اخالقی 

 در معنای شدن

 ) گذرا به مسند (
 می مانمتو بروی تنها 

ن
گفت

 

 در معنای سرودن

 * اختالف نظر* ) گذرا به مفعول (
 گفته است شعر زیباییپروین اعتصامی 

 در معنای سخن گفتن 

 ) گذرا به مفعول و متمم (
 امیر گفت را بهاحسان مطلب مهمی 

 در معنای نامیدن

 ) گذرا به مفعول و مسند (
 می گویند را زیردستدوستانش او 

نمو

ن
د

 

 در معنای به نظر رسیدن

 ) گذرا به مسند (
 می نماید صحیحرفتارش 
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 دادندر معنای انجام 

 ) گذرا به مفعول (
 نمودکمک احسان به من 

 در معنای گرداندن

 ) گذرا به مفعول و مسند (
 نمود را تمیزاحسان کالس ها 
ن
گرفت

 

 در معنای ناراحت شدن / پر شدن

 ) ناگذر (

 دلم گرفت

 چاه گرفت

 در معنای چسبیدن / صید کردن

 ) گذرا به مفعول (
 گرفتمرا دست احسان 

 اخذ کردندر معنای 

 ) گذرا به مفعول و متمم (
 احسان گرفتم را ازجزوه ام 

ن
ست

دان
 در معنای آگاه بودن 

 ) گذرا به مفعول (
 می دانم راحرفت 

 در معنای پنداشتن

 ) گذرا به مفعول و مسند (
 می دانست را قویاحسان ، محمد 

ن
کرد

 در معنای انجام دادن  

 ) گذرا به مفعول (
 کرد سجده شکر

 معنای گرداندن در

 ) گذرا به مفعول و مسند (
 کرد را ناراحتاحسان ، علی 

ن
خت
ری

 

 در معنای جاری شدن 

 ) ناگذر (
 ریختدر کوچه  آب

 در معنای از دست دادن

 ) گذرا به مفعول (
 ریخت رااو آبرویش 

 در معنای وارد شدن / سرازیر شدن

 ) گذرا به متمم (
 جویبار می ریزدبه این جوی 

 در معنای واریز کردن

 ) گذرا به مفعول و متمم (
 حسابت ریختمرا به این مبلغ 

 

 
 
 
 

 

 مثال :
 

 دوجزئی ناگذر     آمددیروز حسن با برادرش در ساعت هفت از مدرسه  -1
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 ×مفعول   ندارد ( مفعول1  : آمدبررسی فعل 

 ×مسند   نیست ( اسنادی 2   

 ×متمم  ندارد ( حرف اضافه اختصاصی3   

 

 دوجزئی ناگذر   شدزاهد خلوت نشین دوش به میخانه  -2

 

 ×مفعول    ندارد ( مفعول1  : شدبررسی فعل 

 ×مسند  دهد(نیست)معنی رفت می ( اسنادی 2   

 ×متمم   ندارد ( حرف اضافه اختصاصی3   

 

 شدکه میرمجلس  کننگه گدای شهر -3

 

 مفعول              دارد  گدا مفعول( 1 : نگه کنبررسی فعل 

 سه جزئی با مفعول  ×مسند    نیست ( اسنادی 2   

 ×متمم   ندارد ( حرف اضافه اختصاصی3   

 

 

 ×مفعول    ندارد ( مفعول1  : شد بررسی فعل

 سه جزئی با مسند  مسند   میرمجلس است ( اسنادی 2   

 ×متمم   ندارد ( حرف اضافه اختصاصی3   

 

 

 شد.میاو در عصر ما در کسوت یک مهاتما گاندی مسلمان، منادی یک حیات تازه برای تمام عالم  -4

 

 ×مفعول    ندارد ( مفعول1 : شدمیبررسی فعل 

 سه جزئی با مسند  مسند   منادی است ( اسنادی 2   

 ×متمم   ندارد ( حرف اضافه اختصاصی3   

 

 

 دادترجیح میمکنت و تجمّل رایج در دستگاه صدرالدین، شیخ االصالم شهر  را براین فقر اختیاری  -5
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  مفعول   فقراختیاری  دارد ( مفعول1 : دادترجیح میبررسی فعل 

 چهار جزئی به مفعول و متمم             ×مسند    نیست ( اسنادی 2    

 متمم  بر دارد ( حرف اضافه اختصاصی3    

 

 
 

و به هنگام ترسیم اشکال مختلف تضادهای زندگی انسان ، در هیچ قالب ملی یا  داردادبیات پایداری چهرة انسانی عامی  -6

و مخاطب آن ژرفای وجدان عام بشری  شکافدمی. شعر و داستان مقاومت، مرزهای قومی را گنجدنمیچارچوب اجتماعی خاص 

 .است

  مفعول   چهره  دارد ( مفعول1  : دارد بررسی فعل

 سه جزئی با مفعول  ×مسند   نیست ( اسنادی 2   

 ×متمم  ندارد ( حرف اضافه اختصاصی3   

 

 

  ×مفعول   ندارد ( مفعول1 :گنجدنمیبررسی فعل 

 سه جزئی با متمم  ×مسند   نیست ( اسنادی 2   

 متمم  در ( حرف اضافه اختصاصی3   

 

 
 

  مفعول   مرز  دارد ( مفعول1 :شکافدمیبررسی فعل 

 سه جزئی با مفعول  ×مسند   نیست ( اسنادی 2   

 ×متمم  ندارد ( حرف اضافه اختصاصی3   

 

 
 

  ×مفعول   ندارد ( مفعول1  :استبررسی فعل 

 سه جزئی با مسند  مسند  وجدان است ( اسنادی 2   

 ×متمم  ندارد ( حرف اضافه اختصاصی3   

 
 

 
 
 
 
 

 

بسیاری از کلمات و اصطالحات متداول در آثار سایر شعرا مثل باغ نظر، رند، نظرباز در دیوان حافظ، مفاهیم اختصاصی و  -7
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 .دارندموضوعی 

 مفعول  مفاهیم دارد ( مفعول1 :دارندبررسی فعل 

 سه جزئی با مفعول              ×مسند   نیست ( اسنادی 2   

 ×متمم  ندارد ( حرف اضافه اختصاصی3   

 دمار از دو صد انجمن برآرد  ز رخم سرِ گرِز سندان شکن -8

 

 مفعول   دمار دارد ( مفعول1  :برآردبررسی فعل 

 سه جزئی با مفعول   ×مسند   نیست ( اسنادی 2   

 ×متمم  ندارد ( حرف اضافه اختصاصی3   

 

 

 زنالیدِن او دو چشمم پر آب  ز درویشِی خویش خواب  نیابم -9

 

 مفعول   خواب دارد ( مفعول1  :نیابمبررسی فعل 

 سه جزئی با مفعول    ×مسند   نیست ( اسنادی 2   

 ×متمم  ندارد ( حرف اضافه اختصاصی3   

 

 

 رنج با طبِع جفت مکن و مگوی گفتسخن چون بدین گونه بایدت  -10

 

 مفعول   سخن دارد ( مفعول1 :مگویبررسی فعل 

 چهارجزئی به مفعول و متمم    ×مسند   نیست ( اسنادی 2   

 متمم  به ( حرف اضافه اختصاصی3   

 

 

  ،گذرا به مفعول و متمم است. همیشهفعل گفتن در معنی حرف زدن و سخن گفتن 
 
 
 
 

 معشوقه به عاشق پیغام داد -11
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 مفعول   پیغام دارد ( مفعول1  :دادبررسی فعل 

 چهارجزئی به مفعول و متمم  ×مسند   نیست ( اسنادی 2   

 متمم  به ( حرف اضافه اختصاصی3   

 

 

 گنجانموسعت تو را چگونه در سخن تنگ مایه  -12

 

 مفعول  وسعت دارد ( مفعول1 :گنجانمبررسی فعل 

 چهارجزئی به مفعول و متمم  ×مسند   نیست ( اسنادی 2   

 متمم  در ( حرف اضافه اختصاصی3   

 

 
 

 رهاندند.شاعران سمبولیست در قرن بیستم شعر فرانسوی را از قید و بند وزن و قافیه سنتی  -13

 

 شعر فرانسوی       مفعول  دارد  ( مفعول 1 : رهاندندبررسی فعل 

 چهار جزئی با مفعول و متمم×           نیست                          مسند   ( اسنادی 2 

 از              متمم  ( حرف اضافه اختصاصی 3 

 

 
 

وزی شرط و پیر شاعر در این بخش ضمن دعوت انسان به امیدواری و تالش ، تحمل تلخی ها و سختی ها را برای کامیابی -14

 .می شمردالزم 

 

 تحمل تلخی ها     مفعول  دارد  ( مفعول 1 :  می شمردبررسی فعل 

 چهار جزئی با مفعول و مسند          شرط الزم          مسند  است  ( استادی 2 

 ×ندارد         متمم    ( حرف اضافه اختصاصی 3 

 

 

 
 
 
 
 

 

ه ها ، ، سفرنام داد هامیراث ماندگار ادبیات داستانی ما و آثار برجسته نویسندگان معاصر فارسی زبان ، به خصوص شرح روی -15

 .به شمار می آیندگزارش احوال شخصی و ... از نوع نثر غنایی 
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 ×ول ندارد                                مفع ( مفعول 1 :  به شمار می آیندبررسی فعل 

 سه جزئی با مسند         از نوع نثر غنایی      مسند  است  ( اسنادی 2 

 ×متمم               ندارد ( حرف اضافه اختصاصی 3 

 

 

