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!!!چي  كنكور وبسايت  

سامان مهندس:  وبسايت مدير  

        



 

ي ساده و اجزاي آن نكاتي در مورد جمله  
سخ گو در اين مطلب قصد داريم نكاتي در مورد جمله ي ساده و اجزاي آن را مطرح كنيم تا شما بتوانيد در كنكور راحت تر به اين گونه سواالت پا

.باشيد به اميد موفقيت روزافزون شما در تمامي مراحل آموزشي   

 جمله ي مستقل : 1-  ساده 2- مركب 

.كودك به مادرش خنديد : مثال .جمله ي مستقلي كه يك فعل دارد  : جمله ي ساده  

.من به مدرسه رفتم تا دوستم را ببينم : مثال . جمله ي مستقلي كه بيش از يك فعل دارد  :جمله ي مركب   

 نكته ي 1 )  اجزاي اصلي جمله عبارت اند از : نهاد محذوف يا غير محذوف ، مفعول ، متمم فعلي ، مسند ، فعل 

  نكته ي2 ) جمله با توجه به فعل آن داراي اجزاي مختلفي است ( فعل جمله ممكن است گذرا يا ناگذر باشد ):

 

 مثال  اجزا  انواع جمله 

.خواهيم آمد/ .رفتيم /.گل شكفت    )فعل ناگذر(گزاره+نهاد    جمله ي دو جزيي

.آموخت دانش آموز درس را -1

.هوا گرم شد - 2  

.من به مدرسه رفتم  - 3  

با مفعول-1

مسند با - 2  

با متمم - 3  

 جمله ي سه جزيي

)فعل گذرا  با (  

.من تاريخ معاصر را به او ياد دادم -1

.باران هوا را سرد گردانيد - 2  

.گفتند مردم به او عادل مي  - 3  

.مادر كودك را غذا داد  - 4  

با مفعول و متمم-1

با مفعول و مسند - 2   

با متمم و مسند - 3  

دو مفعولي - 4   

 جمله ي چهار جزيي

)فعل گذرا  با(  

سالم ، افسوس ، به اميد ديدار-1

خداحافظ ، عيدتان مبارك ، نوروزتان پيروز - 2  

» است«در اين گونه جمالت معني» يعني «( موفقيت يعني خوشبختي - 3
 .)موفقيت خوشبختي است: دهد مي

يك جزيي بي فعل-1

دو جزيي بي فعل - 2  

سه جزيي بي فعل - 3  

 جمله ي استثنايي
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  :سه سال اخير   مثال كنكور سراسري

      شود؟ يافت مي) ناگذر( ي دو جزئي جملهدر كدام عبارت  .1
  .را فدا خواهيم كرداي كتاب مقدس، ما نسبت به تو وفادار بوديم و در برابر تو جان خود : گفتند خواندند و مي قرآن مي   
  .نواز ملكوتيان بود ي زندگي و افتخارآميزترين روز عمر نشسته بودند و صوت قرآنشان روح به انتظار دميدن آخرين سپيده   
                   .دشدن ي زنبوران كندو در ذكر خدا غرق چون زمزمه در برابر آفريدگار هستي و عظمت آفرينش، براي آخرين بار چهره به خاك ساييدند و هم   

ـ   هاي غم گشت و خاك رنگ مهتاب به آرامي پهن مي انداختند و فروغ بي ي دشت سايه مي هاي خار در كنار و گوشه كم بوته كم           تـر   يشآلـود ب
  .گرفتند روشني را به خود مي

 2گزينه ي  .1

   )ناگذر(دوجزئي : ي زندگي و افتخارآميزترين روز عمر نشسته بودند به انتظار دميدن آخرين سپيده

  .گذرا به مسند  سه جزئي: نواز ملكوتيان بود صوت قرآنشان روح          

  :توضيحات 
 از افعال گذرا به مفعول است مي خواندند و مي گفتند 1در گزينه ي  .سازد مي ي دو جزئي جملههاي ناگذري است كه  ، از فعل»نشستن« 2در گزينه ي  
از افعال گذرا به مفعول ومتمم  ساييدن  3در گزينه ي .فعل مركب و گذرا به مفعول است  فدا كردن ، فعل اسنادي واز افعال گذرا به مسند است بوديم ،

 ، از افعـال گـذرا بـه مفعـول اسـت      انـداختن  4در گزينه ي . است  غرقمتمم اسمي  در ذكر خدا،  از افعال اسنادي و گذرا به مسند است  شدند .است 
گذرا بـه مفعـول    گرفتند ميمتمم قيدي است  و      به آرامي ، مسند است پهناز افعال اسنادي و  مي گشت .متمم قيدي است  دركنار و گوشه ي دشت

