درس هجدهم

گروه اسمى ()2
وابسته هاى اسم

توجه به آنچه تاکنون آموخته اىم ،اکنون گروه اسمى و وابسته هاى آن را مى شناسىم و
با ّ
مى دانىم که وظىفۀ وابسته در گروه اسمى ،توضىح برخى وىژگى هاى هسته ىا افزودن
نکتۀ تازهاى به آن است.
الىت
ّ
فع ّ
هسته آنها گفت وگو کنىد.
درباره گروه هاى اسمى عبارت زىر و ٔ
ٔ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
متمدن امروز ،براى کشف حقىقت هستى به کار
کوششى که بشر ّ
مى برد ،از طرفى براى ِ
ِ
همىشگى اوست از دستگاه
پاسخ پرسش هاى
ىافتن ِ
عظىم آفرىنش و از سوىى شناخت حدود مسئول ّىتش در دنىاىى که بدان
وابسته است.
وابسته هاى اسم را در نمودار زىر مى بىنىم:

وابسته هاى پىشىن

 )1صفت اشاره :همىن
 )2صفت پرسشى :کدام
تعجبى :عجب…ى
 )3صفت ّ
                                   اصلى :صدهزار
 )4صفت شمارشى
                                    ترتىبى :دومىن
 )5صفت عالى :خوش بوترىن
 )6صفت مبهم :فالن

گل

وابسته هاى پسىن
نشانه ناشناس
 )7ىٔ :
نشانه جمع
 )8هأ :
 )9دوم :صفت شمارشى ترتىبى                               
مضاف الىه                              
 )10الله:
ٌ
سرخ 

زىبا


	 )11
شکفته       صفت بىانى

دىدنى 

ارغوانى 
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ساخت صفت بىانى

صفت هاى بىانى نىز مثل اسم ها از نظر ساخت چند نوع اند:
 )1ساده :تنها ىک جزء (تکواژ) دارد :سفىد ،سىاه ،پاک ،بلند ،عاقل.
 )2مرکّب :از دو ىا چند تکواژ مستقل تشکىل مى شود :پابرهنه ،پرآب ،پاره پاره.
برخى از صفت هاى مرکّب اىن گونه ساخته مى شوند:
الف) از اسم و صفت (ىا صفت  +اسم) :سفىد پوست ،بداخالق ،خوش سىما،
رىش سفىد ،دل تنگ.
ب) ىک ىا دو تکواژ مستقل  +بن فعل :خودخواه ،راهنما ،دل گشا ،گل اندود.
 )3مشتق :در ساختمان چنىن صفتى ىک تکواژ مستقل و دست کم ىک «وند»
وجود دارد :بى ادب.
برخى از صفت هاى مشتق اىن گونه ساخته مى شوند:
الف) پىشوند  +صفت ىا اسم :ناپاک ،هماهنگ (هم آهنگ) ،ناسپاس ،نسنجىده
ب) صفت  +پسوند :وىرانگر ،روشنگر ،صادقانه ،خردمندانه
پ) اسم  +پسوند :ابرىشمى ،بهاره ،پاىىزه ،بهارى ،خانگى (صفت نسبى)
ت) بن مضارع  +پسوند :بىنا ،زىبنده ،گرىان (صفت فاعلى)
ث) بن ماضى  +پسوند :شکسته (مفعولى) ،خرىدار (فاعلى)
 )4مشتق ــ مرکّب :اىن نوع صفت هم مرکّب است و هم مشتق:
ناجوان مرد ،حماىت کننده ،هىچ کاره ،چهارده ساله ،اىرانى نژاد
وابسته اسم
کل ّّى ٔه واژه هاىى که تحت عنوان صفت مى آىند ،درصورتى که
ٔ
باشند ،صفت اند؛ در غىر اىن صورت ،با مقوله هاى گروه اسمى و گروه قىدى
مشترک اند.
الىت
ّ
فع ّ
ارائه نمونه گفت و گو کنىد.
درباره عبارت باال ،با ٔ
ٔ
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٭ مضاف و
مضاف الىه
ٌ

مضاف الىه (اضافه) گوىند.
ترکىب «اسم ِـــ اسم»٭ را مضاف و
ٌ
انواع اضافه را مى توان در دو گروه کلّى جاى داد :تعلّقى و غىر تعلّقى.
مالکىت ىا وابستگى
اضافه تعلّقى بىن مضاف و
٭ اضافۀ تع ّلقى :در
ٌ
مضافالىه ٔ
ٔ
رابطه ّ
اضافه تعلّقى از قبىل:
اضافه غىر تعلّقى چنىن رابطه اى نىست.
وجود دارد ّاما در
ٔ
ٔ
ِ
شىفته آزادىِ ،
عنوان نامه،
جوىنده نام،
فلسفه بوعلى سىنا،
کتاب على،
پ َِر پرنده،
ٔ
ٔ
ٔ
پرواز  پرندهِ ،
شاهنامه فردوسىِ ،
ِ
راه شىرازِ ،
ِ
ِ
تخت
خواندن نامه،
مسافر قطار،
کاسب بازار،
ٔ
گفتن رازِ ،
جمشىدِ ،
کاغذ روزنامهِ ،
دسته صندلىِ ،
مغز مداد.
قانون کارٔ ،
مضاف الىه را جمع بست :پر پرندگان ،عنوان نامه ها،
در ترکىب هاى ىاد شده مى توان
ٌ
دسته صندلى ها.1
ٔ
اضافه تعلّقى و افزودن فعل
مضاف الىه در
در پاره اى موارد با جابه جاىى مضاف و
ٌ
ٔ
جمله سه جزئى مفعول دار ساخت:
«دارد» مى توان ىک ٔ
نامه عنوان دارد .کار قانون دارد .شىراز راه دارد.
بازار کاسب دارد.
درباره آنها صدق نکند،
قاعده باال
٭ اضافۀ غىر تع ّلقى :اضافه هاىى که ىکى از دو
ٔ
ٔ
غىر تعلّقى اند؛ مثل:
ِ
دست طمع ِ
گل الله کوزۀ سفال کشو ِر اىران
ِ
دا ِ
دست ارادت
س مرگ رو ِز سه شنبه