 سه جزئی با مسند  به شمار آمدن             چهار جزئی با مفعول و مسند به شمار آوردن 

ند می توایل رعون تخف، که  ی/ یا بر خشتنی خام / تو ، آن بلندترین هرم گذرد میکه بر دیواره اهرام  می داندمور ، چه  -16

 ... جای می گیریدر کنار تنور پیرزنی  / ایستاده ای/ چگونه این چنین که بلند بر زَبَر ماسوا  ساخت

 

 

 

 سه جزئی با مفعول ( می داند 1 :  بررسی فعل های عبارت

 دو جزئی ) طبق سنوات کنکور ( ( می گذرد 2 
 سه جزئی با مسند  ( هستی3 
 سه جزئی با مفعول  می تواند ساخت (4 
 دو جزئی  ( ایستاده ای5 
 سه جزئی با متمم  ( جای می گیری6 

 

 

یر پس از . خداد یر. فردای آن روز چوپان دختر خود را به خچشم پوشیدو از سفر  شد، شادمان  شنیدخیر که این خبر را  -17

 .رسیدرنج بسیار به خوشبختی و کامیابی 

 

 ) در موارد نادری ، متمم اجباری توسط طراح حذف می شود (چهار جزئی با مفعول و متمم  ( شنید 1                          :بررسی فعل های عبارت

 سه جزئی با مسند ( شد 2 

 سه جزئی با متمم ( چشم پوشید 3 

 سه جزئی با متمم ( رسید 4 

 چهار جزئی با مفعول و متمم ( داد 5 

 

 

سروری  وت قدرت که بر تخ می دیدند: ایرانیان دوره ساسانی نیاکان خود را جهاندارانی  می گویدهمان طور که تاریخ  -18

 می بالیدند.و با تمام وجود به این نیاکان قدرتمند  نشسته بودندجهان 
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 چهار جزئی با مفعول و متمم ( می گوید 1  : بررسی فعل های عبارت

 چهار جزئی با مفعول و مسند ( می دیدند 2 

 دو جزئی ( نشسته بودند 3 

 سه جزئی با متمم ( می بالیدند 4 

 

 

از  ام آرامو آر شکسته اندکه طلسمش را  استدمدمه های اردیبهشت ، اصفهان ، چون شاهزاده ی افسون شده افسانه  -19

ود را بر لف های خزکه است و بید مجنون ، معشوقه ای  ندشکوفه های به و بادام رویاهای پر پر شده اوی می شود.خواب بیدار 

 .افشانده استاو 

 

 

 سه جزئی با مسند ( است 1 :  بررسی فعل های عبارت

 سه جزئی با مفعول ( شکسته اند 2 

 سه جزئی با مسند ( می شود 3 

 سه جزئی با مسند ( هستند 4 

 سه جزئی با مسند ( است 5 

 سه جزئی با مفعول ( افشانده است 6 

 

 

ز شعر را ا و بخشید ق. به ساده نویسی رونکرد، نثر را پویاتر  ساختترجمه این آثار گنجینه واژگان زبان فارسی را غنی  -20

ندگان و روش های جدید تحقیق را به پژوه بخشید، به کار نویسندگی و شاعری جهت  رهانیدحالت یکنواختی گذشته 

 آموخت.

 

 چهار جزئی با مفعول و مسند ( ساخت 1  : بررسی فعل های عبارت

 چهار جزئی با مفعول و مسند ( کرد 2 

 چهار جزئی با مفعول و متمم ( بخشید 3 

 چهار جزئی با مفعول و متمم ( رهانید 4 

 چهار جزئی با مفعول و متمم ( بخشید 5 

 چهار جزئی با مفعول و متمم ( آموخت 6 

 

 

 
 

 های تبعینقش 
 پیرو و تابع گروه اسمی قبل از خود هستند وخودشان به تنهایی نقشی ندارند.
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  معطوف: -1
 آیند.عطف می« و»کلمه یا گروهی که پس از 

 را دیدم  حسنو  علی  به مدرسه رفتند  حسنو    علیمثال : 
 مفعول    معطوف به مفعول    نهاد      معطوف به نهاد           

 رفتم ساحلو  دریابه 
 متمم    معطوف به متمم    

 ربط اشتباه گرفته نشود:  واونکتة مهم: با 

 واو ربط بین دو فعل می آید و واو عطف بین دو اسم

 علی و حسن رفتند ) عطف (

 ربط (علی رفت و حسن آمد ) 

 

  بدل: -2
 آید.می توضیح کلمه یا گروه قبل از خود( کلمه یا گروهی که در 1

 علی آمد علی، پدرحسن آمد  است قابل حذف( بدل 2

 ، آمدعلی آقاهمسایه،  آمد  همسایِة علی آقا ِ ( بیاید -بدل بدون نقش نمای اضافه )( 3

 بدل                مضاف الیه

 سهراب، پسر رستم، بسیار تنومند بود باشند،  هر دو یک چیز مشخص( 4

 محمد، پدرعلی، آمد  آیدویرگول )،( می نشانه ی بین دو ( 5

 ، را دیدم پدرعلیمحمد،  داشته باشد،  نباید نقش دیگری( 6

 بدل     

 است  پدرعلیمحمد،     

 مسند                   

 دیدم پدرعلی استمحمد را که     

 جملة معترضه             

 ما خود ز فلک برتریم. خود ، بدل ما است.( 7

 

 

 

 تکرار: -3
 برای تاکید تکرار شود  هم در لفظ و هم در نقشای که کلمه
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 ، ای دماوند  تومثال: بنواخت ز خشم برفلک مشت / / آن مشت تویی 

 

 نقش های تبعی را بیابید.مثال : 
 

 به نظم مثنوی مشغول بود.از این پس موالنا ، آرام نمی گرفت و  -1

 از نظر اخالق و سیرت ، موالنا ستوده ی اهل حقیقت و سرآمد هم روزگاران خود بود. -2

 سلطان ولد فرزند موالنا هر دم بی تابانه به بایلن پدر می آمد. -3

 تنها کتاب بها ولد معارف بها ولد در قالب های متعارف عصر خود نمی گنجد. -4

 ز چندی اقامت در شهرهای حلب و شام به قونیه باز آمد.جالل الدین پس ا -5

 عاشقی می گفت و خوش می گریست / جان بیاساید که جانان قاتل است. -6

 زمین باغ و بستان را به عشق باد نوروزی / بباید ساخت با جوری که از باد خزان آید. -7

 معشوق به سر می نرود.در من این عیب قدیم است و به در می نرود / که مرا بی می و  -8

 پدر جالل الدین محمد بن حسین خطیبی از دانشمندان روزگار خود بود. -9

 مدآهجری شمسی به دنیا  604محمد ملقب به جالل الدین مشهور به موالنا یا مولوی ششم ربیع االول سال  -10

 جانم می رود. در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن / من خود به چشم خویشتن دیدم که -11

 دل نوازان همه در جوش و خروش آمده اند / در دل ما به جز از ماتم تنهایی نیست. -12

 دل اگر بار کشد بار نگاری باری / سر اگر کشته شود بر سر کاری باری -13

 بدین روش که تو طاووس می کنی رفتار / نه برج من که همه عالم آشیان داری -14

 ل چه جای خدمت توست / که با چنین صنمی دست در میان داریبدین صفت که تویی د -15

 الف زنم الف که تو راست کنی الف مرا / ناز کنم ناز که من در نظرت معتبرم -16

 شاباش زهی نوری بر کوری هر کوری / کاو روی نپوشاند زان پس که برآرد سر -17

 سبد آسمان خود کنون ز من خیره است / که چرا این زبون نمی خ -18

 تو خود چه لعبتی ای شهسوار شیرین کار / که توسنی چو فلک رام تازیانه توست -19

 

 

 فعل معلوم و مجهول: 
 شود.نسبت داده می فعل مجهول به مفعولفعل معلوم به فاعل و 
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 طریقة مجهول کردن جملة معلوم :

طابق فعل ت -4ساخت فعل جدید ) صفت مفعولی + مشتقات شد (   -3جایگزینی مفعول به جای نهاد    -2حذف نهاد    -1 

 جدید از نظر تعداد با نهاد جدید

 خواهم فرستاد.را  علی  من
 فعل     نهاد   مفعول  

 .علی فرستاده خواهد شد   

 نکات فوق العاده مهم :
 شد.هم ساخته می آمدنن، از مصدر شدر مجهول در متون قدیمی به جای مصد

  شد( آمدنامه نبشته( 

 فعل مجهول در زبان فارسی ، حتما باید با صفت مفعولی ساخته شود !
 