  .متمم قيدي است و قابل حذف است  به خوداست و 
  

     :متن به توجه با  .2

 خـاص  چـارچوب اجتمـاعي   يا ملّي قالب هيچ در انسان، زندگي تضادهاي مختلف اشكال ترسيم هنگام به و دارد عامي انسانيِ ي چهره پايداري ادبيات«

 ترتيـب  به جمالت ي دهنده اجزاي تشكيل» .است عام بشري وجدان ژرفاي آن مخاطب و شكافد مي را  قومي مرزهاي مقاومت، داستان و شعر. گنجد نمي

 است؟ كدام

  مسند به گذرا جزيي سه مفعول، به گذرا جزيي سه مفعول، به گذرا جزيي سه مفعول، به گذرا جزيي سه    
 )ناگذر(جزيي  دو مفعول، به گذرا جزيي سه متمم، و مفعول به گذرا جزيي چهار متمم، به گذرا جزيي سه           

 مسند به گذرا جزيي سه متمم، و مفعول به گذرا جزيي چهار متمم، به گذرا جزيي سه متمم، به گذرا جزيي سه    

 مسند به گذرا جزيي سه مفعول، به گذرا جزيي سه متمم، به گذرا جزيي سه مفعول، به گذرا جزيي سه    

                                                                                         4گزينه ي  .2

  جزيي گذرا به مفعول سه: ي انساني عامي دارد ادبيات پايداري چهره
  جزيي گذرا به متمم سه: گنجد در هيچ قالب ملّي يا چارچوب اجتماعي خاص نمي

  جزيي گذرا به مفعول سه: شكافد اي قومي را ميشعر و داستان مقاومت، مرزه
  جزيي گذرا به مسند  سه: مخاطب آن ژرفاي وجدان عام بشري است
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  :  توضيحات

است كه قابل حذف  متمم قيدي »به هنگام ترسيم اشكال مختلف تضادهاي زندگي  انسان« عبارت  .است مفعولدر جمله ي اول نيازمند  داردفعل 
 است. در جمله ي سوم گذرا به مفعول است  شكافتن. دارد متمم فعل داراي حرف اضافه ي اختصاصي است پس فعل  گنجيدندر جمله ي دوم .  است

   .است  فعل اسناديدر جمله ي چهارم 

     :به متن زير توجهبا . 3
     

اش بـه   هاي پر بغـض و كينـه   چشم. اي دو سه ساله، لب برچيده بود بچهمثل . فشرد هايش مي هاي آهني را با دست پشت پنجره ايستاده بود و ميله«
ي  دهنـده  اجـزاي تشـكيل  » .گرفـت  پرسيدند، همـه را نشـنيده مـي    خواستند يا هرچه از او مي هرچه از او مي. ها خيره شد ديوار نوساز، به بنّا و عمله

   ترتيب كدام است؟ ي اول، دوم، سوم و ششم به جمله

  ، چهار جزئي گذرا به مفعول و متمم، سه جزئي گذرا به مفعول، سه جزئي گذرا به مفعول )ناگذر(دو جزئي    
   ، سه جزئي گذرا به مفعول، سه جزئي گذرا به مفعول، چهار جزئي گذرا به مفعول و متمم)ناگذر(دو جزئي   
 مسند، چهار جزئي گذرا به مفعول و متمم سه جزئي گذرا به مسند، سه جزئي گذرا به مفعول، سه جزئي گذرا به    

  سه جزئي گذرا به مسند، چهار جزئي گذرا به مفعول و متمم، چهار جزئي گذرا به مفعول و مسند، سه جزئي  گذرا به مفعول              

                                                                                                                           2گزينه ي . 3

   ي دوجزئي جمله ) فعل ناگذر(، ايستاده بود )قيد(پشت پنجره : ي اول جمله
  جزئي گذرا به مفعول ي سه جمله ) فعل گذرا به مفعول(فشرد  ، مي)متمم قيدي(هايش  ، با دست)مفعول(هاي آهني را  ميله: ي دوم جمله
  جزئي گذرا به مفعول ي سه جمله )فعل گذرا به مفعول(، برچيده بود )مفعول(، لب )متمم قيدي(اي دو سه ساله  مثل بچه: ي سوم جمله
       جزئي گذرا به مفعول و متمم ي چهار جمله ) فعل گذرا به مفعول و متمم(پرسيدند  ، مي)متمم(، از او )مفعول(چه هر: ي ششم جمله

 

  :توضيحات 

در جمله ي . است  دو جزيي جمله و فعل ساده و ماضي بعيد است نهاد محذوف و ايستاده بود است و جمله شامل  )او( نهاد محذوفدر جمله ي اول 
فعل  برچيده بوددر جمله ي سوم . نمي شود     جزء اجزا ء جمله محسوب  با دست هايش است و متمم قيديمفعول گذرا به  فشردندوم فعل 