٭ اسم و هر کلمه اى که در حکم اسم باشد.
مضاف الىه اسم خاص باشد ،اىن قاعده
نشانه جمع نمى پذىرد؛ بنابراىن اگر
ٌ
1ــ پىشتر آموختىم که اسم خاص ٔ
دوم امتحان کرد.
صادق نىست و مى توان با روش ّ
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ب��یام زو��ی م
ک
دو ج�مل ٔه ز� ی�ر را م ق�ا�یسه � ن� ی� د:
ال ف� ) مسلمان و غ
ردو�؟!

� ) مسلمان ب�ا غ
ب
ردو� م ی�ا�نه ای �ن دارد.
گ
ف
�
�
ی
� و � به آ�ن « ج�مل ٔه ب � ی �عل » می و ن� د.
ج�مل ٔه « ال ف� » ج�مله ای خ�الصه ش� ده اس ت
گ
ج� ص
�
ح
�ی
ه
ج
س
�
ج�مل ٔه « ب
�  .هردوی یا� ن مله ها ح س ت� ن� د
� » ش�کل ت�ردهٔ مل ٔه « ال ف� » اس ت
و رد �ج ای م ن�اس ب
� �خود � به کار می رو�ن د.
�
� .رد یا� ن ج�مله
ل ج�مله � به ش�کل دو کلمه ظ�اهر ش� ده اس ت
رد ن مو�نه ٔ « ال ف� » ک ّ ِ
کک
� ی�ا اس ت� ب�عاد پ��یامی � ،به ا خ�� تصار و رد ع ی� ن حال � به طور ق�اطع و
� به �م� « و » م�بای� ن� ت
ی�
�.
صر ح ب��یان ش� ده اس ت
ک
کک
� ی�ا اس ت� ب�عاد �م� می � ن� د ت�ا پ��یام ج�مله ب�رج�س ت�ه ت�ر ش�ود.
« و » م�بای� ن� ت
گ
�چ ن� د مث�ال د ی��ر:
ش�ما و ت�أ� خ� ی�ر؟!
ف�
ف
م
�
م
ص
ت
حا�ن
ر�؟!
سا�
و
ا�
ا
ل
ت
ت

پ� در و ب� د ق�ولی؟!
گ
�
ب
�
س
ی
�
ور� ت�رده ن�و س ی� د.
سه ج�مل ٔه ب�اال را � به ص ت
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خودآزماىى

 )1در متن زىر ترکىب هاى وصفى و اضافى را پىدا کنىد.

دىوانه اى به نىشابور مى رفت .دشتى پر از گاو دىد .پرسىد « :اىنها از کىست؟» گفتند « :از
عمىد نىشابور است ».از آنجا گذشت .صحراىى پر از اسب دىد .گفت « :اىن اسب ها از کىست؟»
گفتند «:از عمىد ».باز به جاىى رسىد با رمه ها و گوسفندهاى بسىار .پرسىد « :اىن همه  رمه از کىست؟»
گفتند « :از عمىد ».چون به شهر آمد ،غالمان بسىار دىد .پرسىد « :اىن غالمان از کىستند؟» گفتند:
«بندگان عمىدند ».درون شهر سراىى دىد آراسته که مردم به آنجا مى آمدند و مى رفتند .پرسىد « :اىن
سراى کىست؟» گفتند « :اىن اندازه نمى دانى که اىن سراى عمىد نىشابور است؟» دىوانه دستارى بر
سر داشت کهنه و پاره پاره؛ از سر بر گرفت به آسمان پرتاب کرد و گفت « :اىن را هم به عمىد نىشابور
بده .زىرا که همه چىز را به وى داده اى».

 )2در متن باال هسته و وابسته هاى گروه هاى اسمى را مشخص نماىىد.
 )3از بن مضارع و ماضى فعل هاى زىر ،صفت مشتق بسازىد :مى رفت ،گفته بودى ،گذشت،
خواهد دىد ،نمى دانىم.
مثال :مى رفت ← بن مضارع
=	    رو  +ا ← روا


		
 رو  +نده ← رونده ← صفت فاعلى

		    رو  +ان ← روان

بن ماضى = رفت  +ه ← رفته ←  صفت مفعولى
متعدد ىکى از واژه هاى «خدا»« ،شوخ»« ،کثىف»« ،مزخرف» به چند فرهنگ
 )4براى ىافتن معانى ّ
لغت مراجعه کنىد و نتىجه را در گزارش کوتاهى بنوىسىد.
 )5امالى صحىح کلمات نادرست را بنوىسىد:
ارزش گزارى ،خواب گزار ،شماره گذارى ،قانون گذاران ،کارگذاران
 )6جمله هاى زىر را به صورت کوتاه و بى فعل بازنوىسى کنىد.
امام حسىن (ع) هرگز حاضر نشد در برابر ىزىد تسلىم شود.
از خسىس انتظار بخشش نداشته باش.
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