 مثال :

 .کشیده آمده استرنج و بالها در این راه 

 غرض به حصول انجامد. مطالعه کرده آیدچون در کتب اصول 

 نان و نمک خورده شدکافر اینجا 

 در حدیث دیگران گفته آیدخوش تر آن باشد که سر دلبران / 

 شنیده شدصدای گفت و شنودی از پشت خانه 

 

 در ابیات و عبارات زیر فعل مجهول را بیابید.مثال : 

 
 تو باز آی که پیغامی است سوی بونصر در بابی تا داده آید -1

 نبشته آمد.سجده شکر کرد خدای را عز و جل بر سالمت امیر و نامه  -2

 چون خواب نیکو دیده آید ، بی شک دل بگشاید. -3

 چندان که ضربت بویحیی پذیرفته آید ، هر آینه بدو باید بپوست. -4

 و میان من و تو وحشتی تازه گشت که روزگار ، آن را کهن نگرداند. -5

 و بدگمانی و شبهت را در حوالی آن مجال داده نیاید. -6

 ین سپاه / بهشت بلندش بود جایگاهاگر کشته گردد کسی ز -7

 ما را ز درد عشق تو با کس حدیث نیست / هم پیش یار گفته شود ماجرای یار -8
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 جمله سوخت آفتابی کز وی این عالم فروخت / اندکی گر پیش آید -9

 کافر اینجا خورده شد نان و نمک / گر بد اندیشی شوی رد فلک -10

 گفته آید در حدیث دیگران خوش تر آن باشد که سر دلبران / -11

 چون حقیقت حال شناخته گشت ، کشتن او بس تعذری ندارد. -12

 رنج ها و بالها در این راه کشیده آمده است. -13

 در هر نفسی تلطفی می نمود و تکلفی می افزود تا طرفی از این سخن شنیده آمد. -14

 مطالعه کرده آید غرض به حصول انجامد.در این مسئله بحث ها کرده اند، چون در کتب اصول  -15

 

 

 گروه اسمی
 

 های پسین+ وابسته )هسته( های پیشین + وابسته
 

 وابسته های پیشین :
   این کتاب  ، چنین ، چنان : همین، همان، آن ، این صفت اشاره( 1

   کدام کتاب ؟ : کدام، چه، چند ، چندمین  صفت پرسشی( 2

    چه کتابی !  : چه ، عجبصفت تعجبی( 3

   پنج کتاب   : تمام اعداد قبل از اسمصفت شمارشی اصلی( 4

   مفیدترین کتاب   + ترین صفت بیانی: صفت عالی( 5

 فالن کتاب  ، خیلی ، مقداری ، پاره ای ، دیگر و ...  فالن، هر ، همه صفت مبهم:( 6

 سومین کتاب عدد اصلی + پسوند ُ مین  :( 1صفت شمارشی ترتیبی )( 7

 ی آیند م ) گاهی پس از هسته (بدون هیچ نشانه یا نقش نمایی بی فاصله پیش از هسته : عناوین و القاب  شاخص( 8

 ... و  خان ، مهندس ،آقا ، خانم ، استاد ، سید ، برادر ، خواهر ، حاج ، حاج آقا ، عمو ، دایی ، سرهنگ ، دکتر ، کدخدا  

 محمد بهشتی  سید دکتر اهلل آیت 

 یوسفی دکتر استاد     

 میرزامحمدعلی      

  خانرضا      

 

 

 شود:اگر شاخص کسره بگیرد، تبدیل به هسته مینکته ( 

 جاوید بوددکتر دانشگاه ما ،  د استا مثال:
 شاخص                        هسته           
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 ن :های پسیوابسته 
 کتاب دوم  : اعداد ترتیبی پس از هسته  (2صفت شمارشی ترتیبی )( 1

 کتاب ِ علی : اسم + ِ + اسم  مضاف الیه( 2

 کتاب خوب  : اغلب صفت های پسین  صفت بیانی( 3

 

 انواع صفت های بیانی

 مطلق   و ... ، خوشدل سفید ، بلند ، زشت

 مفعولی بن ماضی + ه گرفته ، شنیده ، خورده ، شکفته ، خمیده ، سنجیده و ...

 لیاقت مصدر + ی خوردنی ، شنیدنی ، دیدنی ، نوشیدنی و ...

 بن مضارع +  َ   نده خواننده ، گیرنده ، شنونده ، بیننده ، دونده و ...

ی
فاعل

 1بن مضارع +  دانا ، گویا ، شنوا ، روا و .... 

 بن مضارع + ان گریان ، خندان ، روان ، تابان و ...

 بن مضارع / ماضی + گار ، پرهیزگار و ... آفریدگار ، آموزگار

 بن ماضی + ار خریدار ، خواستار و ...

 اسم + ی آسمانی ، زمینی ، آتشی ، مشهدی ، ایرانی و ...

ی
سب

ن
 اسم + ین سفالین ، گندمین ، بلورین ، آهنین ، زرین و ... 

 اسم + ینه زرینه ، سیمینه ، نقدینه و ...

 اسم + انه شاهانه و ... کودکانه ، دزدانه ،

 اسم + انی روحانی ، نفسانی ، جسمانی ، نورانی و ...

 

 ای است که در گروه اسمی کسره دارد.هستة گروه اسمی اولین واژه کته (ن
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 کتابخانه  زرگــبکـتـاب       دو    همیـن:  مثال

 ضاف الیهم      صفت        هسته        صفت اشاره  صفت         

 بیانی               شمارشی       

 

 ای در گروه اسمی کسره نگیرد، آخرین کلمه، هسته است.اگر هیچ کلمهنکته ( 
 

 ؟ کتاب: کدام دو مثال

 هسته             

 

ستة ، صفت مبهم و وابیا در تلفظ به نحوی ، احساس نماییم  بگیرد کسره « همه»نکته ( اگر صفت مبهم 

 پیشین است.

 ها کتاب  همة: مثال
 هسته    صفت مبهم        

   

 را دیدم  همه       
 ضمیر مبهم      

 

 راه تشخیص ترکیب وصفی از اضافی :

 

 حذف نقش نمای اضافه و گذاشتن فعل است در انتها  -1

 اگر معنی داد ، ترکیب وصفی و اگر معنی نداد ، ترکیب اضافی است

 ترکیب اضافی معنی نمی دهد  کتاب ، علی است  مثال : کتاب  علی 

 ترکیب وصفی معنی می دهد  کتاب ، زیبا است   کتاب  زیبا          

 

 می آید ولی بعد از مضاف نه نکره "ی "بعد از موصوف  -2

 ترکیب اضافی معنی نمی دهد  کتابی علی   کتاب  علی:  مثال

 ترکیب وصفی معنی می دهد  کتابی زیبا   کتاب  زیبا          

 

 ولی به مضاف الیه نه افزود "تر  "می توان به صفت  -3

 ترکیب اضافی معنی نمی دهد  کتاب علی تر   کتاب  علی:  مثال

 ترکیب وصفی معنی می دهد  کتابی زیباتر   کتاب  زیبا          

 

 مثال : درعبارت های زیر ، وابسته های پیشین و پسین را مشخص نمایید.
 

بر آمد و پری را که سیمرغ به  بلند تن از دانایان ، بر پشته ای سهمجمر و  سه، چون کار را سخت دید ، با  رستمزال ، پدر  -1
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 یادگار به او داده بود ، بر آتش نهاد . چون پاسی از شب بگذشت ، سیمرغ بر آسمان پدیدار شد

 : سه / سه وایسته های پیشین

 : رستم / بلند وابسته های پسین

 

 دند ، همیناعالن کرده بوکدخدا ی  خانهخبری که بر دیوار  آنسخنان مرا سخت دگرگون کرد. معلوم شد  این -2

 ممنوع است. ملی زبانآموختن  دهبوده که بعد از این به کودکان 

 : این / آن وابسته های پیشین

 : خانه / کدخدا / ده / زبان / ملی  وابسته های پسین

 

تصویر  شیوه ی شکوهمندترین و زیباترین ، پذیرترین، شاعران و نویسندگان ، همواره دل  فارسیدر ادب  -3

 به کار گرفته اند. خویشی زیبارا در سروده های  نگاری

 دل پذیرترین / زیباترین / شکوهمندترین:  وابسته های پیشین

 : فارسی / تصویرنگاری / زیبا / خویش  وابسته های پسین

 

ست که ا، شعری  تعلیمیاست . شعر  تعلیمی، شعر  فارسیدر ادب  شعرنوع  دامنه دارترین و گسترده ترین -4

قیقت ، حعلم و اخالق و هنر است . یعنی  تعلیمی شعر اصلیتعلیم و آموزش است. ماده ی  آنی  سرایندهقصد 

 نیکی و زیبایی.

 : گسترده ترین / دامنه دارترین وابسته های پیشین

 : شعر / فارسی / تعلیمی / تعلیمی / سراینده / آن / اصلی / شعر / تعلیمی وابسته های پسین

 

شوری به من المیکبود . هنرهای  مفهوم یکبه ویژه سروده ها نباید تنها در جست و جوی  آثارای  پارهبرای شرح  -5

شود که  ، فضایی در کالس فراهم یآثار چنین توضیح. پس شایسته است هنگام  گوناگونمی ماند با جلوه های 

 ازد.سرشار س آن متنوعرا از معانی  خودراه یابد و ذوق  شعر یک مختلفدانش آموز بتواند به ساحت های 

 : پاره / یک / چنین / یک وابسته های پیشین

 ن آنوع / آثار / مختلف / شعر / خود / مت: آثار / مفهوم / کالمی / گوناگون / توضیح /  وابسته های پسین

 

 را مشخص نمایید. ترکیب های وصفی و اضافیمثال : درعبارت های زیر ، 
 

، داستان نویسی به شیوه ی تازه و نمایش نامه نویسی به تقلید از نوشتار اروپاییان پدید می آید و شاخه  این دورهدر  -6
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 ای تازه بر درخت کهن سال ادبیات می روید و بعدها می بالد و به بار می نشیند

 : این دوره / شیوه ی تازه / شاخه ای تازه / درخت کهن سال  ترکیب های وصفی

 : نوشتار اروپاییان / درخت ... ادبیات  یترکیب های اضاف

 

جای  ل مردممحبوب دوران ، در د شاعرعالقه مندی همگان به هر غزل حافظ ، بیانگر این مدعاست که حافظ ،  -7

 گرفته است و هیچ کس همچون او نیست

 هر غزل / این مدعا / شاعر محبوب / هیچ کس  ترکیب های وصفی :

 دم ندی همگان / غزل حافظ / بیانگر ... مدعا / شاعر ... دوران / دل مرعالقه م : ترکیب های اضافی

 

ه بمی ندارد ، لزو برای روشن کردن اصول اخالقی و انساتی که در این روزگار باید راهنمای کوشش تربیتی ما باشد -8

روشن  یز درچاز همه کمک خارجیان و بیگانگان متوسل شویم . اگر ایرانی خدمتی بزرگ به جهان کرده باشد ، بیش 

 کردن این اصول متعالی و ماندگار بشر است.