و و نيازمند حرف اضافه ي اختصاصي  افعال گذرا به مفعول و متمم است از پرسيدندر جمله ي ششم  .گذرا به مفعول است ماضي بعيد و  پيشوندي و 
  .حرف نشانه ي را است

هـا و   اي لطيف است، و به همـراه شمسـه   برند، سبك و آرام، احساسِ سرگيجه زنند و با خود مي ها، گويي بيننده را زير بغل مي ها و رنگ نقش«عبارات  -4
   ؟ اجزاي اصلي هر جمله به ترتيب كدام است؟چند جمله است» اي هاي ابر پا نهاده ها گويي بر پلّه ها و مقرنس دايره

  چهار جزئي گذرا به مفعول و مسند، سه جزئي گذرا به مفعول، دو جزئي ناگذر، سه جزئي گذرا به متمم ـ چهار   
 سه جزئي گذرا به مفعول، سه جزئي گذرا به مفعول، سه جزئي گذرا به مسند، سه جزئي گذرا به مفعول ـ چهار   

 سه جزئي گذرا به متمم، سه جزئي گذرا به مفعول، دو جزئي ناگذر، دو جزئي ناگذر، سه جزئي گذرا به متمم ـ پنج   

سه جزئي گذرا به مفعول، دو جزئي ناگذر، دو جزئي ناگذر، سه جزئي گذرا به مفعول، سه جزئي گذرا به مفعول ـ پنج             
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2گزينه ي   -4    

  .عبارات چهار جمله است
   جزئي گذرا به مفعول سه  ي جمله ←فعل » زنند زير بغل مي«مفعول، » بيننده را«نهاد، » ها ها و رنگ نقش«: ي اول جمله
   جزئي گذرا به مفعول ي سه جمله ←فعل » برند مي«اند،  نهاد و مفعول حذف شده: ي دوم جمله
   جزئي گذرا به مسند ي سه جمله ←فعل » است«مسند، » اي لطيف احساس سرگيجه«نهاد، » -««: ي سوم جمله
  جزئي گذرا به مفعول  ي سه جمله ←فعل  » اي نهاده«مفعول، » پا«نهاد، » -««: ي چهارم جمله
  :توضيحات 

فعل ساده بايد به اين نكته توجه داشت كه جز غيـر صـرفي فعـل    فعل مركب و گذرا به مفعول است براي تشخيص فعل مركب از زير بغل مي زنند 
  .نباشد و به جمله اي كه در آن به كار رفته توجه شود... نقش نپذيرد و قابل گسترش با ها و ي و تر و 

. شـود  از خـواب بيـدار مـي   آرام  انـد و آرام  ي افسانه است كـه طلسـمش را شكسـته    شده ي افسون هاي ارديبهشت، اصفهان چون شاهزاده دمدمه«متن . 5
چند جمله است؟ اجـزاي اصـلي   » .هاي خود را بر او افشانده است اي است كه زلف ي اويند و بيد مجنون، معشوقه هاي به و بادام رؤياهاي پرپرشده شكوفه
    ترتيب كدام است؟ ي هر جمله به دهنده تشكيل
  جزئي گذرا به مفعول جزئي گذرا به مسند، سه جزئي گذرا به مسند، سه جزئي گذرا به مفعول، سه جزئي گذرا به مسند، سه پنج ـ سه   
  جزئي گذرا به مفعول و متمم جزئي گذرا به مسند، چهار جزئي گذرا به متمم، سه جزئي گذرا به مفعول، سه جزئي گذرا به مسند، سه پنج ـ سه   

جزئـي گـذرا بـه مـتمم،      جزئـي گـذرا بـه مسـند، سـه      جزئي گذرا به متمم، سـه  جزئي گذرا به مفعول، سه جزئي گذرا به متمم، سه سهشش ـ   
  جزئي گذرا به مفعول و متمم  چهار

          جزئي گذرا به مسند،  جزئي گذرا به مسند، سه جزئي گذرا به مسند، سه جزئي گذرا به مفعول، سه جزئي گذرا به مسند، سه شش ـ سه            
جزئي گذرا به مفعول  سه                   