ین اصول اچیز /  اصول اخالقی / اصول انسانی / این روزگار / کوشش تربیتی / خدمتی بزرگ / همه :ترکیب های وصفی 

 اصول متعالی / اصول ماندگار /

وشن ان / رروشن کردن اصول / راهنمای کوشش / کوشش ... ما / کمک خارجیان / کمک بیگانگ : ترکیب های اضافی

 کردن ... اصول / اصول ... بشر 

 

،  و آزادگی آزادی اصلی ترین موضوع در حوزه ی ادبیات پایداری ، دعوت به مبارزه ، ترسیم چهره ی ظالم ، ستایش -9

 ومیت مردم و بزرگداشت شهدای راه آزادی است.نمودن افق های روشن پیروزی ، انعکاس مظل

 اصلی ترین موضوع / افق های روشن / چهره ی ظالم :ترکیب های وصفی  

ا همودن افق گی / ن: حوزه ی ادبیات / ادبیات پایداری / ترسیم چهره / ستایش آزادی / ستایش آزاد ترکیب های اضافی

 زادیمظلومیت مردم / بزرگداشت شهدا / شهدای راه / راه آافق های ... پیروزی / انعکاس مظلومیت /  /

 

 ندیشه هایاا از انسان این قرون ، کوشید تا در درستی برخی مسائل و مناسبات اجتماعی شک کند ، و ذهن خود ر -10

 ند.امیدنفایی کلیسا آزاد سازد. بعدها اومانیست ها ، این قرن های سازنده و سرنوشت ساز را عصر رنسانس و شکو

 این قرن ها / /این قرون / برخی مسائل / برخی مناسبات / مسائل اجتماعی / مناسبات اجتماعی  :ترکیب های وصفی 

 قرن های سازنده  / قرن های سرنوشت ساز

ر لیسا / عصکه های انسان ... قرون / درستی ... مسائل / درستی ... مناسبات / ذهن خود / اندیش : ترکیب های اضافی

 / عصر شکوفایی  رنسانس

 

ر رنگ د او بیشتقصای شعر و نثر عراقی هر دو گرم و دل پذیر و کالمش ساده و استوار و پر تاثیر است. مثنوی ها و -11

 هد.می د حکمت و تحقیق دارند . اما با خواندن غزلش ، اغلب شور و نشاط عارفانه و سبکی روح به آدمی دست

 عارفانه / نشاط عارفانههر دو / شور ...  :ترکیب های وصفی 
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خواندن  حقیق /شعر عراقی / نثر عراقی / کالمش / مثنوی او / قصاید او / رنگ حکمت / رنگ ت : ترکیب های اضافی

 غزل / غزلش / سبکی روح 

 

آور اددیده ها یپدیگر  ودر مطالعه ی شعر نیما ، دید تازه ی او به جهان جلوه گر است . نگاه او به همه ی موجودات  -12

 لی ادی او تجانتق نگاهی است که شاعران غرب به این پدیده ها دارند. دید اجتماعی نیما که در سروده های نمادین و

 می یابد ، در ادب نوین فارسی جایگاه ویژه دارد.

ن ادیمسروده های ن دید تازه / همه ی موجودات / دیگر پدیده ها / این پدیده ها / دید اجتماعی / :ترکیب های وصفی 

 سروده های انتقادی / ادب نوین / ادب ... فارسی / جایگاه ویژه  /

ا /     د ... نیمرب / دیغمطالعه ی شعر / شعر نیما / دید ... او / نگاه او / یادآور نگاه / شاعران :  ترکیب های اضافی

 سروده های ... او 

 
       ن فخرنوروز یک جشن ملی است که هر سال برپا می شود. نوروز که قرن های دراز است بر جشن های جها -13

 می فروشد ، یک قرارداد مصنوعی اجتماعی یا یک جشن تحمیلی سیاسی نیست.

قرارداد  /یک جشن / جشن ملی / هر سال / قرن های دراز / یک قرارداد / قرارداد مصنوعی  :ترکیب های وصفی 

 اجتماعی / یک جشن / جشن تحمیلی / جشن سیاسی 

 : جشن های جهان  ترکیب های اضافی
 

یز انگو شور لطیف بخش چشم گیری از ادب پربار فارسی به ادب عرفانی اختصاص دارد. ادب عرفانی سرشار از معانی -14

 و تعبیراتی است که بدون شناخت و فهم آن ها نمی توان با اندیشه و راه عرفا آشنا شد.

عانی طیف / مبخش چشم گیر / ادب پربار / ادب فارسی / ادب عرفانی / ادب عرفانی / معانی ل :ترکیب های وصفی 

 شورانگیز 

 شناخت آن / فهم آن / اندیشه عرفا / راه عرفا  : ترکیب های اضافی
 

ینه ی یان زمو عقاید پیشین آثارنتایج تحقیقات پژوهشگران در حوزه ی فرهنگ نشان می دهد پیوند مردم با  -15

 مناسبی را برای مقابله با تهاجم فرهنگی بیگانگان فراهم می کند.

 زمینه ی مناسب / تهاجم فرهنکی :ترکیب های وصفی 

 ن / عقایدیشینیانتایج تحقیقات / تحقیقات پژوهشگران / حوزه ی فرهنگ / پیوند مردم / آثار پ : یب های اضافیترک

 پیشینیان / تهاجم ... بیگانگان

یرد ر بر می گش را دنظر رستم دو اشکال اضافی دارد : یکی آن که مرگش به خود او خاتمه نمی یابد ، همه نزدیکان -16

 که او را هد بودهم به دنبال می آورد . دوم آن که مرگ او مساوی میدان خالی کردن کسانی خواو ویرانی کشورش را 

 تجسم آرمان های خود می دانند.
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 دو اشکال / اشکال اضافی / همه نزدیکان :ترکیب های وصفی 

دان خالی اوی میمسنظر رستم / مرگش / خود او / نزدیکانش / ویرانی کشور / کشورش / مرگ او /  : ترکیب های اضافی

 کردن / میدان خالی کردن کسانی / تجسم آرمان / آرمان خود

 

ظمت   راتش عذکلمات آسمانی قرآن با صدای گرم و دل نشین خوانتده در فضا طنین انداز می شد و به جهان و  -17

مید در شادی و ا ل هایاین ندا گوش جان را نوازش می داد و نگاه ها آرام و پر امید به هم گره می خورد و گ می بخشید.

 باغ خاطر کاروانیان می شکفت

 کلمات آسمانی / صدای گرم / صدای دل نشین / این ندا :ترکیب های وصفی 

غ خاطر / د / باگل های شادی / گل های امی : کلمات قرآن / صدای خواننده / ذراتش / گوش جان / ترکیب های اضافی

 خاطر کاروانیان

 

لبه غاسان نخستین شعر فارسی پس از استیالی عرب در زمان یعقوب لیث سروده شده است . چون یعقوب بر خر -18

یزی از چ د. یعقوبواندنخکرد و مخالفان خود را برانداخت ، شاعران سیستان او را به تازی اشعاری گفتند و در بارگاه وی 

فته پارسی نگ ی شعراشعار ایشان درنیافت. دبیر رسایل او که مردی ادیب بود ، شعر پارسی گفتن گرفت و پیش از او کس

 بود.

 نخستین شعر / شعر پارسی / مردی ادیب / شعر پارسی / شعر پارسی  :ترکیب های وصفی 

 ی / اشعاروارگاه استیالی عرب / زمان یعقوب / یعقوب لیث / مخالفان خود / شاعران سیستان / ب : ترکیب های اضافی

 ایشان / دبیر رسایل / رسایل او 

 

ستگی آن و پیو و شناخت عناصر آن ، ما را با تاریخ و افکار و عواطف آن ملت مطالعه ی فرهنگ و هنر هر ملت -19

 نا می سازد.فرهنگ با فرهنگ دیگر جوامع و ملل آش

 هر ملت / آن ملت / آن فرهنگ / دیگر جوامع :ترکیب های وصفی 

/ تاریخ  اصر آنمطالعه ی فرهنگ / مطالعه ی هنر / فرهنگ ملت / هنر ملت / شناخت عناصر / عن : ترکیب های اضافی

 ملت / افکار ملت / عواطف ملت / پیوستگی ... فرهنگ / فرهنگ ... جوامع / فرهنگ ... ملل

 

ا رن ها تنهطی ق منظومه های حماسی طبیعی عبارت است از نتایج افکار و قرایح و عالیق و عواطف یک ملت که در -20

 برای بیان وجوه عظمت آن قوم به وجود آمده است

 منظومه های حماسی / منظومه های طبیعی / یک ملت / آن قوم :ترکیب های وصفی 

... ملت  ق. ملت / عالیرایح ..ققرایح / نتیج عالیق / نتایج عواطف / افکار ... ملت / نتیج افکار / نتایج  : ترکیب های اضافی

 عواطف ... ملت / طی قرن / بیان وجوه / وجوه عظمت / عظمت ... قوم /

 های مبهم:صفتنکته ( 
 رسانند.آیند و چگونگی و مقدار آن را به طور نامعین میهمراه اسم می

 و... چند، چندین ای،هر، همه، هیچ، پاره 
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 قبل از موصوف خود بیایند و هم بعداز آنتوانند صفات مبهم هم می

 دیگر کالس، کالس دیگر 

 

 در ابیات و عبارات زیر ، صفت مبهم یا ضمیر مبهم را بیابید.مثال : 

 گفت : بومان در فالن کوه اند و روزها در غاری جمله می شوند. -1

 باالیی که در آن حوالی بود بخوردی. هر روز چند ماهی ببردی و بر -2

 دو شریک بودند. یکی دانا و دیگری نادان و به بازرگانی می رفتند. در راه بدره ای زر یافتند. -3

 چون این سخن به آخر رسید ، همه حاضران خاموش گشتند و هیچ کس چیزی نگفت. -4

 ما زنده به ذکر دوست باشیم ، دیگر حیوان به نفخه صور -5

 ر تو گویی خالف عقل است این / عاقالن دیگرند و ما دگریم.گ -6

 روزی چند در رنج عبادت و بند شریعت صبر باید کرد ، سپس روی به دگر اغماض آورده شود -7

 

 وابسته های وابسته
 

 مضاف الیه مضاف الیه : اسم + اسم + اسم -1
 شگفتی عالم ) هسته + وابسته (

 سته + وابسته ی وابسته () هسته + واب معناشگفتی عالم 

 انرانِ باستنگِ ای: مولفِ تفسیرِ کمبریج / تاریِخ تالیفِ کتاب / تفسیرِ سوره ی مریم / توصیفِ خمریاِت او / فره مثال

 

 صفت مضاف الیه : اسم + اسم + صفت / اسم + صفت + اسم -2
 کالس مدرسه ) هسته + وابسته (

 ) هسته + وابسته + وابسته ی وابسته ( نمونهکالس مدرسه 

 مدرسه ) هسته + وابسته + وابسته ی وابسته ( اینکالس 

 

 نکته فوق العاده مهم :

 ،اشاره  ) صفت های صفت  مضاف الیه باید یکی از صفت های پیشین گروه اسمی( ،  ) اسم + صفت + اسمدر گروه اسمی 

 پرسشی ، مبهم ، عالی و شمارشی باشد (
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 کتاب دومدرسه / شمارش  هردوست / دانش آموز  بهتریندرس ؟ / کتاب  کدامپرنده / نمره  این: صدای  مثال

 

 ترکیب هایی مانند خانواده، بزرگ  وی ، صفت مضاف الیه حساب نمی شوند.

 

 ممیز : عدد + واحد شمارش + هسته -3
 پنج سیب ) وابسته + هسته (

 پنج کیلو گرم سیب ) وابسته + وابسته ی وابسته + هسته ( 

 تعدادی از ممیز ها:

 تن ، کیلوگرم ، فرسخ ، کیلومتر ، دست ، توپ ، تخته ، دستگاه ، تا ، جفت و ...

 : یک مشت خاک / سی هزار مثقال طال / ده مَن طعام / سیصد تومان پول / صد متر ارتفاع  مثال

 

 صفت  صفت -4
 ) هسته + وابسته ( لباس سفید

 لباسِ سفیدِ شیری ) هسته + وابسته + وابسته ی وابسته (

 : رنگ آبی روشن مثال

 

 قید صفت -5
 اتاق بزرگ ) هسته + وابسته (

 اتاق تقریباً بزرگ ) هسته + وابسته ی وابسته + وابسته (

 : رفتاِر خیلی گرم مثال

 

 نکته فوق العاده مهم :

اگر هسته حذف شد و یک گروه جدید ،  های وابسته ، حذف هسته گروه استبهترین راه شناخت وابسته 

 ساخته شد ، وابسته ی وابسته داریم اما اگر گروه جدیدی ساخته نشد وابسته ی وابسته نداریم.

 :  مثال

بسته وا یگروه جدید این کتاب زیبا ساخته می شود ، پس وابسته را حذف می کنیم و  شگفتیشگفتی این کتاب زیبا ، 

 .داریم

وابسته  یگروه جدید زیبای کتاب معنای مستقلی ندارد ، پس وابسته را حذف می کنیم ،  شگفتیشگفتی زیبای کتاب ، 

 نداریم

 را مشخص نمایید. وابسته را بیابید و نوع آن مثال : درعبارت های زیر ، وابسته های 
 

 فزونی نیروی رستم  -1
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 رستم : مضاف الیه مضاف الیه

 ساختن آینده ای بهتر  -2

 بهتر : صفت مضاف الیه

 صحبت خیلی عامیانه  -3

 خیلی : قید صفت

 نوارش های نسبتا مالیم -4

 نسبتا : قید صفت

 آیینه ی پاک دل عارفان -5

 عارفان : مضاف الیه مضاف الیه

 نگاه های خسته ی این کودکان -6

 این : صفت مضاف الیه

 ساختن دنیایی بهتر  -7

 صفت مضاف الیهبهتر : 

 صدای این گنجشک ها  -8

 این : صفت مضاف الیه

 فریاد این مردم -9

 این : صفت مضاف الیه

 سه فرسخ راه -10

 فرسخ : ممیز

 صدای بلندگویش  -11

 ش : مضاف الیه مضاف الیه

 کتیبه ی تاریخ جهان -12

 جهان : مضاف الیه مضاف الیه

 لبخند هیچ کودکی  -13

 هیچ : صفت مضاف الیه

 دیوارهای بسیار بلند  -14
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 بسیار : قید صفت

 دست های هر کودکی -15

 هر : صفت مضاف الیه

 آتش این عشق -16

 این : صفت مضاف الیه

 سطرهای کتیبه های جهان  -17

 جهان : مضاف الیه مضاف الیه

 اشتیاق دیدار معشوق -18

 معشوق : مضاف الیه مضاف الیه

 وجود عاشق دل شکسته  -19

 صفت مضاف الیه دل شکسته :

 فرهنگ کدام ملت ؟ -20

 کدام : صفت مضاف الیه

 تصویری بسیار مناسب -21

 بسیار : قید صفت

 تاریخ تفکر بشر -22

 بشر : مضاف الیه مضاف الیه

 رشته ادبیات فارسی -23

 فارسی : صفت مضاف الیه

 آموزش سه زبان  -24

 سه : صفت مضاف الیه

 طرح همه ی مسائل  -25

 اف الیههمه : صفت مض

 دو سیر زعفران -26

 سیر : ممیز

 

 لباس خواهر بزرگ تر -27

 بزرگ تر : صفت مضاف الیه

 یک فروند هواپیما -28
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 فروند : ممیز

 کتاب جغرافیای منطقه -29

 منطقه : مضاف الیه مضاف الیه

 رنگ قرمز تند -30

 تند : صفت صفت

 شاعران زبان فارسی -31

 فارسی : صفت مضاف الیه

 فرهنگ خودمبانی  -32

 خود : مضاف الیه مضاف الیه

 اواخر دو قرن -33

 دو : صفت مضاف الیه

 کمک اندیشه ی توانا -34

 توانا : صفت مضاف الیه

 سنبل گیسوی سیاه -35

 سیاه : صفت مضاف الیه

 سنبل گیسویت -36

 ت : مضاف الیه مضاف الیه

 نور رخت  -37

 ت : مضاف الیه مضاف الیه

 اوج آسمان آبی -38

 : صفت مضاف الیه آبی

 دیدن آخرین ماهتاب -39

 آخرین : صفت مضاف الیه

 پرواز دو کبوتر -40

 دو : صفت مضاف الیه
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 ساختمان واژه
 شوند: ساده و غیرسادهها به دو دسته تقسیم میواژه

 آب، کوه، مداد و... دارند تنها یک جز، سادههای واژه

 شوند: و به سه دسته تقسیم می بیش از یک جز دارند غیرسادههای واژه

 مرکب-( وندی3  ( مرکب2       ( وندی1

 

 شود.تشکیل میمعنی( )بییک یا چند وند و  )با معنی(از یک تکواژ آزاد : وندی -1

 

 های وندی: های مهم واژهبعضی از ساخت

 سیاهی، خوبی، سفیدی صفت+ی 

 بقالی، ابری، کوهی اسم+ی 

 رفتار، کردار، گفتار بن ماضی+ ار

 لرزه، خنده بن مضارع+ ه

 دهانه، زبانه اسم+ ه 

 سفیده، هفته صفت+ه

 گرما، پهنا صفت+ا 

 عطرآگین اسم+ آگین

 گرفته، شنیده، گفته بن ماضی+ ه 

 اخمو اسم+ و 

 رنجور اسم + ور

 خطرناک اسم + ناک 

 قدرتمند اسم + مند 

 غمگین اسم + گین 

 

 :مثال

 وندی یک تکواژ آزاد + وند  گوار + ا  گوارا 

 وندی یک تکواژ آزاد + وند  سد + ه سده 

 وندی یک تکواژ آزاد + وند  ََ ک -پف +  پفک

 وندی یک تکواژ آزاد + وند  بر + ومند  برومند 

 وندی وند  2یک تکواژ آزاد +  بست + ن+ ی  بستنی 

 

 اند.تشکیل شده )با معنی(از دو تکواژ آزاد  حداقل: مرکب -2

 



 تهیه و تنظیم : 1399جزوه دستور زبان فارسی کنکور 

 احسان محسنی

 