             4گزينه ي .5
  سه جزئي گذرا به مسند  ي جمله ←فعل اسنادي » است«/ مسند» ي افسانه شده ي افسون چون شاهزاده«/ نهاد» اصفهان«: ي اول جمله
  جزئي گذرا به مفعول ي سه جمله ←فعل » اند شكسته«/ مفعول» طلسمش را«/ نهاد» φ«: ي دوم جمله
  سه جزئي گذرا به مسند  ي جمله ←فعل » شود مي«/ مسند» بيدار«/ نهاد» φ«: ي سوم جمله
  ي سه جزئي گذرا به مسند  جمله ←فعل اسنادي » هستند: ـَ ند«/ مسند» ي او رؤياهاي پرپر شده«/ نهاد» هاي به و بادام شكوفه«: ي چهارم جمله
  سه جزئي گذرا به مسند  ي جمله ←فعل اسنادي » است«/ مسند» اي معشوقه«/ نهاد» بيد مجنون«: ي پنجم جمله
  جزئي گذرا به مفعول ي سه جمله ←فعل » افشانده است«/ مفعول» ي خود راها زلف«/ نهاد» φ«: ي ششم جمله

  :توضيحات 

فعل اسنادي : مي شود / متمم قيدي و قابل حذف است  از خوابگذرا به مفعول ، : شكستنفعل اسنادي، : است قيد زمان ،  :دمدمه هاي ارديبهشت  
  .درجمله ي آخر متمم قيدي و قابل حذف است  براووگذرا به مسند، 

 نكته ي 3 ) متمم سه نوع است : 1- متمم فعل  2- متمم قيدي3- متمم اسم ( تنها متمم فعل در اجزاي جمله يك جز ء به حساب مي آيد. )

 متمم فعل :

: به اين نكات بايد توجه شود متمم فعل براي تشخيص  

.قابل حذف نيستاز جمله متمم فعل  - 1  

.مي انديشم كنكور من به : مثال    

.يكي بيش تر نيست در جمله  متمم فعل - 2   

:هستند حرف اضافه ي اختصاصيداراي افعال گذرا به متمم   -  3  
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مثال حرف اضافه ي

 اختصاصي
 مصدر

.مي بالمبرادرم  بهمن   

 به

انديشيدن ، باليدن ، برازيدن ، برخوردن ،

پرداختن ، پيوستن ، تاختن ، چسبيدن ،   

گرويدن ، نازيدن ، نگريستن    

.جنگيداسفنديار با  رستم  

 با

جنگيدن ، درآميختن ، ساختن ،

)مخلوط شدن ( ستيزيدن ، آميختن    

.بپرهيزد معاصي ازانسان بايد     از  پرهيزيدن ، ترسيدن ، رنجيدن ، گذشتن

.نمي گنجد ذهن او دراين مطلب     در  گنجيدن 

.شوريدندضحاك ضد بر مردم    بر  شوريدن 

     

  :سال اخير سه مثال كنكور سراسري

   ي زير با كدام جمله هماهنگ است؟ي جملهدهندهاجزاي تشكيل .1

  ».خوريمشناسي برمينظران مردمدر مباحث مختلف، به مناسبت، گاه به عبارات يا صفحاتي چند از صاحب«
  .شكافدمرزهاي قومي را مي... هاي بيدادگر، ستايش آزادي و آزادگي و دعوت به مبارزه، ترسيم چهرهادب پايداري با    
  .كندي آن را از ساير آثار ادبي متمايز ميانداز به ابعاد نگرش انساني موجود در ادب مقاومت، حوزهاين گونه چشم   
  .پردازدرين ارباب او و رخدادهاي پاياني زندگي او ميشدن عموتُم به آخ نويسنده در اين بخش به موضوع فروخته   

 .ي ادبيات پايداري گنجاندتوان به صورت يك شعار مستقيم و قالب خاص ملّي در گسترهچنين آثاري را نمي          

                                                                                                                3گزينه ي  .1
  : دهد را نشان مي جزئي گذرا به متمم سهي  اجزاي عبارت صورت سؤال يك جمله

نظـران مـردم شناسـي     ، از صـاحب )متمم فعلـي (صفحاتي چند به عبارات يا ) قيد(، گاه )متمم قيدي(، به مناسبت )متمم قيدي(در مباحث مختلف 
  )فعل گذرا به متمم(خوريم  ، برمي)متمم اسمي(

فعل گـذرا بـه   (پردازد  مي)) اجباري(متمم فعل ( …، به موضوع فروخته شدن عموتم به )متمم قيدي(، در اين بخش )نهاد(نويسنده : »3«ي  گزينه
  جزئي گذرا به متمم ي سه جمله ) متمم

ي  جمله ) فعل گذرا به مفعول(شكافد  ، مي)مفعول(مرزهاي قومي را ) متمم قيدي ... ( با دعوت به  مبارزه   ، )نهاد(ادب پايداري : »1«ي  زينهگ
  جزئي گذرا به مفعول سه