39 
 

 های مرکب:های مهم واژهبعضی از ساخت

 الک پشت اسم + اسم = اسم 

 گودروغ اسم + بن مضارع = صفت 
 

 :مثال

 مرکب تکواژ آزاد  1تکواژ آزاد +   1سر + سرا  سرسرا

 مرکب تکواژ آزاد  1تکواژ آزاد +   1قلم + رو  قلمرو 

 مرکب تکواژ آزاد  1تکواژ آزاد +   1نامه + رسان  رسان نامه

 مرکب تکواژ آزاد  1تکواژ آزاد +   1دست + بند  دستبند 

 مرکب تکواژ آزاد  1تکواژ آزاد +   1هنر + پیشه  هنرپیشه 

 مرکب تکواژ آزاد  1تکواژ آزاد +   1باال + بلند  باالبلند 

 

 اند.تشکیل شده معنی()بیو یک وند )با معنی( از دو تکواژ آزاد  حداقل وندی مرکب: -3

 

 مرکب : –های وندی های مهم واژهبعضی از ساخت

 بندانآینه اسم + بن مضارع + ان 

 گفت و گو –جنب و جوش  بن + و  + بن 

 یک شبه صفت + اسم + وند 

 

 :مثال

 وندی مرکب اسم + وند + اسم  َِ + خواب -تخت +  خواب تخت

 وندی مرکب اسم + وند + اسم  کشت + و + کشتار  کشت و کشتار

 وندی مرکب اسم+ بن + وند  بر + رس+ ی  بررسی 

 وندی مرکب اسم + وند + اسم  سر+ ا + سر  سراسر 

 وندی مرکب اسم + وند + اسم  بر+ ا + بر برابر 

 

 

 
 

 . ساختمان واژه ندارندتکواژهای تصریفی ، تاثیری در نکته مهم( 

                عالئم جمع سالم : ها / ان / ون / ین / ات( 1
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 ) ان تصریفی است (: درختان ، درخت واژه ای ساده است.  مثال

 نکره                                             " ی "( 2

 ) ی نکره تصریفی است (: کالسی ، کالس واژه ای ساده است.  مثال

                                           تر / ترین( 3

 ) تر و ترین تصریفی هستند (: بدتر / بدترین ، بد واژه ای ساده است.  مثال

 

 انواع حذف 
 حذف به قرینه ی لفظی :  -1
 

جمله به  سبک و سیاقاز  -3می شود.  دفعات بعدی حذفو  قسمتی از جمله می آید -2مانع تکرار است.  -1:  ویژگی ها

  در جای دیگری از جمله وجود دارد. -4است. راحتی قابل تشخیص 

 

 مثال :

 ) به مدرسه رفت (هم دوستش  به مدرسه رفتهم علی  -1

 ) رفت ( هم علی رفتم هم من  -2

 ) بسته دان (و امید را در نومیدی  بسته داننومیدی را در امید  -3

 ) گشت (و باد نافه گشای  گشتهوا مسیح نفس  -4

 ) بیند (نه بر عضو خویش  ) بیند (خردمند ریش / نه بر عضو مردم بیند  نخواهد که -5

 ) بودی (پر آوای نوش / سرای سپهبد بهشتی به جوش  بودیهمه شهر  -6

 ) است (و دشمن دوست  استهر که در سایه ی عنایت اوست / گنهش طاعت  -7

 نمی آییدر صفت  ) تو ( یردر نظ ) تو (چنان که  -8

 کردمعمرم را در دانش اندوزی صرف  ) من ( -9

 ) که رهایش کنم ( نتوانستم ) من (که رهایش کنم اما کوشیدم  ) من ( -10

 ) است (هم درمان است  هم درد -11

 / خون برود در این میان گر تو تویی و من منم می رودپیش  ) سعدی (و  سعدیاین همه نیش می خورد  -12

 ) است (و چون بر می آید مفرح ذات  استهر نفسی که فرو می رود ، ممد حیات  -13

 ) باشد (و اثر آن در مسامع مستبدان ناخوش  باشدسخن حق تلخ  -14

 ) بود (و بر روی دوستان خال  ) بود (، در دیده دشمنان خار  بودالحق پشت و پناه سپاه من  -15

 شد غمازو مرا آب دیده  ) غماز شد (تو را صبا  -16

 ) باد (و خاطر خوش  باد و دلش شاد ) باد (تنش درست  -17

 کریم ) ست (خرم و خوش خسروی  ست خوش دولتی -18

 ( بود) ن ختاسو بنا مشغول ،) بود (، دیوار مشغول باال رفتن  بودند به دیوار نیمه کاره و به بنای چاق نگاه کرد. همه مشغول -19
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 استو معنی یا معنی های دیگر پنهان تر  ) است (در ایهام یک معنی پیداتر  -20

 در برابر و/  ستند () سد ب/ که در برابر نور  ) سد بستند (/ نه در برابر آب  بستند بسیسد ز خشکسال چه ترسی ؟ / که  -21

 ) سد بستند (آواز و در برابر شور 

ب نیز ز / و ل د (رو می مانف) / چشم از دیدن  فرو می ماندکه  ) می برد (این نقش به دیوار مرا ؟ / تا بدانجا  می بردتا کجا  -22

 ) فرو می ماند (گفتار 

 شید.یز می جوازهایم ، چون حبابی از هوا لبرکز شکاف پلک های من / آو ) رفتند (/ آن روزهایی  رفتندآن روزها  -23

 ست.نزدیکی ا که در این ) دارم (بهتر از آب روان / و خدایی  ) دارم (بهتر از برگ درخت / دوستانی دارم مادری  -24

 (م شارت دادب) و به افزایش رنگ  ) بشارت دادم (/ و به نزدیکی روز  بشارت دادمو من آنان را به صدای قدم پیک  -25

 

 

 حذف به قرینه ی معنوی : -2
 

دیگری  در جای -3است.  معنی و مفهوم متن قابل تشخیصاز طریق  -2. نشانه ای در ظاهر سخن ندارد -1:  ویژگی ها

 از جمله نیامده است.

 

 :مثال

 ) می کند (چندت کنم حکایت ، شرح این قدر کفایت  -1

 کز دم تو تازه نشد. ) باد (خاک سیه بر سر او  -2

 ) رواست (؟طره پریشانش دیدم و به دل گفتم / این همه پریشانی بر سر پریشانی  -3

 ؟ ) دارد (هر که را شیر ز پیش آید و شمشیر ز پس / چو بود کشته ی عشق عشق از پس و پیشش چه خبر  -4

 ) می خورم (گر آتش دل نهفته داری / سوزد جانت به جانت سوگند  -5

 ) است (بهتر  ) باشد (/ دل ما هر چه ریش تر  ) است (بهتر  باشد () درد ما هر چه بیشتر  -6

 در اطراف بر و بحر ) است (حکمش روان چو باد  -7

 ) است (صورت تو ملک جمال و جمال ملک  ) کسی که (ای  -8

 / وز دست بحر جود در دهر داستان ) است (با پایه ی جالل تو افالک پایمال  -9

 / کز او دیده ام وقتی آسایشی ) کن (نده بخشایشی که یا رب بر این ب -10

 ) بود (به گردن بر از حله پیرایه ای  /) بود ( یکی شخص از این جمله در سایه ای  -11

 ) است (/ عنان عزم تو مفتاح ملک های حصین  ) است (فروغ رای تو مصباح راه های مخوف  -12
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 از این کشتن فلک را / نه جن و انس و شیطان و ملک را ) است (نه آگاهی  -13

 ) است (/ صد جهان اندر زمان اندر مکان  ) است (پرتو نور تو نور آسمان  -14

 ) شده است (نیک نامی منتشر در خافقین  /) شده است ( کمال نیک مردی بر تو ختم  ) کسی که (ای  -15

 که باران بارید) شد ( چه خوب  -16

 که دشمن بدین رضا ندهد / که در به روی ببندند آشنایی را ) سوگند می خورم (جان دوست به  -17

 ) است (بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین / کاین اشارت ز جهان گذران ما را بس  -18

 ) باد (با همین دیدگان اشک آلود / از همین روزن گشوده به دود / به پرستور به گل به سبزه درود  -19

      غمناکی   سعادت تو مثل الله پیش از طلوع دامنه ها / غریبی و پاکی / تو را ز وحشت طوفان به سینه می فشرم / عجب -20

 ) است (

 چون هر دم / جرس فریاد می زند که بربندید محمل ها ) وجود دارد (مرا در منزل جانان چه امن عیش  -21

 که من هم برسم به آرزویی ) می رسد (همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی / چه زیان تو را  -22

 / زیر خاکستر خود آتش پنهان دارم ) است (و موی سر از غصه سپید  ) است (عشق باقی به سر  -23

 ؟ ) داری (قافله شب چه شنیدی ز صبح / مرغ سلیمان ، چه خبر از سبا  -24

 که دشمن بدین رضا ندهد / که در به روی ببندند آشنایی را  ) سوگند می خورم (دوست  به جان -25

 

 است.  حذف لفظی،  حذف نهاد به قرینه شناسهنکته ( 

 : ) من ( به مدرسه رفتم. مثال

 

 در موارد زیر ، نهاد جدا قابل حذف نیست!نکته ( 

 نهاد همراه با وابسته باشد. -1

 در دانشگاه تدریس می کند.  قدیمی من: دوست  مثال

 (  دوست را نمی توان حذف نمودهستند و  قدیمی و من وابسته های نهاد  دوست) کلمات 

 نهاد همراه با بدل باشد. -2

 ملتی با تاریخ هزاران ساله هستیم.  ایرانیان: ما  مثال

 ( بدل  ایرانیان دارد قابل حذف نیست) نهاد ما است اما چون 

 غم سیالب نداریم. خانه به دوشاناز حادثه لرزند به خود قصر نشینان / ما 

 است ( خانه به دوشان بدل) 

 