). فعـل اسـنادي  (كند  ، مي)مسند(ايز ، متم)متمم اسمي(، از ساير آثار ادبي )مفعول(ي آن را  ، حوزه)نهاد( …انداز به  اين گونه چشم: »2«ي  گزينه
  ي چهارجزئي گذرا به مفعول و مسند  جمله 
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  .زيرا متمايز نقش مي پذيرد   را فعل مركب به شمار نياوريد» كند متمايز مي«دقت كنيد كه 

ي ادبيـات پايـداري    ، در گستره)متمم قيدي( …، به صورت يك شعار مستقيم و )بخشي از فعل(توان  ، نمي)مفعول(چنين آثاري را : »4«ي  گزينه
  )فعل گذرا به مفعول و متمم(، گنجاند )متمم فعلي(

  : توضيحات 
. مي باشد متمم فعلاست به كار رفته و جمله نيازمند  به كه از افعال داراي حرف اضافه ي اختصاصي »برمي خوريم « در عبارت صورت سوال فعل 

  . است  متمم فعلو نيازمند  مي آيدبه  است كه با حرف اضافه ي اختصاصي  افعالي از 3در گزينه ي  پرداختن
  

اي نيرومنـد   جا نشو و نما يافته بـود، در كـودكي حافظـه     رودكي، در يكي از روستاهاي سمرقند به نام رودك به دنيا آمده و همان«با توجه به متن  .2
 ي پاياني كدام است؟ ي جمله اجزاي تشكيل دهنده» .و به شاعري پرداختاند در هشت سالگي قرآن را حفظ كرد  داشت و چنان كه نوشته

    
 سه جزئي گذرا به مسند    سه جزئي گذرا به متمم   

  چهار جزئي گذرا به متمم و مسند           چهار جزئي گذرا به مفعول و متمم 

  

   1گزينه ي . 2

  .نياز دارد »به«ي  در اين جمله، تنها به حرف اضافه »پرداختن«است زيرا  سه جزئي گذرا به متممي پاياني،  جمله
   .پرداخت شاعري به )رودكي( 

  متمم        فعل    نهاد محذوف   
  

  :توضيحات 
فعل  نشو و نما يافته بود .متمم فعل و جمله  سه جزيي  گذرا به متمم است  در يكي از روستاهاي سمرقند به نام رودكفعل مركب است  به دنيا آمدن

گذرا به مفعول اسـت   نوشته اندفعل گذرا به مفعول است  داشتن.  در كودكي حافظه اي نيرومند داشت. مركب  و ماضي بعيد و جمله دو جزيي است 
   .ي است متمم قيد در هشت سالگيفعل مركب و گذرا به مفعول است  حفظ كرد

  
 متمم قيدي :

.از جمله قابل حذف است  - 1  

. من با اتوبوس به مدرسه رفتم : مثال  .تعداد متمم هاي قيدي را مي توان افزايش داد  - 2   

متمم اسمي : گروه اسمي كه با حرف اضافه به همراه اسم مي آيد و توضيحي به آن مي افزايد: مثال : عالقه ي او به نقاشي زياد است . ( عالقه به نقاشي ) 
.نيازمند متمم اسم هستند » ...تسلط ، نياز ، مهارت ، مصاحبه و« واژه هايي از قبيل : نكته  /  

 نكته 4 ) براي تشخيص جمله هاي سه جزيي گذرا به متمم بايد جدول افعال مربوطه را حفظ باشيد.

نكته ي 5 ) جمله هاي سه جزيي گذرا به مسند با فعل هاي اسنادي « است ، بود ، شد ، گشت ، گرديد  » به كار  مي روند. گاهي مسند ، به صورت 
.است از ساكنان اين محل  فالني: مثال : مي آيد حرف اضافه و متمم   
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يابي  اي در هم تنيده، ارائه و ارزش گونهريزي درسي، قواعد و شناخت زبان فارسي و كاربرد درست آن به  بودن روش برنامه به علّت تلفيقي«عبارت .  1
      چند جزئي است؟» .شود مي

    سه جزئي گذرا به متمم     
    سه جزئي گذرا به مسند           
    چهار جزئي گذرا به مفعول و متمم           
  چهار جزئي گذرا به متمم و مسند           

  
                                                                                                                                        2گزينه ي  . 1  

  سه جزئي گذرا به مسند ←فعل » شود مي«مسند، » يابي ارائه و ارزش«نهاد، » ...قواعد و شناخت زبان فارسي و كاربرد «
  :توضيحات 

  .از افعال اسنادي و گذرا به مسند است  »شد« است و فعلمتمم قيدي » به علت تلفيقي بودن روش برنامه ريزي درسي « عبارت 

 ربخشي، براي اين شاعرِ عارف كرماني در خـو  گيري و الهام دو شاعر پر آوازه، يعني سعدي و حافظ پيش از خواجو و پس از وي، از جهت الهام« عبارت. 2
      چند جزئي است؟» .توجه شايان هستند

  سه جزئي گذرا به مسند     سه جزئي گذرا به متمم   
  چهار جزئي گذرا به متمم و مفعول   چهار جزئي گذرا به متمم و مسند   

 

  2گزينه ي .  2

ماننـد اسـت،   (هـاي آن   و ديگـر مشـتق  » گرديـدن «و » گشـتن «مثل » شدن«هاي  معني و هم» شدن«و » بودن«هاي دو مصدرِ  در فارسي امروز، تنها فعل
  .سازند مي هاي سه جزئي مسنددار جملهگيرند و  عالوه بر نهاد، مسند هم مي...) شود و  باشد، مي مي

  )فعل اسنادي( هستند /   )مسند(  درخور توجه شايان   /      )نهاد( دو شاعر پرآوازه
       
  :                                 توضيحات 

  . متمم فعل نيستند و از اجزاي اصلي جمله به شمار نمي آيند »از جهت الهام گيري و الهام بخشي ، براي اين شاعر عارف كرماني  «عبارات   
  

      است؟ به مسندسه جزئي گذرا كدام عبارت،  .3
  .آورند به شمار مي از نمايندگان سبك عراقياي ديگر را  نويسندگان بزرگ ابوالفرج روني، سيد حسن غزنوي، سعدي، مولوي و عده   
  . توان نام برد ، رودكي، شهيد بلخي، دقيقي، فرّخي سيستاني و عنصري، منوچهري دامغاني را مياز جمله نمايندگان سبك خراساني   
  است   ن و مقاومت در برابر دشمنان بودهجويي با بيگانگا ي مبارزه هدف فردوسي از تدوين شاهنامه، گذشته از احياي زبان فارسي، تقويت روحيه   
، ي پيوستهها به ساختن دوبيتيالشّعراي بهار و ابوالقاسم الهوتي و ديگر شاعران متجدد  او از قبيل ملك برخي از شاعران معاصربعد از دهخدا    

  .پرداختند
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  3گزينه ي . 3
اسـت،  : ماننـد (هـاي آن   و ديگر مشتق» گرديدن«و » گشتن«مثل » شدن«هاي  و هم معني» شدن«و » بودن«هاي دو مصدر  در فارسي امروز، تنها فعل

  .سازند مي هاي سه جزئي مسنددار جملهگيرند و  هم مي عالوه بر نهاد، مسند.....) شود و  باشد، مي مي
  .بوده است ...و  جويي با بيگانگان ي مبارزه تقويت روحيه ،)متمم اسم ( ، گذشته از احياي زبان فارسي )متمم اسمي ( از تدوين شاهنامه  ،هدف فردوسي

  فعل                مسند                                                                                                                                      نهاد       
  .ي چهار جزئي گذرا به مفعول و مسنداست جمله: »1«ي  گزينه
  .ي چهار جزئي گذرا به مفعول و مسند است جمله: »2«ي  گزينه
  .ي سه جزئي گذرا به متمم است جمله: »4«ي  گزينه

  : توضيحات 
در اين عبارات به كار  حرف اضافه و متممبه صورت  مسندو  از افعال گذرا به مفعول و مسند است  نام بردن و به شمار آوردن 2و 1ي  ها در گزينه
  .از افعال داراي حرف اضافه ي اختصاصي است پرداختن 4در گزينه ي . رفته است
  

نكته 6 ) جمله هاي چهارجزيي گذرا به مفعول و متمم با فعل هاي گذرا به مفعول و متمم به كار مي روند كه  همراه با اين فعل ها عالوه بر حرف نشانه 
.مي رود كار  يك حرف اضافه ي اختصاصي نيز به» را« ي  

:برخي از اين افعال عبارت است  مصدر   

 مثال  اختصاصيحرف اضافه  مصدر

 

 .تعليم دادم دانش آموزان به  من درس را

 به  ،)وصل كردن ، نصب كردن(، آويختن ) تعليم دادن (آموختن

  افزودن ، آلودن ، بخشيدن ، پرداختن ، پيوستن ،

 چسباندن ، سپردن ، فروختن ، گفتن ، دادن

 .اندودم موم  بامن كاغذ را   با  ، سنجيدن)مخلوط كردن( اندودن ، آميختن 

 

 .ترساند دزد  از او كودك را

 از  خريدن ، دزديدن ،پرسيدن ، ترساندن ، 

  ربودن ، رهاندن ، شنيدن ، كاستن ،

 )فرا گرفتن ( گرفتن ، آموختن 

 .گنجاندم كمد  درلباس را   در  گنجاندن
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 :   مثال كنكور سراسري 