 نهاد همراه با تاکید باشد. -3

 جوانان هر جامعه می توانند آینده ساز و سرمایه ی ارزشمند مردم آن سرزمین محسوب شوند. فقط:  مثال
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 ( نان را نمی توان حذف نمودجواآمده است بنابراین  فقط برای تاکید) 

 

 

 حذف شناسه
 .شناسه به قرینه لفظی فعل قبلی از جمله حذف می شددر گذشته ، گاهی در یک جمله ، 

 مثال:

 ( ندو به اتفاق آهو را از دام رهانید. ) رهانید غریدندشیران  (1

 ( ندو برفت. ) برفت برنهادندچون نیمه شب بود ، بار  (2

 (ند و سر خویش گرفت. ) گرفترکندند و دام ب بکردندکبوتران فرمان وی  (3

 (تم و گرد تشنگان می گشت ) می گشبرداشتم آب  (4

 ( تمو به مزید تربیت مخصوص گشت. ) گش شدمچنان که از برادران و خواهران مستثنی  (5

 ( کشتن. د( و مرا بخواست ) بخواستی یدو مکر ساخته بود ) بود بشکستیدگفت که شما عهد  (6

 ( دو پیش پدر آورد. ) آوردن گرفتندآن گرگ را  بدویدندایشان  (7

 ( مو حرص نمود. ) نمود کردمدر کار گاو بسیار فکرت  (8

 ( ندو با یکدیگر گفت. ) گفت رفتندایشان در گوشه ای  (9

 ( بدان التفات نکردی مو در پند دادن غلو می نمود ) می نمود می دیدممن این همه   (10

 

 شیوه بالغی -شیوه عادی
ما ا .دارند ی خود قرارعبارتی تمامی ارکان جمله در جاگیرد. به ، نهاد در ابتدا و فعل در پایان جمله قرار میعادیشیوة در 

 ترتیب منطقی ارکان جمله ) در بیشتر موارد نهاد و فعل ( به هم می خورد شیوه ی بالغیدر 

هر ست. اار رفته که در هر کدام چه شیوه ای به ک باید هر جمله را بررسی نماییماگر یک بیت دارای شش جمله است ، یعنی 

 .می تواند دارای هر دو شیوه باشدکه دارد بیت با توجه به جمالتی 

 

 استشیر مست مهتاب  کتاب طاقت ما/   استدار سیالب پرده غبار هستی ما  : مثال
 فعل             نهاد         فعل       نهاد                  

 

 .بالغی ترتیب ارکان جمله به هم ریخته استدر شیوة 

 

 :مثال

 

 زمانه ، کلید من را به دست تو داد    کلید م( زمانه به دست تو داد1
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 الیه  مفعول-م     

 عمرگرامی ، به پای میز و کتاب گذشت  کتابو  به پای میز،   عمرگرامی  گذشت( 2
 معطوف به متمم      متمم             نهاد           فعل             

 خدایا امشب چه شبی است   خدایا!، امشب  است( چه شبی 3
 ندا                 فعل        

 فرمان بردن از حکم جلودار فرض است  از حکم جلودارفرمان بردن   است( فرض 4
 متمم            فعل  

 اندوه لبنان ما را کشت   ما را  کشت  اندوه لبنان( جانان من 5
 مفعول     فعل نهاد             

 .وز جدایی ها شکایت می کند/  چون حکایت می کند بشنو از نی (6
 )عادی( 3)عادی(                       جمله  2)بالغی(          جمله  1جمله                

 

 منگل صبر می پرورد دامن /  من آزاده از خاک آزادگانم( 7
 )بالغی( 2)عادی(                            جمله  1جمله                    

 

 که بعد از من افروزد از مدفن من/  این شعله افسرده گردد مپندار( 8
 )بالغی( 3)عادی(                        جمله  2)عادی(        جمله  1جمله  

 همچو تیر از این چرخ می جهی آنک وی/  در آن بحر می رویکه  ای جان آشنا( 9
 )عادی( 4)عادی(           جمله  3)عادی(            جمله  2)عادی(         جمله  1جمله     

 

 آن است منتهای خردهای منتهی/  دریای آگهی که خردها همه از اوست( 10
 )بالغی( 2جمله             )عادی(                            1جمله                              

 

 وز خانه عاریت برون جه/  به سوی شه رو بگریز زغم( 11
 )عادی( 3)عادی(                  جمله  2)بالغی(   جمله  1جمله      

 

 هر دو یکی شود که و مه/ تا  یک رنگ کند شراب ما را( 12
 )بالغی( 2)بالغی(                              جمله  1جمله                   

 

 باده چون زهو  ماییم کمان/  به زه کن آن کمان راو برخیز ( 13
 )عادی( 4)بالغی(     جمله  3)بالغی(          جمله  2)عادی(       جمله  1جمله     

 

 گل رونق گیاه نداردپیش تو /  روشنی طلعت تو ماه ندارد( 14
 )بالغی( 2)بالغی(                        جمله  1جمله                  

 

 خوشتر از این گوشه پادشاه ندارد/  گوشه ی ابروی توست منزل جانم( 15
 )بالغی( 2)بالغی(                        جمله  1جمله                                

 

 

 
 جملة مرکبجملة ساده و 
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 شودنامیده می جملة ساده، یک فعل معنای جمله کامل شودداشته باشد و با همان  یک فعلای اگر جمله

 آخرین کالس امروز ظهر تشکیل شد. –شود غروب نزدیک می :مثال

 ت.اس مرکب ةجمل، ها ، تکمیل کنندة معنی یکدیگر باشندو به نوعی این فعلیا بیشتر داشته باشد  دو فعلای اگر جمله

 ود.ش( تشکیل می  جمله هسته یا پایه ، حرف ریط وابسته ساز ، جمله وابسته یا پیرواز سه بخش )   جمله مرکب

 

 :مثال

 شودنمی، موفق  نرودبه مدرسه  اگر  بخوانمدرس   تا  رفتمبه مدرسه 
 2فعل 1فعل         حرف ربط            2فعل حرف ربط  1فعل  

 

 ... وری که وه / تا / چون / اگر / زیرا / برای این که / به طک  : ) پیوندهای وابسته ساز ( ربطانواع حرف 

 

 :مثال

 بگذردبیداد ظالمان شما نیز   بقا نکردداد عادالن به جهان در ، چون -1
 2فعل           1فعل               حرف ربط    

 

 بیاموزمعلم و ادب   که  رفتمبه مدرسه  -2
 2فعل حرف ربط    1فعل        

 

 گردداین شعله افسرده  مپندار -3
 دد () حرف ربط که پس از مپندار حذف شده است ، مپندار که این شعله افسرده گر  2فعل                                 1فعل       

 

 نکات مهم:

 

 شود.حذف میجملة مرکب  حرف ربط ازگاهی  -1

 حذف شده است  که آیید دانستیم شما میما نمی : مثال

 

 دهندرا پشت سر هم قرار می فقط دو جملة ساده«  یا»، « اما»و « و» ) هم پایه ساز ( حروف ربط -2

 مدیر را دیدند  و  به مدرسه رفتند :مثال
 جمله ساده          جمله ساده                       

 

 هستند. «اما»معنی همگی به « ولی، لیکن، لکن»کلمات  -3

 

لمه ی پس ، بنابراین ک حرف اضافه محسوب می شوند نه حرف ربط، اگر به معنای مثل و مانند باشند « چو ، چون» -4

 !  از آن ها متمم است
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 در معنای دلیل  آوردن و زمانی که جمله مرکب می سازند. «چو ، چون»

 

  :مثال

 تو حورچو تو در آفاق نشان نتوان داد / بلکه در جنت فردوس نباشد چون آدمی 

 آتش در سپاه دشمن افتاد / ز آتش هم کمی سوزنده تر شد چو

 در دو مثال باال به معنای مانند هستند و جمله مرکب نمی سازند. « چو ، چون»

 

  :مثال

 فردا جنگ بر کامم نگردید / توانم کز ره دریا گریزم چو

 تو خود کنی اختر خویش را بد / مدار از فلک چشم نیک اختری را چو

 در دو مثال باال به معنای زمانی که می باشد ، بنابراین جمله مرکب می سازد« چو»

 

 اگر در معنای مسافت و زمان بیاید ، حرف اضافه است و کلمه ی بعد از آن متمم است.« تا» -5

 .، حرف ربط است و جمله مرکب می سازد در معنای دلیل و علت آوردن« تا»     

 

 :مثال

 جمله مرکب نمی سازد تا ، نشان دهنده ی زمان است  صبح بیدارم  تا

 جمله مرکب نمی سازد تا ، نشان دهنده ی مسافت است  مدرسه دویدم تا 

 جمله مرکب می سازد تا ، نشان دهنده ی علت است  درس بخوانم  تابه مدرسه می روم 

 

 شدبا جمله ی مرکب باید به معنی علت و دلیلو برای ساختن  معنای کسی ، جمله ی مرکب نمی سازددر  «که» -6

 

 :مثال

 می سازدنجمله مرکب  است  به معنای کسی، که را ببینم ، مهرش را نثارش می کنم که هر 

 جمله مرکب می سازد ، نشان دهنده ی علت است  که درس بخوانم  کهبه مدرسه می روم 

 

 مثال :

 با اشتیاق منتظر هستند تا به قلب دشمن بتازند -1

 تا با خاک انس نگیری ، راهی به مراتب قرب نداری -2

 این ها دریادالن صف شکنی هستند که دل شیطان را از رعب و وحشت می لرزانند. -3

 اگر تالش کنید موفق می شوید -4

 از کار گذشته باشدهرگز گمان نمی کردم که کار  -5

 چون تن به نجاست بیاالید ، به آب پاک می گردد -6

 اگر یک دست تو هدیه ی خدا شود ، باز هم با آن دست دیگری به جبهه ها می شتابی -7
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 حسرت نبرم به خواب آن مرداب / کارام درون دشت شب خفته است -8

 جست و جوی تسالیی می رفتمن می دیدم که خود پیرمرد در این سفرهای هر ساله به  -9

 چون آن درمک ها پیش او نهادم در ما نگریست -10

 چون به بصره رسیدیم از برهنگی و عاجزی به دیوانگان ماننده بودیم -11

ی اروند  ودخانهوسایل سنگین راه سازی را بار شناورها کرده اند تا به محض شکستن خطوط دشمن ، آن ها را به سوی ر -12

 حمل کنند.