   آيد؟ مي» به«ي اختصاصي  همراه با حرف اضافه» را«ي  هاي ساخته شده از كدام گروه مصدرها، حرف نشانه با فعل .1
  آلودن، بخشيدن، چسباندن، افزودن   پيوستن، ترسيدن، باليدنبخشيدن،    
  افزودن، ساختن، درآميختن، چسباندن   انديشيدن، آلودن، پرداختن، نازيدن   

 2گزينه ي .1
هـم  » بـه «ي اختصاصي  به حرف اضافه» را«ي   بر حرف نشانه عالوه »آلودن، بخشيدن، چسباندن، افزودن«شده از گروه مصدرهاي  هاي ساخته  فعل

  .نياز دارند

  

   ي پاياني عبارات زير كدام است؟ ي جمله اجزاي تشكيل دهنده. 2

ي اميـد   ها را يكسان كرده، به همه چيز صورت يك رنگ بخشيده، با سرانگشتان خود آرام مژگان مرا بر هم نهاده و آخـرين ذره  شب، همه رنگ«
  ».داده استمرا به آب خاموشي 

  سه جزئي گذرا به متمم     سه جزئي گذرا به مفعول   
  مفعول و متمم چهار جزئي گذرا به   چهار جزئي گذرا به مفعول و مسند   

                                                                                                                                       4گزينه ي . 2

  را به مفعول و متممجمله چهار جزئي گذ ←فعل» داده است«/ متمم» به آب خاموشي«/ مفعول» ي اميد مرا آخرين ذره«/ نهاد) -(
  : توضيحات 

شب همه ي رنگ  .است  حرف اضافه ي اختصاصي بهاست و هم داراي  مفعولهم نيازمند است كه   و ماضي نقلي فعل ساده در اين جمله  دادنفعل 
به همه چيز . فعل اسنادي است  گرداندبه معناي  كردنقش مسندي دارد و  يكسانچهار جزيي گذرا به مفعول و مسند است و  ها را يكسان كرده

با سر انگشتان متمم  . بخشيده گذرا به مفعول و متمم است  و داراي حرف اضافه ي اختصاصي و حرف نشانه ي را است . صورت يك رنگ بخشيده 
  .قيدي مژگان مرا مفعول بر هم نهاده فعل گذرا به مفعول است 

 نكته 7 )  عمده فعل هاي جمله هاي چهار جزيي با مفعول و مسند عبارت اند از :

 مثال  مصدر

.)فعل اسنادي است  گرداندنبه معناي  ساختن(  .مي سازداو ما را آگاه   و فعل هاي هم معني آن)گذراي سببي گشتن و گرديدن( گردانيدن
نمودن ، كردن ، ساختن :   

.)فعل اسنادي است  ناميدندر معناي خواندن. ( خواندممن نام او را حسين    زدن/خواندن ، گفتن ، صدا كردن :ناميدن و فعل هاي هم معني آن 
  

.مي شمردممن او را انسان وارسته اي    به شمار آوردن ، به حساب آوردن:شمردن و فعل هاي هم معني آن   

.يافتم او را فرد با درايتي    ديدن ، دانستن ، يافتن:پنداشتن و فعل هاي هم معني آن   
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 نكته ي 8 ) به انواع فعل براي تشخيص اجزاي جمله توجه كنيد.

لاختمان فعس  

. قرار ده  ←قرار داديم   : مانند .دارد دو تكواژبن مضارع آن حداقل  :فعل مركب  -  1  

.      بين ←ديدم  : مانند . است  يك تكواژ آزادبن مضارع آن فعل : فعل ساده  -  2  

    .در رو  ←در رفتم : مانند . يك وند هم دارد بن مضارع آن : فعل پيشوندي  -  3

                            

 توضيحات  ساختمان فعل  

 جمله

« مسند هم نيست چرا كه  . متمم و قيد و مفعول نيست»مطالعه«

.فعل اسنادي است »گرداند« فقط به معناي »كرد  

مركب .مطالعه كرداو ديشب ساعت ها كتابش را 

 

مفعول  »انجام دادن« به معناي  »كردن«. مفعول است »مطالعه«

.مي خواهد  

 ساده .مطالعه كرد او ديشب ساعت ها   

.خورد به زمين متمم يعني»زمين«    ساده .زمين خورددوستم ديروز در حياط مدرسه   

فعل هاي (  .فعل كنايي است و مركب است» چشم پوشيدم «

.) كنايي مركب هستند   

 مركب .چشم پوشيدم از خطاي تو  

قيد←باال    ساده .باال مي آيدهنگام مد آب دريا   

فعل هاي كمكي تاثيري (  . از مصدر ديدن است ديده شده است

.)در ساختمان فعل ندارند  

 ساده .ديده شده است او  

 