 اگر تاریخ را فراموش کنیم ، دوباره گزیده می شویم -13

 تا از دل و جان نکوشیم به آزادگی و سرفرازی نخواهیم رسید. -14

 شنیده اید که علی از مسافرت آمده است -15

 آن که یک لحظه فراموش نگشت از یادم / ظاهر آن است که هرگز نکند یاد مرا -16

 ند راست / بنده تا قد تو را دید شد از سرو آزادسرو هرچند به باالی تو می ما -17

 مرغ دل تا هوا گرفت و رمید / باز با آشیان نمی افتد -18

 طمع مدار که دوری گزینم از رخ خوب / که نیست شرط محبت جدایی از محبوب -19

 توقع است که از عاشقان بی دل و دین / نظر دریغ ندارند مالکان قلوب -20

 که بنالند از دوست / زانک هر درد که از دوست بود عین دواست محبت نبود شرط -21

 فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردین بگسترد -22

 گر کسی وصف او ز من پرسد / بی دل از بی نشان چه گوید باز  -23

 آتش عشق است کاندر نی فتاد / جوشش عشق است کاندر می فتاد -24

 که با نادان نه شیون باد و نه سورچه نیکو گفت با جمشید دستور /  -25

 

 دو حرف اضافه برای یک متمم
 به کار می رفته است. یک متمم ، دو حرف اضافهدر گذشته ، گاهی برای 

 : مثال

 نامدار به جنگ اندرونزنی بود برسان گردی سوار / همیشه  (1

 تیرباران گرفت / چپ و راست جنگ سواران گرفت به سهراب بر (2

 / یک شاخ او ز سیم و دگر شاخ او ز زر به باغ درآن سوسن سپید شکفته  (3

 آن نباشد هیچ عاری به من براگر با من نسازند اهل دنیا /  (4

 گذر باغ / چونان که ستاره گذر کاهکشان را به چمن بربگرفت شکوفه  (5
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 وضعیت واژگان در گذر زمان
 دسته ی اول ( پس از مدتی به هر علتی از دایره لغات حذف می شوند 

 

 

 دسته ی دوم ( معنای قدیم را از دست می دهند و معنای جدید می گیرند ) تحول معنایی (

 

 

 

 

 لغت برگستوان آزفنداک سوفار فتراک دژم غو درای چهار آینه

 معنی لباس جنگی رنگین کمان انتهای تیر ترک بند خشمگین فریاد زنگ لباس جنگی

 لغت ملطفه خواگیر کوس جَعد آغالیدن خیلتاش شغا دستار

 معنی نامه ی کوتاه آشپز طبل موی پیچیده تحریک کردن لشکر تیردان عمامه

 لغت معنی قدیم معنی جدید لغت معنی قدیم معنی جدید

 رعنا خو.دپسند زیبا مزخرف طالیی بیهوده

 تماشا راه رفتن دیدن سوگند گوگرد قسم

 کثیف غلیظ / کلفت آلوده دستور وزیر فرمان

پیشگاهآستان /  آقا / شاخص احترام  شوخ چرک بذله گو جناب 

 زخم ضربه جراحت سفینه کشتی فضاپیما

 مهمات امور مهم ابزار جنگی گران سنگین مخالف ارزان

 محضر استشهاد نامه محل حضور سبک سریع مخالف سنگین

 کوشش جنگ هرگونه تالش جامه گستردنی / فرش لباس

 آهنگ قصد موسیقی تنبیه آگاه کردن مجازات

 دولت اقبال حکومت جمعیت آرامش انبوه



 تهیه و تنظیم : 1399جزوه دستور زبان فارسی کنکور 

 احسان محسنی

 

49 
 

 دسته ی سوم ( هم معنای قدیم را حفظ می کنند و هم معنای جدید می گیرند

 

 لغت سپر یخچال رکاب زین حجاب

 معنای قدیم سپر جنگی توده های یخی رکاب اسب زین اسب مانع

 معنای جدید سپر ماشین وسیله ی آشپزخانه رکاب دوچرخه زین دوچرخه پوشش

 

 دسته ی چهارم ( همان معنایی را که در قدیم داشته اند ، امروز هم دارند ) بدون تغییر (

 

 گوش زیبایی گریه خنده آسمان دیوار

 

 

 

 واژگان هم آوا 
 ) رجوع شود به جزوه لغت و امال (

 الزم و اصلی : تلفظ یکسان و معنی متفاوت / نوشتار مهم نیست!شرط 

 ب ، ثواب/ صوا صفیر ، سفیر / نغز ، نقض / قدیر ، غدیر / انتصاب ، انتساب / تعلم ، تالم / جذر ، جزر / خویش ، خیش

 روان ، روان / گور ، گور / خوار ، خار / گذاردن ، گزاردن / خوان ، خان و ...
 

 

 تلفظیواژگان دو 
 

رجمند / شادمان / ادگار / اان / یآسمان / روزگار / مهربان / باغبان / پاسبان / سازگار / رایگان / دودمان / رستگار / آموزگار / کارو

 جاودان / مستمندان / استوار و ....

 

 

 مُمال
 تبدیل مصوت ا به مصوت ی در بعضی کلمات عربی برای فارسی سازی آن ها 

 :مثال

 ..کیب ( و .کاب ) ررسلیح ( / مزاح ) مزیح ( / کتاب ) کتیب ( / حجاب ) حجیب ( / عتاب ) عتیب ( / حساب ) حسیب ( سالح ) 
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 زمان افعال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ی
ضارع اخبار

م
 مثال زمان معیار ) امروز ( 

 می روم / می گویم می + بن مضارع + شناسه

 مثال زمان گذشته

 نگوییمدانی / ندانم /  بن مضارع + شناسه

 بخواهد / بگویم بِ + بن مضارع + شناسه

 بگوی می بپرسمیکی مشکلت  می / همی + ِب + بن مضارع + شناسه

 آوردآب شرمم به چهر  همی همی + بن مضارع + شناسه

ی
ضارع التزام

م
 مثال زمان معیار ) امروز ( 

 بروم / بگویم بِ + بن مضارع + شناسه

 مثال زمان گذشته

 که خاک است بالین من بیندچو  مضارع + شناسهبن 

 می + بن مضارع + شناسه

ن این میوه ها جیرئیل)ع( بیاورد تا فرزندا

و  می پرورندو  می کارنداو آن را 

 .می خورندو  برمی دارندثمرات آن 

ی
ی استمرار

ض
ما

 مثال زمان معیار ) امروز ( 

 می رفتم / می گفتم می + بن ماضی + شناسه

 مثال زمان گذشته

 همی نگریستشبلی در ایشان  همی + ماضی ساده

 دادیپاره ای حلوا بدو  ماضی ساده + ی

 همی / می / ِب + ماضی ساده + ی
 همی دادی / می گفتمی 

 بکردی / بستدی

ی
ی نقل

ض
ما

 

 مثال زمان معیار ) امروز (

 رفته ام / گفته ای صفت مفعولی + ام ، ای ، است و ...

 مثال زمان گذشته

 شنیده ستی ، شنیده ست بن ماضی + َستم ، َستی ، َست و ...
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 رابطه معنایی کلمات:
 خیس و تر / نیکی و خوبی : هم معنی یکدیگر بودن ترادف -1

 سرد و سردتر / سرد و گرم : ضد و مخالف یکدیگر بودن تضاد -2

 کالس و مدرسه / پدر و والدین  مشمول معنایی ) جز از کل (تضمن:  -3

 لب و دندان / تیر وکمان : وجود نظم و توافق و هماهنگی تناسب -4
 

 : مثال

 تضاد : فخر و عار / شام و سحر / نفع و ضرر 

 ترادف : دلدار و جانانه / رزق و قوت / عاجز و شل

 پا / جیب و زنخدانتناسب : شیر و شغال / مه و خورشید / دست و 

  تضمن : خورشید و فلک / سیر و گیاه 

 .در ابیات زیر رابطه معنایی تضمن را بیابید

 به هر سالح که خون مرا بخواهی ریخت / حالل کردمت اال به تیغ بیزاری -1

 که سعدی از حق شیراز روز و شب می گفت / که شهرها همه بازند و شهر ما شهباز -2

 بود پهلوان / تو ایمن بخسبی بپیچد روان به جایی که رستم -3

 

 "ان  "کاربردها و مفاهیم نشانه 

 
 مثال نوع ردیف

 دوستان ، درختان ، مردان جمع 1

 سحرگاهان ، بهاران ، پاییزان زمان  2

 سپاهان ، گیالن ، دیلمان ، خاوران مکان 3

 کوهان شباهت 4

 خندان ، گریان ، روان  صفت فاعلی 5

6 
 صفت نسبی

 ) منسوب به ... (
 کاویان ، بابکان

 شادان ، قدم زنان ، پرواز کنان قیدی 7
 