هـا و   اي لطيف است و بـه همـراه شمسـه    برند، سبك و آرام، احساسِ سرگيجه زنند و با خود مي ها، گويي بيننده را زير بغل مي و رنگها  نقش«عبارات . 1
   چند جمله است؟ اجزاي اصلي هر جمله به ترتيب كدام است؟» اي هاي ابر پا نهاده ها گويي بر پلّه ها و مقرنس دايره

  چهار جزئي گذرا به مفعول و مسند، سه جزئي گذرا به مفعول، دو جزئي ناگذر، سه جزئي گذرا به متمم ـ چهار   
 سه جزئي گذرا به مفعول، سه جزئي گذرا به مفعول، سه جزئي گذرا به مسند، سه جزئي گذرا به مفعول ـ چهار   

 گذر، دو جزئي ناگذر، سه جزئي گذرا به متممسه جزئي گذرا به متمم، سه جزئي گذرا به مفعول، دو جزئي نا ـ پنج   

سه جزئي گذرا به مفعول، دو جزئي ناگذر، دو جزئي ناگذر، سه جزئي گذرا به مفعول، سه جزئي گذرا به مفعول ـ پنج              
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   2گزينه .  1

  .عبارات چهار جمله است

  جزئي گذرا به مفعول  سه  ي جمله ←فعل » زنند زير بغل مي«مفعول، » بيننده را«نهاد، » ها ها و رنگ نقش«: ي اول جمله

   جزئي گذرا به مفعول ي سه جمله ←فعل » برند مي«اند،  نهاد و مفعول حذف شده: ي دوم جمله

  جزئي گذرا به مسند  ي سه جمله ←فعل » است«مسند، » اي لطيف احساس سرگيجه«نهاد، » -««: ي سوم جمله

   جزئي گذرا به مفعول ي سه جمله ←فعل  » اي نهاده«مفعول، » پا«نهاد، » -««: ي چهارم جمله

  :توضيحات 

 .متمم قيدي استبا خود است و  سادهدر جمله ي دوم فعل مي برند .  است و جمله گذرا به مفعول است  مركب فعلزير بغل مي زنند  ي  اول در جمله

     .مفعول است  پاو ساده فعل  نهاده ايدر جمله ي چهارم  .در جمله ي سوم فعل اسنادي است  استسبك و آرام قيد و 

    است؟ نادرستي كدام عبارت، در مقابل آن، دهندهاجزاي اصلي تشكيل.     2

  )سه جزئي گذرا به مسند. (شداو در عصر ما در كسوت يك مهاتما گاندي مسلمان، منادي يك حيات تازه براي تمام عالم مي   

)                              چهار جزئي گذرا به مفعول و مسند. (دادترجيح مياالسالم شهر اين فقر اختياري را بر مكنت و تجمل رايج در دستگاه صدرالدين، شيخ

چهـار جزئـي   . (كـرد درگيري دايم در تنازع براي بقا را، در سلوك راه كمال، انحراف از خط سير روحاني و امري خالف شأن انساني تلقي مي 

  )مسندگذرا به مفعول و 

سه جزئي گذرا به . (گذاردها جز گرسنگي و بينوايي راه ديگر باقي نميي آنترينهي مردم براي بيشگرايي كمترينهدر دنياي ما، پرخوري و تجمل 

  )مفعول

                                                                                                        2گزينه ي .     2 

  چهارجزئي گذرا به مفعول و متمم ←) فعل(داد  ، ترجيح مي)متمم( …، بر مكنت و تجمل رايج )مفعول(، اين فقر اختياري را )نهاد محذوف(او 

  سه جزئي گذرا به مسند← )فعل اسنادي(شد  ، مي)مسند(دي يك حيات تازه ، منا)نهاد(او : »1«ي  گزينه

كـرد   ، تلقـي مـي  )مسـند (و  امري خالف شأن انساني  …، انحراف از )مفعول(، درگيري دائم در تنازع براي بقا را )نهاد محذوف(او : »3«ي  گزينه

  چهارجزئي گذرا به مفعول و مسند ← )فعل اسنادي(

.          فعل اسنادي است» پنداشت مي«در معناي » كرد تلقي مي«./ ي انحراف است متمم اسم براي واژه» از خط سير روحاني« :توجه             

  :توضيحات 

    .است را  و حرف نشانه ي بر داراي حرف اضافه ي اختصاصيمركب و ترجيح مي داد  فعل 
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